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1. ÚVOD 

Obsahem tohoto dokumentu je dílčí socioekonomická analýza budoucího rozvoje 

Libereckého kraje se specifikací potenciálních potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní 

politiky Evropské unie. 

Cílem zpracované analýzy je identifikace hlavních prioritních oblastí Libereckého kraje pro 

budoucí programové období po roce 2013, v první řadě za účelem pravidelné aktualizace 

Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU po roce 2013. Analýza bude poté 

využita k obhajobě priorit ČR v oblasti kohezní politiky během vyjednávání základních 

strategických dokumentů na úrovni EU v letech 2011 a 2012. Současně budou výstupy 

analýzy sloužit jako základ pro přípravu národních programových dokumentů pro období po 

roce 2013. 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE 

2.1. Postavení kraje 

Správní struktura 

Liberecký kraj vznikl v roce 2000. Skládá se ze 4 okresů – Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, 

Liberec a Semily. Od roku 2003 existuje na území kraje 10 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností (tzv. obce 3.stupně- ORP) a 21 obvodů obcí s pověřeným obecním 

úřadem (tzv. obce 2.stupně- obce s POÚ). Samosprávných obcí je v kraji 215. K 31.12.2009 

žilo v Libereckém kraji 439 027 obyvatel. Kraj má rozlohu 3 163 km2. Rozlohou i počtem 

obyvatel je tak Liberecký kraj 2. nejmenší v ČR. Hustota zalidnění byla 138,8 obyv./km2 a 

mírně překračuje průměr ČR. Podíl městského obyvatelstva byl 78,3 %. 

 

Tabulka č.1: Základní charakteristiky kraje a okresů -stav k 31.12.2009 
Okres Rozloha (km2) Počet obyvatel  Počet obcí 

Česká Lípa 1 073 104 144  57 
Jablonec nad Nisou 402 90 390  34 
Liberec 989 169 795  59 
Semily 699 74 698  65 
Liberecký kraj 3 163 439 027 215 
 
Tabulka č.2: Charakteristiky správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) -stav k 31.12.2009 

ORP Počet obyvatel  Počet obcí Obce s POÚ 
Česká Lípa 77 535 41 Česká Lípa, Doksy, Mimoň 
Frýdlant 24 995 18 Frýdlant, Nové Město pod Smrkem 
Jablonec n. Nisou 54 657 11 Jablonec nad Nisou 
Jilemnice 22 542 21 Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou 

Liberec 139 850 28 
Liberec, Český Dub, Hodkovice nad 
Mohelkou, Hrádek nad Nisou, 
Chrastava, Jablonné v Podještědí 

Nový Bor 26 609 16 Nový Bor, Cvikov 



Analýza SE rozvoje Libereckého kraje ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 2010 
 

3 
 

Semily 26 430 22 Semily, Lomnice nad Popelkou 
Tanvald 21 966 10 Tanvald 
Turnov 32 064 37 Turnov 
Železný Brod 12 379 11 Železný Brod 
 

Geografická a dopravní poloha 

Liberecký kraj leží v severním cípu České republiky při hranici s Polskem (v délce cca 130 

km, Dolnoslezské vojvodství) a s Německem (délka cca 20 km, spolková země Sasko). Na 

západě sousedí s Ústeckým krajem (okresy Děčín a Litoměřice), na jihu s krajem 

Středočeským (okresy Mělník a Mladá Boleslav) a na východě s krajem Královéhradeckým 

(okresy Jičín a Trutnov).   

Liberecký kraj leží nedaleko hlavních center osídlení střední Evropy (Berlín, Drážďany, 

Praha, Wroclaw). Páteřní komunikací kraje je silnice R35, která zajišťuje spojení do 

východních Čech a na Moravu. Velmi rychlé je díky silnici R10 spojení s Prahou. 

 

Postavení v rámci ČR 

Liberecký kraj je dosti hornatý. Leží zde pohoří Krkonoše, Jizerské hory a Lužické hory. 

Nejvyšším bodem kraje je hora Kotel (1435 m n.m.) v západních Krkonoších, nejnižším pak 

místo, kde řeka Smědá opouští území ČR (208 m n.m.). Hydrograficky náleží Liberecký kraj 

k úmoří Severního moře (povodí Labe a jeho přítoků, především Jizery a Ploučnice) a 

Baltského moře (povodí Nisy a jejích přítoků v severní části kraje). Klima je v Libereckém 

kraji obecně chladnější a deštivější než je běžný průměr ČR.  

Liberecký kraj má převážně průmyslový charakter. Je zde rozvinutý průmysl skla a bižuterie, 

výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou 

vazbou na výrobu automobilů. Textilní průmysl prošel v posledních letech útlumem a ztratil 

své dřívější významné postavení. Z hlediska míry nezaměstnanosti je Liberecký kraj jedním 

z nejpostiženějších regionů- k 31.12.2009 byla míra nezaměstnanosti 11,24 %. Zemědělství 

je pouze doplňkovým odvětvím. Pěstují se hlavně obiloviny a pícniny.  

Liberecký kraj je charakteristický vysokou koncentrací významných přírodních hodnot. Leží 

zde 6 velkoplošných chráněných území - část Krkonošského národního parku a dále 

chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Lužické hory, Český ráj, Kokořínsko a České 

středohoří. Dále v Libereckém kraji nalezneme např. 7 národních přírodních rezervací, 8 

národních přírodních památek, v rámci evropské soustavy NATURA 2000 pak 3 ptačí oblasti 

a 47 evropsky významných lokalit. 

Kraj je též významnou oblastí cestovního ruchu. Turisty jsou vyhledávány přírodní lokality 

(Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj), ale i významné kulturní pamětihodnosti a zařízení 

(hrady a zámky, muzea) i samotná města. 
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2.2. Obyvatelstvo a osídlení 

Vývoj a struktura populace 

Liberecký kraj je po Karlovarském kraji v počtu obyvatel druhý nejmenší. Od roku 2005 je 

zaznamenáván nepřetržitý poměrně výrazný nárůst počtu obyvatel, který největší dynamiky 

dosáhl v roce 2008. Tento vývoj souvisí jednak s trendem zvýšené porodnosti populačně 

silných ročníků žen z pol.70.let (potvrzují data o počtu živě narozených především z let 2007-

2009), jednak se zvýšeným počtem přistěhovalých, kde významnou roli hraje především 

zahraniční migrace. Největšího počtu přistěhovalých bylo dosaženo v roce 2007, od roku 

2008 jejich počet, zřejmě především v souvislosti s ekonomickou krizí klesá. Zajímavé proto 

bude sledovat vývoj migrace i po odeznění krize. Nejvyššího přirozeného i migračního 

přírůstku bylo dosaženo v roce 2008. Zároveň je zřejmé, že z dlouhodobého hlediska je 

přírůstek migrací několikanásobně významnější než přírůstek přirozený, pouze v roce 2009 

došlo k jejich vyrovnání. I do budoucna lze očekávat, že migrace bude hrát z hlediska vývoje 

počtu obyvatel významnější roli než přirozená měna. 

Ani významné zvýšení porodnosti nedokázalo zvrátit pokračující trend stárnutí populace (viz 

růst hodnoty průměrného věku). Zajímavý je fakt, že od roku 2006 se snižuje podíl dětské i 

dospělé složky v populaci na úkor nárůstu počtu seniorů. Tento trend se ještě urychlí po roce 

2010, kdy se do nejvyšší věkové skupiny dostanou populačně silné poválečné ročníky.   

Přes nárůst seniorské složky v populaci zůstává počet zemřelých stabilní, protože míra 

standardizované úmrtnosti se stále snižuje (v roce 2000 11,34 ‰, v roce 2009 8,96 ‰). 

Tento fakt je zapříčiněn lepší lékařskou péčí a rovněž lepším postojem obyvatel ke svému 

zdraví. Důsledkem je rostoucí naděje dožití, která se u mužů i žen za posledních 10 let 

zvýšila asi o 3 roky. Přes tento fakt je Liberecký kraj dle standardizované úmrtnosti až na 

10.místě a mírně nad průměrem ČR. 

Přes nárůst počtu narozených zůstává počet sňatků poměrně stabilní, což lze vysvětlit 

stálým růstem počtu narozených mimo manželství. Rovněž počet rozvodů se stále drží na 

vysoké úrovni, z dlouhodobého hlediska připadá na 100 uzavřených sňatků více než 60 

rozvodů. 

 

V rámci kraje existují v jednotlivých demografických charakteristikách poměrně významné 

rozdíly. Značně se odlišuje okres Česká Lípa, kde je příznivější věková struktura (nižší 

průměrný věk), vyšší přirozený přírůstek, ale zároveň i nižší naděje dožití, vyšší rozvodovost 

i potratovost. Na opačném konci je pak okres Semily s nejstarší věkovou strukturou, 

dlouhodobým přirozeným úbytkem, nižší rozvodovostí a potratovostí. 
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Tabulka č.3: Základní demografické charakteristiky Libereckého kraje 

Kategorie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet obyvatel  
(stav k 31. 12.) 428 247 427 396 427 321 427 722 427 563 429 031 430 774 433 948 437 325 439 027 

- muži 208 385 207 972 207 887 208 216 208 264 209 128 210 179 212 030 214 020 215 000 

- ženy 219 862 219 424 219 434 219 506 219 299 219 903 220 595 221 918 223 305 224 027 

Podíl věk.skupin (%) 

 0 - 14 let 16,9 16,6 16,3 15,9 15,7 15,3 15,0 14,9 14,8 14,9 

 15 - 64 let 70,3 70,6 70,9 71,3 71,4 71,6 71,7 71,6 71,4 70,9 

 65 a více let 12,8 12,8 12,8 12,8 13,0 13,1 13,3 13,6 13,9 14,3 

Průměrný věk 38,1  38,4  38,6  38,9  39,2  39,4  39,7  39,8  40,0  40,1  

Naděje dožití při narození 

- muži 70,94  71,22  71,33  71,65  72,35  72,72  72,96  73,08  73,27  73,90  

- ženy 77,38  77,86  78,33  78,11  78,30  78,89  79,48  79,44  79,78  80,13  

Stand.úmrtnost (‰) 11,34 10,88 10,96 10,75 10,18 9,84 9,26 9,40 9,18 8,96 

Živě narození 4 090 4 013 4 132 4 045 4 312 4 271 4 466 5 045 5 220 5 206 

Zemřelí 4 526 4 355 4 473 4 460 4 349 4 227 4 143 4 289 4 295 4 313 

Přirozený přírůstek -436  -342  -341  -415  -37  44  323  756  925  893  

Přistěhovalí 3 264 3 508 4 729 5 303 4 448 5 354 5 780 7 349 6 537 5 069 

Vystěhovalí 2 719 4 017 4 463 4 487 4 570 3 930 4 360 4 931 4 085 4 260 

Přírůstek migrací 545  -509  266  816  -122  1 424  1 420  2 418  2 452  809  

Celkový přírůstek 109  -851  -75  401  -159  1 468  1 743  3 174  3 377  1 702  

Sňatky 2 458 2 362 2 425 2 067 2 254 2 278 2 339 2 564 2 343 2 094 

Rozvody 1 307  1 448  1 466  1 504  1 468  1 394  1 548  1 537  1 400  1 401  

 

 

Bydlení 

Bytový fond 

Poslední ověřené údaje o bytovém fondu pocházejí ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001. 

Vývoj mezi lety 1991 a 2001 je charakteristický růstem počtu rodinných domů a poklesem 

počtu bytových domů. Tento trend pokračuje i nadále, neboť většinu nové výstavby tvoří 

rodinné domy (i v celkovém počtu postavených bytů již převažují byty v rodinných domech). 

Souvisí to s růstem životní úrovně obyvatel doprovázené též růstem nároků na bydlení. 

Rozdíl je však způsoben i statistickým výkaznictvím (např. rodinné domy s více než 150 m2 

byly v roce 1991 řazeny mezi bytové domy). Podíl počtu neobydlených domů byl 

v Libereckém kraji jeden z nejvyšších v ČR. Více než 95 % trvale neobydlených domů tvořily 

rodinné domy, které byly z více než 70 % využívány k rekreaci. Nezpůsobilých k bydlení bylo 

v této kategorii pouze 6 % domů (v kategorii bytových domů ale 45 %). Podíl bytů v bytových 

domech na bytovém fondu se rovněž snižoval, ale ne tak výrazně, celkově zůstal počet 

trvale obydlených bytů v bytových domech poměrně stabilní. 
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Tabulka č.4: Základní charakteristiky domovního a bytového fondu 

Kategorie 
1991 2001 

absolutně relativně absolutně relativně 
Domy 79 819 - 84 883 - 
Trvale obydlené domy 64 306 80,6 66 347 78,2 
- rodinné domy 50 812 79,0 55 014 82,9 
- bytové domy 11 874 18,5 9 444 14,2 
Neobydlené domy 15 513 19,4 18 536 21,8 
Trvale obydlené byty 155 363 - 161 830 - 
- v rodinných domech 59 950 38,6 67 108 41,5 
- v bytových domech 93 320 60,1 92 460 57,1 
Neobydlené byty 19 347 - 27 411 - 

 

Domovní fond v Libereckém kraji byl v roce 2001 jedním z nejstarších domovních fondů 

v ČR. Průměrné stáří činilo 54,5 roku, průměr ČR byl 46,9 roku. Nejpočetnější kategorií 

domů byly domy postavené do roku 1919, kterých bylo téměř 27 %, celkově domy postavené 

do roku 1945 tvořily 48 % trvale obydlených domů. Existují zde však významné rozdíly mezi 

rodinnými a bytovými domy (u rodinných domů tvořily domy postavené do roku 1945 50,5 % 

domů, u bytových domů 18,6 %). Stáří bytových domů je velmi výrazně ovlivněno intenzivní 

panelovou výstavbou v 70. a 80.letech 20.století.   

 

V oblasti technického vybavení domů v roce 2001 pouze v připojení na vodovod překročil 

Liberecký kraj celostátní průměr (připojeno bylo 98,1 % domů). Na kanalizaci bylo připojeno 

43,4 % domů, na plyn 42,0 % domů. S rostoucí velikostí obcí se technická vybavenost domů 

zvyšuje, u nejmenších obcí do 200 obyvatel bylo připojeno na kanalizaci asi 10 % a na plyn 

asi 5 % domů. Výrazně se mezi lety 1991 a 2001 zvýšila kvalita bytového fondu z hlediska 

kategorizace- bytů 3. a 4.kategorie (dnes byty se sníženou kvalitou) již bylo pouze 5 %, bytů 

1.kategorie 83,5 %. 

 

Bytová výstavba 

Celkový počet dokončených bytů se s určitými výkyvy v dlouhodobém pohledu od roku 2000 

mírně zvyšuje. Po celé období převažuje výstavba bytů v rodinných domech, což souvisí 

s růstem nároků na bydlení, dostupností stavebních pozemků i existencí finančních nástrojů 

na podporu bydlení (stavební spoření, hypoteční úvěry), ale i výší nájemného. Intenzitou 

bytové výstavby na 1 000 obyvatel se Liberecký kraj průměrně pohybuje okolo 10.místa mezi 

kraji. V meziokresním srovnání byla nejvyšší intenzita bytové výstavby zaznamenána 

v okrese Semily, kde byla ve srovnání s okresem Česká Lípa více než dvojnásobná. Mezi 

lety 1998 a 2007 bylo nejvíce bytů dokončeno v Liberci (2 751), dále v Jablonci nad Nisou 

(795) a Harrachově (449). V kategorii rodinných domů bylo ve stejném období nejvíce bytů 

dokončeno v Liberci (1 001), Jablonci nad Nisou (200) a České Lípě a Turnově (143). 
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Tabulka č.5:  Statistika počtu dokončených bytů 
Kategorie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Dokončené byty 1 001  869  983  1 143  1 316  1 133  1 024  1 198  1 355  1 480  
- v rod. domech 401  395  421  397  499  462  460  606  658  824  
- v byt. domech 324  184  276  373  548  459  421  464  490  484  
- ostatní 125  146  93  81  82  76  68  58  67  83  

Ostatní = byty v nástavbách, přístavbách a vestavbách 
 

Nejvyšší intenzita bytové výstavby (počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel) je 

dlouhodobě zaznamenávána v zázemí velkých měst (proces suburbanizace), v místech s 

kvalitnějším životním prostředím či dobrou občanskou vybaveností. Šimonovice a Rychnov u 

Jablonce nad Nisou leží v bezprostředním zázemí Liberce, resp. Jablonce nad Nisou. 

Atraktivita Harrachova, Albrechtic v Jizerských horách, Jiřetína pod Bukovou a Bedřichova je 

dána skloubením všech 3 zmíněných faktorů. Většinu bytové výstavby představuje výstavba 

v rodinných domech. 

 

Tabulka č.6:  Obce s nejintenzivnější bytovou výstavbou (počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel 
středního stavu) v letech 1998-2007 

Výstavba bytů celkem Výstavba bytů v rodinných domech 
obec okres intenzita obec okres intenzita 

Harrachov SM 26,75 Šimonovice LB 20,21 
Šimonovice LB 23,57 Bedřichov JN 7,79 
Albrechtice v Jiz.horách JN 19,38 Radimovice LB 7,72 
Rychnov u Jabl.n.Nisou JN 11,90 Svojkov CL 7,60 
Jiřetín pod Bukovou JN 9,63 Dlouhý Most LB 7,42 
Vlastibořice LB 8,74 Albrechtice v Jiz.horách JN 6,66 
Bedřichov JN 8,20 Jeřmanice LB 6,47 
Radimovice LB 8,15 Krompach CL 6,42 
Jestřabí v Krkonoších SM 8,08 Maršovice JN 6,37 
Svojkov CL 7,60 Skalka u Doks CL 5,91 
 

 

Struktura osídlení 

Krajským a zároveň největším městem v Libereckém kraji je město Liberec. Vytváří 

významnou aglomeraci se sousedním Jabloncem nad Nisou- druhým největším městem 

v kraji. V níže uvedené tabulce je uveden přehled měst nad 5 000 obyvatel. Tučně jsou 

vyznačena okresní města, tučnou kurzívou obce s rozšířenou působností. 

Podle sociálněgeografické regionalizace, jež vyjadřuje geografickou organizaci podstatných 

vztahů v systému osídlení (dojížďka za prací, do škol, migrace obyvatelstva apod.) je 

nejvýznamnějším střediskem v Libereckém kraji město Liberec, které je významově 

rovnocenné ostatním českým krajským městům. Významně se však liší administrativní a 

sociálněgeografické vymezení Libereckého regionu. V sociálněgeografickém spáduje (tedy 

je vztahově podřízeno) celé Českolipsko k Praze, Jilemnicko pak k Vrchlabí a dále 

k Trutnovu a Hradci Králové. Na rozdíl od administrativního vymezení jsou Semily 

významově podřízeny Turnovu. Jádro celého Libereckého regionu tvoří hlavní urbanizační 
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osa Chrastava – Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Desná. Ta také tvoří svou 

intenzitou vzájemných vztahů v sociálněgeografické regionalizaci tzv. „integrované 

středisko“. 

 

Tabulka č.7:  Města nad 5 000 obyvatel (stav k 31.12.2009) a jejich význam podle sociálněgeografické 
regionalizace  

Město Počet 
obyvatel 

Význam stř. 
podle SG 

regionalizace 
Město Počet 

obyvatel 

Význam stř. 
podle SG 

regionalizace 
Liberec 101 625 7 Tanvald 6 954 3 
Jablonec n. Nisou 45 328 5 Mimoň 6 788 - 
Česká Lípa 38 104 6 Železný Brod 6 514 - 
Turnov 14 445 4 Chrastava 6 123 - 
Nový Bor 12 260 3 Lomnice n.Popelkou 5 855 - 
Semily 8 830 3 Jilemnice 5 681 3 
Hrádek nad Nisou 7 642 - Doksy 5 131 - 
Frýdlant 7 637 3    
Legenda: SG regionalizace – sociálněgeografická regionalizace, význam středisek: 9-makroregionální 
(Praha), 8 - mezoregionální vyšší (Brno, Ostrava), 7 – mezoregionální nižší, 6 – mikroregionální velmi 
silná, 5 – mikroregionální silná, 4 – mikroregionální střední, 3 – mikroregionální slabá 
 

2.3. Oblast veřejných služeb 

Vzdělávání 

Podle podílu osob starších 15 let s vysokoškolským vzděláním je v mezikrajském 

srovnání Liberecký kraj s 8,9 % v roce 2009 až na 12.místě (horší je pouze kraj Ústecký a 

Karlovarský, zcela se vymyká hlavní město Praha s 25,8 %). Nízká hodnota je zřejmě 

způsobena dlouhodobým průmyslovým charakterem kraje (sklářství, strojírenství, 

plastikářství se silnou vazbou na výrobu automobilů, dříve též výrazně textilní průmysl) a 

v rámci něj orientací na obory s nižší přidanou hodnotou, které nevyžadují vyšší nároky na 

vzdělanou pracovní sílu.  

Střední školství je charakteristické silným zastoupením středních uměleckých a 

průmyslových škol, které mají silnou vazbu na tradiční průmyslové obory. Nejvýznamnější 

vysokou školou je Technická univerzita v Liberci s 6 fakultami, kterou navštěvuje přibližně 

9 000 studentů. Univerzita má nadregionální až celorepublikový význam a věnuje se i 

unikátním výzkumným projektům (např. nanotechnologie). Několik soukromých vysokých 

škol se specializací na právo a ekonomiku má doplňkový význam. 

 
Sociální péče 

Strategickým cílem rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji je (v souladu s politikou EU), 

aby občané mohli využívat sociální služby ve svém domácím prostředí a dále zajištění 

optimální sítě rezidenčních služeb s důrazem na kvalitu těchto služeb. Klíčovým 

dokumentem pro tuto oblast je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb- Liberecký kraj 

2009-2013.  
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Poskytovatelé sociálních služeb mají výrazně odlišnou úroveň služeb. Ta se bude postupně 

(též díky inspekcím) blížit určeným standardům kvality sociálních služeb. Současné kapacity 

a podmínky v rezidenčních zařízeních jsou výrazně limitujícím faktorem pro vytváření 

podmínek k důstojnému životu. Chybí dostatečné alternativy k ústavní péči. Je třeba vytvářet 

podmínky k individualizované podpoře a podporovat začlenění osob do společnosti. Proto by 

měl být důraz kladen hlavně na rozvoj terénní péče. 

V Libereckém kraji existuje široké spektrum zařízení poskytujících sociální péči. Významné 

postavení zaujímají domy pro seniory a domy s pečovatelskou službou. Existuje rovněž 

hodně organizací, zřizovaných většinou obcemi, které zajišťují pečovatelskou službu. 

V Libereckém kraji jsou zřízeny i azylové domy a krizová centra pro léčbu závislostí. 

Nadregionální význam má Jedličkův ústav, zaměřený na péči o postiženou mládež. 

 
Zdravotnictví 

V Libereckém kraji je dislokováno 8 nemocnic a 6 odborných léčebných ústavů. 

Nejvýznamnější nemocnicí je Krajská nemocnice Liberec se širokým spektrem 

specializované a superspecializované péče. V některých oborech, jakými jsou např. 

traumatologie, spinální jednotka, kardiologie, onkologie, neurochirurgie a perinatologie 

poskytuje péči i pro jiné kraje ČR. Dále existují nemocnice v Jablonci nad Nisou, České Lípě, 

Turnově, Semilech, Jilemnici, Frýdlantu a Tanvaldu. Nadregionální význam mají i Léčebna 

respiračních nemocí Cvikov a Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad 

Jizerou. V kraji jsou v provozu i dvě lázeňská zařízení – Lázně Libverda a Lázně Kundratice. 

Přednemocniční neodkladnou péči zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Libereckého 

kraje, která má výjezdová stanoviště rozmístěna po celém kraji, centrální dispečink je 

v Liberci. 

Nejčastější příčinou úmrtí v Libereckém kraji jsou nemoci oběhové soustavy (v roce 2008 

516 úmrtí na 1 000 obyvatel, v ČR 498 úmrtí). Úmrtnost na tuto příčinu je posledních 8 let 

stabilní, kdežto v celé ČR došlo ke snížení úmrtnosti asi o 6,5 %. Druhou nejčastější příčinou 

úmrtnosti jsou novotvary (v Libereckém kraji 269 úmrtí, v ČR 267 úmrtí). V posledních 8 

letech došlo v Libereckém kraji ke snížení úmrtnosti o necelých 5 %, v ČR je míra úmrtnosti 

stabilní. Dalšími příčinami úmrtí dle četnosti výskytu jsou vnější příčiny, nemoci dýchací 

soustavy a nemoci trávicí soustavy. 

 
Kultura, sport, volný čas 

V Libereckém kraji existuje značné množství kulturních institucí. Nadregionální význam mají 

3 subjekty sídlící v krajském městě Liberci - zoologická zahrada (nejstarší ZOO v ČR), 

botanická zahrada (nejstarší a nejnavštěvovanější v ČR, největší sbírka rostlin) a Centrum 

Babylon (nákupní, zábavní a společenský komplex s hotelem a konferenčními prostory 

vzniklý přestavbou z textilní továrny).  
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V Libereckém kraji existuje 9 divadel (z toho 3 s vlastním souborem – všechna v Liberci). 

Muzea a galerie mají regionální význam, nejvýznamnější jsou Severočeské muzeum a 

Oblastní galerie v Liberci, Muzeum Českého ráje v Turnově, Vlastivědné muzeum a galerie 

v České Lípě a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. V kraji existuje hustá síť 

knihoven, které nalezneme ve většině obcí. Nejvýznamnější je Krajská vědecká knihovna 

v Liberci s knihovním fondem přes 1 200 000 svazků. Počet kin postupně klesal až na 

současných 24. V Liberci otevřelo v roce 2008 první multikino v obchodní zóně na kraji 

města, na podzim 2010 bude otevřeno druhé v centru města. V kraji existuje řada kulturních 

sdružení, např. pěvecké, hudební, taneční či divadelní soubory, provozovány jsou také 

základní umělecké školy a domy dětí a mládeže.  

V Libereckém kraji se podle Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu nachází asi 800 

tělovýchovných jednot, kde je sdruženo více než 110 000 obyvatel kraje (asi čtvrtina 

populace). Podle provedených výzkumů Univerzity Palackého v Olomouci se sportu v kraji 

pravidelně nebo občas věnují téměř tři čtvrtiny obyvatel. Nejdůležitější je proto podporovat 

sport a rozvíjet sportovní infrastrukturu pro všechny občany a zaměřit se na její rozvíjení od 

mládí. Materiální vybavenost škol však nevytváří pro rozvoj sportovních aktivit ideální 

podmínky. V kraji se pořádá řada významných sportovních akcí a sportovní kluby 

z Libereckého kraje dosahují úspěchů i na celostátní úrovni (fotbal, hokej, volejbal, lyžování). 

Pro trávení volného času nabízí Liberecký kraj velké množství kulturních a sportovních 

aktivit, k turistice lákají zachovalé přírodní hodnoty i kulturní pamětihodnosti. 

 

2.4. Ekonomika 

Struktura ekonomické základny 

Liberecký kraj se vyznačuje silným zastoupením zpracovatelského průmyslu ve své 

ekonomice. Souvisí to s dlouhodobou průmyslovou tradicí regionu i nedávnými významnými 

investicemi zahraničních firem. Podíl zpracovatelského průmyslu na tvorbě hrubé přidané 

hodnoty je o polovinu vyšší, než je průměr v ČR. Trochu vyšší je i podíl stavebnictví, ostatní 

významné obory mají ve srovnání s ČR v Libereckém kraji nižší podíl. Poněkud překvapující 

je vyšší podíl školství a zdravotnictví, přitom v Libereckém kraji (kromě Technické univerzity) 

nesídlí instituce s nadregionálním významem. 

 

Tabulka č.8: Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě v roce 2008 (%) 
odvětví LK ČR odvětví LK ČR 

zemědělství a lesní hospodářství 1,5 2,5 peněžnictví a pojišťovnictví 2,7 3,7 
rybolov 0,0 0,0 komerční služby 10,5 14,2 
dobývání nerostných surovin 0,3 1,5 veřejná administrativa 4,1 5,5 
zpracovatelský průmysl 37,1 24,7 školství 5,0 4,1 
výroba a rozvod elektřiny, tepla, 
vody 1,6 4,8 zdravotnictví, veter. a sociální 

činnost 4,8 4,0 

stavebnictví 7,6 6,6 ostatní veřejné, soc. a osobní služby 3,5 3,1 
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obchod, opravy spotřebního zboží 10,3 12,9 soukr.domácnosti s domácím 
personálem 0,0 0,0 

pohostinství a ubytování 1,8 1,8 exteritoriální organizace a spolky 0,0 0,0 
doprava, sklad., pošty a telekom. 9,7 10,5    
 

Vnější ekonomické vztahy 

Liberecký kraj je jedním z nejvíce exportně zaměřených. Podle hodnoty vývozu na 

obyvatele v roce 2008 byl s hodnotou 205 700 Kč mezi kraji na 5.místě, průměr ČR 236 600 

Kč byl ovlivněn vysokými hodnotami Plzeňského, Středočeského a Pardubického kraje. 

Vysoká hodnota exportu souvisí se zaměřením ekonomiky kraje na vysoce exportní odvětví 

(sklářství, automobilový průmysl) a polohou při hranicích s Německem a Polskem. 

V porovnání s rokem 2007 však Liberecký kraj společně s Plzeňským zaznamenal největší 

propad vývozu, což souvisí s nástupem ekonomické krize, která v zahraničí snížila poptávku 

po našem zboží. 

V míře investic, vyjádřené jako poměr tvorby hrubého fixního kapitálu (nové investice, 

rekonstrukce, modernizace, nákupy a nabytí dlouhodobého majetku) a hrubého domácího 

produktu, se Liberecký kraj v roce 2007 umístil s hodnotou 20,2 % mezi kraji na 10. místě, 

podle průměru za léta 1995-2007 pak na 11. místě. Znamená to, že Liberecký kraj se 

vyznačuje nízkou investiční aktivitou. Diametrálně odlišné jsou však údaje o výši přímých 

zahraničních investic na obyvatele, kde se Liberecký kraj v roce 2008 umístil na 3. místě 

mezi kraji (po Praze a Středočeském kraji). Mezi lety 2000 a 2008 se hodnota přímých 

zahraničních investic zvýšila téměř čtyřnásobně (2. nejvyšší hodnota mezi kraji). 

V meziokresním srovnání plynuly největší zahraniční investice na obyvatele na Českolipsko, 

nejméně na Semilsko. 

 

Trh práce, mzdy 

Liberecký kraj patřil dlouhá léta ke krajům s nízkou nezaměstnaností. Ekonomická krize, 

doprovázená poklesem poptávky v zahraničí však měla na proexportně zaměřená odvětví, 

která mají v Libereckém kraji významné postavení, významný dopad. Důsledkem byl výrazný 

růst nezaměstnanosti, v červnu 2010 byla míra registrované nezaměstnanosti 10,3 %, což 

je 5.nejvyšší hodnota mezi kraji. K oblastem s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností patří 

Frýdlantsko a Českolipsko. V souladu s celkovými trendy je pokles nezaměstnanosti v letním 

období, související s nástupem sezónních prací. V zaměstnanosti žen a starších osob patří 

Liberecký kraj k podprůměrným regionům. Významné postavení mají v regionální ekonomice 

malé a střední podniky, které zaměstnávaly v roce 2008 66,5 % zaměstnaných, což je 

mezi kraji 3.nejvyšší hodnota (průměr ČR je 65,7 %). 
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Tabulka č.9: Charakteristiky nezaměstnanosti a zaměstnanosti specifických skupin obyvatel 
v Libereckém kraji a srovnání s ČR (v %) 

 
Míra 

nezaměstnanosti Zaměst. 
osob 55-64  

Zaměst. 
žen 

Vývoj registrované míry 
nezaměstnanosti 

obecná registr. III.2010 IV.2010 V.2010 VI.2010 
Liberecký kraj 7,8 11,2 45,6 43,5 11,5 11,1 10,6 10,3 
Česká republika 6,7 9,2 47,6 45,7 9,7 9,2 8,7 8,5 
Pořadí mezi kraji 11. 11. 9. 13. 10. 11. 11. 10. 

Pozn. Hodnoty jsou z roku 2009, pokud není uvedeno jinak, pořadí je určováno od nejlepší hodnoty 
k nejhorší (tedy u nezaměstnanosti od nejnižší k nejvyšší, u zaměstnanosti od nejvyšší k nejnižší). 
Obecná míra nezaměstnanosti – podle metodiky Eurostatu, mezinár. srovnatelná; registrovaná míra 
nezaměstnanosti – podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

Informace o průměrném platu patří k nejpublikovanějším statistickým údajům. Nejčastěji se 

uvádí aritmetický průměr platů. Tento ukazatel však není příliš vypovídající, protože výše 

platů nemá rovnoměrné statistické rozložení, naopak směrem k vyšším hodnotám je křivka 

rozložení extrémně protažena. Proto je pravdou, že až dvě třetiny zaměstnaných pobírají 

nižší plat než ten, který se uvádí jako průměrný. Mnohem lepším ukazatelem je proto 

medián.  

Mediánovou výší platů se Liberecký kraj příliš neodlišuje od průměru ČR. V roce 2009 byl u 

podnikatelské sféry 21 521 Kč (v ČR 21 715 Kč), u nepodnikatelské sféry 23 060 Kč (v 

ČR 24 167 Kč). Celostátní průměr značně ovlivňuje vysoká úroveň platů v Praze. Liberecký 

kraj se mediánem výše platů u nepodnikatelské sféry umístil mezi kraji na 11.místě, u 

podnikatelské sféry však na 4.místě. Z časového srovnání s rokem 2008 je zřejmý pokles 

platů u podnikatelské sféry téměř ve všech krajích (výjimkou je Ústecký kraj) a naopak růst 

platů u nepodnikatelské sféry také ve všech krajích. 

 

Výzkum a vývoj, inovace 

Investice do výzkumu, vývoje a inovací, a to nejen ve finančním smyslu, jsou všeobecně 

považovány za jeden z hlavních pilířů rozvoje moderní společnosti a jsou jedním z nástrojů 

pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. 

Celkové výdaje na výzkum a vývoj se v Libereckém kraji mezi lety 2003 a 2008 zvýšily o více 

než 80 %, v celé ČR asi o dvě třetiny. Rozložení těchto výdajů v rámci krajů je vysoce 

nerovnoměrné. Finance jsou poskytovány jednotlivým výzkumným institucím, které jsou 

lokalizovány do největších měst či jejich bezprostředního okolí, proto nejvyšších hodnot 

dosahuje Praha a Středočeský kraj. Liberecký kraj však v tomto srovnání v roce 2008 obsadil 

dobrou 5.pozici. Výdaje na výzkum a vývoj činily tento rok 1,33 % HDP, což je 4.nejvyšší 

hodnota mezi kraji, průměr ČR byl 1,47 %. 80 % z těchto výdajů tvořily neinvestiční výdaje. 

Na experimentální výzkum šlo asi 54 % prostředků, na aplikovaný asi 31 %, což dokazuje, 

že výsledky výzkumu a vývoje zde nacházejí uplatnění v praxi.  
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Výzkumné instituce v kraji dosahují velmi dobrých výsledků. Významnou pozici zde zaujímá 

především Technická univerzita v Liberci. Každoročně se ve spolupráci s německou a 

polskou stranou pořádá Cena Inovace Euroregionu Nisa. Soutěží se ve 3 kategoriích – 

Nejlepší inovace, Nejlepší partnerství a Nejlepší studentská inovace. Liberecký kraj v roce 

2009 schválil Regionální inovační strategii Libereckého kraje (RIS LK), která je koncepčním 

dokumentem pro oblast inovací v kraji a je naplňována inovačními projekty z akčního plánu 

RIS LK. 

 

Výkonnost ekonomiky 

Z hlediska výkonnosti ekonomiky patří Liberecký kraj k průměrným až podprůměrným 

regionům – výší hrubého domácího produktu (HDP) a čistého disponibilního důchodu 

(ČDDD) na obyvatele patří k nejhorším krajům. Přes nízkou hodnotu produktivity práce 

(vyjádřené podílem HDP na zaměstnaného) však zaznamenává vysokou dynamiku vývoje 

v krátkodobém (srovnání 2007-8) i dlouhodobém pohledu (1996-2008). Terciér se na tvorbě 

hrubé přidané hodnoty podílí 52,5 %, což je mezi kraji průměrná hodnota. 

 

Tabulka č.10: Základní makroekonomické ukazatele Libereckého kraje a srovnání s ČR v roce 2008 

 HDP/ob. 
(tis.Kč) 

Vývoj HDP/zaměstnaného 
ČDDD/ob. 

(tis.Kč) 

Podíl terciéru na 
hrubé přidané 
hodnotě (%) 2007 = 100 1996 = 100 

Liberecký kraj 261,9 103,7 145,1 167,1 52,5 
ČR 353,7 101,2 146,2 181,7 59,9 
Umístění mezi kraji 13. 4. 5. 10. 7. 

Pozn. HDP- hrubý domácí produkt, ČDDD- čistý disponibilní důchod domácností 

 

Veřejné rozpočty 

Jedním z nejvážnějších současných úkolů je zastavení zadlužování a konsolidace veřejných 

rozpočtů. Důležitým ukazatelem vývoje regionální ekonomiky je proto i sledování deficitu / 

přebytku veřejných rozpočtů. Rok 2009 byl ve všech krajích charakteristický výrazným 

posunem k deficitnímu hospodaření. Důvodem byla probíhající hospodářská krize a citelný 

výpadek daňových příjmů, které jsou hlavním příjmem územních rozpočtů. Liberecký kraj byl 

s deficitem 5,24 % (výrazně nejhorší výsledek od roku 2003) v mezikrajském srovnání 5. 

nejlepším krajem. Průměrný deficit územních rozpočtů za celou ČR byl 6,11 %. Od roku 

2003 do roku 2009 hospodařily územní rozpočty v Libereckém kraji s přebytkem pouze 

v letech 2006 a 2007. V roce 2009 hospodařily s deficitem Liberecký kraj i 2 největší města – 

Liberec a Jablonec nad Nisou. 
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2.5. Dostupnost a technická infrastruktura 

Dopravní sítě a dopravní obslužnost 

Hlavní dopravní osou Libereckého kraje je rychlostní silnice R35 Liberec- Turnov a na ni 

navazující R10 Turnov – Praha, která zajišťuje rychlé a kvalitní spojení kraje s hlavním 

městem. Tyto dvě komunikace jsou také nejvíce dopravně zatížené (více než 20 000 vozidel 

za 24 hodin). Dalšími důležitými spojnicemi jsou silnice I/13 Liberec - Děčín, I/9 Rumburk – 

Česká Lípa – Mělník, I/14 Liberec – Tanvald – Trutnov a I/35 Turnov – Hradec Králové. 

Jejich technický stav je vcelku vyhovující, jsou ale výrazně dopravně přetížené. Postupně 

dochází k navyšování kapacity některých hlavních silnic např. budováním čtyřpruhových 

úseků a přeložkami komunikací (např. na I/35 Liberec – Bílý Kostel nad Nisou, I/14 Liberec – 

Kunratice, I/13 Stráž nad Nisou – Krásná Studánka). V hustotě dálnic a silnic I.třídy na 

100 km2 je Liberecký kraj s hodnotou 10,5 na 2.místě mezi kraji po kraji Moravskoslezském 

(průměr ČR je 8,8). Základní skelet doplňuje hustá síť silnic II. a III. třídy a místních 

komunikací, jejichž stav je nevyhovující a přes výrazné investice se stále nedaří zastavit 

jejich chátrání.  

Železniční síť je v Libereckém kraji se 17,5 km délky tratí na 100 km2 druhá nejhustší po 

Praze (průměr ČR je 12,2). Kvalita však výrazně zaostává. V Libereckém kraji neexistuje 

žádný dvojkolejný ani elektrifikovaný úsek, region je značně vzdálen od koridorových tratí. 

Jízdní rychlosti zůstávají po desítky let téměř neměnné a neodpovídají nárokům na přepravu 

v 21.století. Zvláště nevyhovující je spojení Liberce s Prahou (ve srovnání s autobusem a 

pražskou MHD jízdní doba více než dvojnásobná, dlouhodobě se uvažuje o vybudování 

kvalitního a rychlého spojení). Nejdůležitějšími spojnicemi jsou tratě Liberec – Turnov – Stará 

Paka – Hradec Králové, Liberec – Česká Lípa – Děčín, Bakov nad Jizerou – Česká Lípa – 

Rumburk.  

V přepravní náročnosti v nákladní dopravě, která je dána poměrem hmotnosti 

přepraveného zboží na 1 000 Kč HDP, je Liberecký kraj s hodnotou 169,1 pro rok 2008 na 

10. místě mezi kraji. Přepravní náročnost se zde od roku 2000 snížila o 28 %. Vzhledem 

k nevyhovující kvalitě a rychlosti železnice je dominantním prvkem přepravy silniční doprava. 

V počtu přepravených cestujících veřejnou silniční a železniční dopravou (bez MHD) 

na 1 obyvatele kraje byl v roce 2008 Liberecký kraj s hodnotou 43,8 na 5. místě. Dokazuje 

to silné využívání veřejné dopravy, především při dojíždění za prací. I zde hraje dominantní 

roli autobusová doprava. 

 

Vodní hospodářství 

Liberecký kraj je plně soběstačný ve zdrojích pitné vody z podzemních i povrchových 

rezervoárů v současnosti i do budoucna. Největšími zdroji povrchových vod jsou vodní 
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nádrže Josefův Důl a Souš. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro 

veřejnou potřebu byl v roce 2008 pouze 88,3 %, což je mezi kraji 3. nejnižší hodnota (průměr 

ČR byl 92,7 %). Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro 

veřejnou potřebu byl v roce 2008 jen 68,2 %, což je 2. nejnižší hodnota (průměr ČR byl 

81,1%). Tento stav souvisí s rozptýleným osídlením horských a podhorských oblastí, kde je 

ekonomicky vysoce nerentabilní budovat společnou kanalizaci. Podíl čištěných odpadních 

vod byl ale ve stejném roce 96,7 % (4. místo mezi kraji, průměr ČR 95,3 %). Problémem 

nadále zůstávají zastaralé rozvody, které způsobují značnou ztrátovost při rozvodu vody.  

V posledních letech dochází k masivním investicím, především do staveb čistíren odpadních 

vod a dostaveb kanalizačního systému, což souvisí s nutností naplnit směrnici Rady EU č. 

91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Významným finančním nástrojem jsou 

zdroje EU. K největším investičním projektům v této oblasti patří Integrovaný projekt Lužická 

Nisa a projekt Čistá Jizera, oba s dotací okolo 500 mil.Kč. Největší vodárenskou společností 

v Libereckém kraji je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Její vodohospodářský 

majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

 

Energetika 

Liberecký kraj je nesoběstačný z hlediska výroby elektřiny. V roce 2009 zde bylo vyrobeno 

160,8 GWh elektřiny, spotřeba však činila 2 393,7 GWh, z toho na průmysl připadlo 31 % a 

na domácnosti 30 %.  Nejvíce elektřiny vyrobily vodní elektrárny (76,4 GWh), dále parní 

elektrárny (50,2 GWh) a plynové a spalovací elektrárny (28,9 GWh). S výjimkou malých 

vodních elektráren umístěných na všech větších tocích (Jizera, Kamenice, Nisa, Ploučnice) 

neskýtají přírodní podmínky dost příležitostí pro uplatnění alternativních zdrojů energie. Bylo 

realizováno několik větrných elektráren, nejvýznamnější nalezneme ve Frýdlantském 

výběžku. Některé další projekty byly zamítnuty z důvodu významného vlivu především na 

krajinný ráz. Samostatnou kapitolou je pak i v Libereckém kraji boom výstavby slunečních 

elektráren mnohdy i obřích rozměrů na kvalitní zemědělské půdě, která je způsobena pouze 

pokřiveným systémem výkupních cen energie. Pokud by byly zrealizovány všechny projekty 

v okolí Ralska, instalovaný výkon této elektrárny by dosáhl 82,5 MW a stala by se největší 

sluneční elektrárnou na světě. 

V Liberci se v delším výhledu uvažuje o výstavbě geotermální elektrárny (vrt do hloubky 5 

km), město Jablonec nad Nisou nyní začalo zjišťovat možnosti výstavby malé jaderné 

elektrárny, která by byla využitá k vytápění domácností. 

Do budoucna lze spatřovat největší potenciál v úsporách energie (v průmyslových 

provozech, v dopravě, v domácnostech- modernizace provozů, zateplování) a dále ve 

výstavbě malých alternativních zdrojů (vodní elektrárny, elektrárny na biomasu, tepelná 

čerpadla).  
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Tabulka č.11: Nejvýznamnější výrobci elektřiny (stav k 31.12.2009) 

Producent Typ elektrárny Instalovaný 
výkon (MW) 

Roční výroba 
elektřiny (GWh) 

Teplárna Liberec parní 12,0 31,27 
Lysý vrch větrná 3,1 3,518 
Termizo a.s. závodní (parní) 2,5 6,5 
MVE Spálov vodní 2,4 11,621 
Rýnovická energetická plynová a spalovací 2,2 5,3 
Jindřichovice pod Smrkem větrná 1,2 1,022 
 

Zásobování teplem v kraji je zajištěno různě. Ve velkých městech existuje centrální 

zásobování teplem. Tento systém je vysoce náročný na údržbu (staré poruchové rozvody, 

velké tepelné ztráty). Ve finančních možnostech vlastníků není změna systému. Důsledkem 

je vysoká cena tepla a snižování počtu odběratelů, kteří přecházejí na levnější způsoby 

vytápění, což dále tlačí na zvyšování ceny tepla. Dalšími zdroji jsou lokální topidla nebo 

zdroje ústředního či etážového vytápění.  

Plynofikace obcí po výrazném růstu ceny tohoto média výrazně zpomalila a mnoho obcí 

přehodnotilo svůj záměr na plynofikaci. V roce 2001 bylo na plyn připojeno 42 % domů. 

Největší míra plynofikace byla v městech s 20 – 50 000 obyvateli, kde bylo plynofikováno 

téměř 80 % domů, zcela nepatrná pak v nejmenších obcích do 200 obyvatel (5 % domů). 

Hlavním dodavatelem plynu v kraji je RWE Transgas, a.s. 

 

Odpadové hospodářství 

V Libereckém kraji se v roce 2008 vytřídilo na obyvatele největší množství odpadů. Rovněž 

podílem tříděných odpadů se řadil na 3. místo mezi kraji. Negativem je celková vysoká 

produkce komunálních i podnikových odpadů a jejich stále rostoucí množství.  V produkci 

podnikového odpadu patří Liberecký kraj k průměrným. Odpady se likvidují většinou 

skládkováním a spalováním. Významné postavení zaujímá spalovna Termizo v Liberci. 

V roce 2008 zde bylo spáleno 91 783 tun odpadu. Spalováním bylo vyrobeno 988 339 GJ 

tepla a 19 098 MWh elektrické energie. Množství spáleného odpadu se od roku 2002 stále 

pohybuje nad 90 000 tun. Zdaleka největší skládkou v Libereckém kraji je skládka 

v Košťálově umístěná v bývalém lomu. Ukončení jejího provozu se předpokládá až v roce 

2040. Stále roste podíl tříděného odpadu, probíhají i osvětové akce. Zvyšuje se počet nádob 

na tříděný odpad i množství druhů tříděného odpadu. V mnoha obcích jsou rovněž zřízeny 

sběrné dvory a sběrná místa. Nemalé finanční prostředky stojí likvidace černých skládek, 

které kvůli nedisciplinovanosti občanů stále živelně vznikají. 
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Tabulka č.12: Postavení Libereckého kraje v produkci odpadů v roce 2008 
 

Produkce 
komunálního 

odpadu (kg/obyv.) 

Výtěžnost 
tříděného odpadu  

(kg/obyv.) 

Podíl odděleně 
sbíraných složek 

komunálního 
odpadu (%) 

Produkce 
podnikového 

odpadu v kg na tis. 
Kč HDP 

Liberecký kraj 315,3 61,8 19,6 7,1 
ČR 304,5 43,5 14,3 7,3 
Pořadí mezi kraji 3. 1. 3. 6. 
 

 

2.6. Životní prostředí 

Příroda a krajina 

Liberecký kraj je charakteristický vysokým podílem přírodně cenných území. Velkoplošná 

chráněná území zabírají 30,6 % rozlohy kraje, což je nejvyšší hodnota mezi kraji a 

dvojnásobek průměru ČR. Leží zde 6 velkoplošných chráněných území - část Krkonošského 

národního parku a dále chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Lužické hory, Český ráj, 

Kokořínsko a České středohoří. Dále v Libereckém kraji nalezneme např. 7 národních 

přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 36 přírodních rezervací, 61 přírodních 

památek. V rámci evropské soustavy NATURA 2000 se v kraji nachází 2 ptačí oblasti 

(Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady a Jizerské hory) a 47 evropsky významných 

lokalit). V rámci nadregionálního ÚSES je vytyčeno 5 nadregionálních biocenter. Některá 

chráněná území (Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj) jsou vystavena nadměrnému tlaku ze 

strany trvale bydlících obyvatel, turistů a jejich návazných aktivit. 

Liberecký kraj má nejvyšší zastoupení lesů a téměř nejnižší podíl zemědělské i orné půdy 

mezi kraji. To je dáno morfologií terénu a vysokým zastoupením horských oblastí a 

chráněných území. Podíl orné půdy se v souladu s celonárodním trendem trvale snižuje. 

Tyto charakteristiky potvrzuje koeficient ekologické stability, vyjadřující podíl stabilních (lesy, 

trvalé travní porosty) a nestabilních ploch (orná půda, zastavěné plochy), který je nejvyšší 

mezi kraji, maxima dosahuje okres Jablonec nad Nisou, kde čtyřikrát překračuje průměr ČR. 

 

Tabulka č.13: Postavení Libereckého kraje ve skladbě půdy (rok 2008) 

 
Podíl velkoplošných 
chr.území na rozloze 

(%) 

Koeficient 
ekologické 

stability 

Podíl (%) Zornění 
zem. půdy 
(%)- 2009 

Zemědělské 
půdy 

Lesní půdy 
 

Liberecký kraj 30,6 2,24 44,3 44,3 47,5 
ČR 15,3 1,05 53,8 33,6 71,2 
Pořadí mezi kraji 1. 1. 12. 1. 13. 
 

Příroda v kraji se vyznačuje dosti vysokou rozmanitostí od horských oblastí (Krkonoše, 

Jizerské hory) přes podhorské oblasti (Jablonecko, Semilsko) až po nížiny (Turnovsko, 

Frýdlantsko). Přes vysoký podíl lesů zůstává, i přes výrazné zlepšení v posledních letech, 

problémem jejich zdravotní stav. Index defoliace (ztráta jehličí či listů) je s hodnotou 2,15 % 
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v roce 2006 v rámci ČR mírně nadprůměrný. Vzhledem k vyšší nadmořské výšce a 

vysokému podílu smrkových monokultur je v kraji nižší podíl listnatých dřevin (20,53 % 

v roce 2009, průměr ČR 24,82 %).  

Spotřeba průmyslových hnojiv na hektar orné půdy v roce 2009 (51,5 kg, průměr ČR 

92,2 kg) je v Libereckém kraji daleko nejnižší z celé ČR a v minulých letech se snižovala. 

Maxima použití hnojiv bylo dosaženo v roce 2006. Přesto se výnosy z hektaru u obilovin a 

okopanin v letech 2006 až 2008 poměrně výrazně zvýšily. Jde o jednoznačně pozitivní jev, 

kdy zvýšení zemědělské produkce lze dosáhnout i nechemickou cestou. To dokazuje i údaj o 

podílu ekologicky obhospodařované půdy (bez umělých hnojiv, chemických přípravků, 

hormonů apod.), který dosáhl v roce 2009 hodnoty 19,51 % a je mezi kraji 2. nejvyšší. Podíl 

takto obhospodařované půdy plynule roste. 

Dlouhodobým negativem je rozsáhlé zamoření půdy a podzemních vod v oblasti Stráže pod 

Ralskem, kde byla praktikována hydrochemická těžba uranu. Ta byla v 90. letech ukončena, 

sanace území ale bude probíhat asi až do roku 2040. Provádí ji DIAMO, s.p. 

Problémem zůstává i území v bývalém vojenském prostoru Ralsko, kde přes rozsáhlou 

sanaci v minulých letech nadále zůstávají oblasti, kde leží nevybuchlá munice a území 

kontaminovaná ropnými látkami. Je zde rovněž velké množství opuštěných zdevastovaných 

objektů.  

Problémem celého Libereckého kraje jsou opuštěné chátrající objekty (průmyslové, 

zemědělské, i občanské vybavenosti), které obtížně hledají nové využití. 

 

Voda 

Z hlediska znečištění povrchových vod patří Liberecký kraj k průměrným regionům. 

V posledních 20 letech došlo k výraznému zlepšení jakosti těchto vod. V roce 2008 byly z 11 

sledovaných profilů ve IV. a V. třídě znečištění 4 profily (36,4 %). Dlouhodobě nejšpinavější 

řekou v regionu zůstává Lužická Nisa, především pod Libercem. V letech 2006-2008 

zůstávala kvalita vody hlavních toků (Jizera, Kamenice, Ploučnice, Nisa, Smědá) stabilní, 

podle biologické spotřeby kyslíku se tyto toky pohybují většinou ve II.třídě znečištění, Nisa ve 

III.-IV.třídě. 

V posledních letech se zlepšila i kvalita vody v nádržích. Její stav nyní umožňuje koupání 

téměř po celou sezónu. 

 

Ovzduší 

Liberecký kraj patří k oblastem s nejlepší kvalitou ovzduší. Emise oxidů dusíku a oxidu 

siřičitého jsou zde jedny z nejnižších v ČR. Největším zdrojem emisí oxidů dusíku jsou 

mobilní zdroje (asi 70 %). Kvalita ovzduší se výrazně zlepšila v souvislosti s odstavením 

tepelných elektráren v Německu a postupným odsířením polské tepelné elektrárny Turów. 
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Tím došlo k výraznému snížení dálkového přenosu emisí. V roce 2007 došlo k překročení 

hodnoty cílového imisního limitu u benzo(a)pyren (hlavně ve velkých městech – Liberec, 

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a kadmia (hlavně na Tanvaldsku- souvislost s provozem 

sklářských dílen). Limity polétavého prachu byly překročeny na Turnovsku. V zimním období 

přináší výrazné problémy lokální znečištění ovduší způsobené lokálními topeništi, které 

spalují tuhá paliva. 

 

Tabulka č.14: Stav kvality ovzduší v Libereckém kraji (rok 2007) 
 Podíl oblastí se zhoršenou 

kvalitou ovzduší (%) 
Emise NOx 

(t/km2) 
Emise SO2 

(t/km2) 
Liberecký kraj 2,7 1,62 0,95 
ČR 4,9 3,59 2,75 
Pořadí mezi kraji 8. 13. 11. 
Pozn.: Emise jsou ze zdrojů REZZO 1-4 

 

Investice do ochrany životního prostředí 

Liberecký kraj patří ke krajům s nejvyššími výdaji na ochranu životního prostředí na 

obyvatele. Investiční výdaje zde v roce 2008 dosáhly 2 249 Kč na obyvatele (4. místo mezi 

kraji, průměr ČR 1 949 Kč). Od roku 2006 vzrostly tyto výdaje více než dvojnásobně. 

Investiční výdaje jsou v čase značně variabilní a souvisí s významnými investičními akcemi 

v kraji (např. projekt Lužická Nisa). Rovněž neinvestiční výdaje na ochranu životního 

prostředí, které jsou výsledkem provozních aktivit podniků (mzdy, nájemné, energie, služby 

apod.) byly v Libereckém kraji v roce 2008 s 24 164 Kč na obyvatele 2. nejvyšší mezi kraji. 

Většinu výdajů představovaly ochrana a sanace půdy a vod a nakládání s odpady. 
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3. SWOT ANALÝZA 

 
Silné stránky 

 
� relativně výhodná poloha ve střední Evropě při hranici s Polskem a SRN, přijatelná 

dopravní dostupnost a turistická propustnost státních hranic, kvalitní spojení jádrové 
sídelní aglomerace s Prahou rychlostní komunikací; dlouhodobé zkušenosti 
s přeshraniční spoluprací v rámci Euroregionu Nisa 

� významné přírodní zdroje (nerostné bohatství, lesy, půda, bohaté zdroje podzemních a 
povrchových vod - vodohospodářsky významná oblast), vysoká lesnatost území kraje, 
dlouhodobá tradice lesnického hospodaření 

� významný potenciál hodnotného krajinného a přírodního prostředí s vysokou diverzitou 
ekosystému bez extrémně vysokých ekologických zátěží na většině území kraje; velká 
rozloha chráněných území, včetně Krkonošského národního parku 

� elativně dobrá úroveň technické infrastruktury (ČOV, kanalizace, rozvody plynu a 
elektrické energie), zejména ve velkých sídelních aglomeracích a v hlavních centrech 
osídlení 

� území s mimořádným potenciálem přírodních atraktivit (pestrý krajinný reliéf, skalní 
města, chráněná území, vodní plochy a toky…) s dobrými předpoklady pro rozvoj 
cestovního ruchu 

� bohaté kulturně-historické dědictví regionu s četnými nemovitými památkami (hrady, 
zámky, sakrální stavby, venkovská architektura…); vysoká četnost kulturních a 
sportovních atraktivit 

� vybudovaná základní technická a turistická infrastruktura (hotely, penziony, zařízení pro 
sportovní vyžití, hustá síť značených turistických tras a cyklostezek), příznivé podmínky 
zejména pro zimní rekreaci (lyžování), pěší turistiku, cykloturistiku a moderní formy 
cestovního ruchu (agroturistika, hippoturistika …) 

� dostatečná diverzifikace průmyslové základny s výrazným podílem malých a středních 
firem a jejich relativně rovnoměrné zastoupení v regionu 

� vysoká míra podnikatelské aktivity z hlediska četnosti podnikatelských subjektů (zejména 
na Liberecku a Jablonecku) ve srovnání s republikovým průměrem 

� dlouhodobá tradice technického know-how díky historickému vývoji strojírenského, 
sklářského a bižuterního průmyslu a dalších specifických exportních výrob; existence 
relativně kvalifikované pracovní síly v některých odvětvích (zejména strojírenství, 
sklářství) a její konkurenceschopnost z hlediska mzdových nákladů 

� rozvoj podnikatelských aktivit zahraničních investorů, zejména v automobilovém 
průmyslu a dalších exportních odvětvích 

� příznivější demografický vývoj v kraji ve srovnání s ČR (mírný růstový potenciál a 
příznivější věková struktura obyvatel, migrační atraktivita) 

� rozmanitost venkovské krajiny a poměrně kvalitní životní prostředí bez extrémně 
vysokých ekologických zátěží; rostoucí přitažlivost území pro bydlení (zejména ve 
venkovských lokalitách v zázemí měst a v rekreačně atraktivních oblastech) 

� existence Technické univerzity v Liberci s vědeckovýzkumným potenciálem pro rozvoj 
inovačního podnikání, zejména v odvětví strojírenství, mechatroniky a textilu; jedinečná 
koncentrace unikátních umělecko-průmyslových středních škol a učilišť se zaměřením na 
sklářství a bižuterii   
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Slabé stránky 

 
� podprůměrná úroveň HDP na obyvatele, nižší míra daňové výtěžnosti s dopadem do 

rozpočtu měst a obcí (nízká ekonomická stabilita, zejména malých obcí) 
� nedostatek stabilizovaných podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí, úpadek 

tradičního průmysl (textil, sklářství, bižuterie), prudký nárůst nezaměstnanosti, zejména 
ve venkovských mikroregionech a periferních územích  

� absence dálnic a malý rozsah rychlostních komunikací na území kraje, přetíženost úseků 
hlavní silniční sítě, nevyhovující stav komunikací, zejména II. a III. třídy a železniční 
infrastruktury, absence železničních koridorů a tratí nadregionálního významu; 
nedostatečná dopravní dostupnost a obslužnost některých periferních příhraničních a 
podhorských oblastí 

� nedostatečně rozvinutá (chybějící) technická infrastruktura na části území kraje (zejména 
v řídce osídlených venkovských oblastech) 

� rozdrobená sídelní struktura ve venkovských oblastech – velký počet malých obcí a jejich 
částí (sídel) s nízkou ekonomickou stabilitou; vylidňování venkova (s výjimkou obcí v 
zázemí velkých měst), úbytek obyvatel v produktivním věku – stárnutí populace 

� existence hospodářsky slabých oblastí (mikroregionů), zejména venkovského charakteru, 
s nekvalitní infrastrukturou, nedostatkem stabilizovaných podnikatelských subjektů, 
pracovních příležitostí a málo adaptabilní a mobilní pracovní silou se sníženou 
schopností rekvalifikace  

� nesoulad a nedostatečná provázanost profesní přípravy s trhem práce (nesoulad 
struktury středního a učňovského školství s požadavky praxe a územní disproporce 
v rozložení nabídky studijních a učebních oborů), přetrvávající nedostatek vysoce 
kvalifikovaných technických odborníků, zejména ve strojírenství a oblasti informačních 
technologií a strategických služeb 

� podprůměrná míra vzdělanosti a funkční gramotnosti obyvatel kraje ve srovnání 
s průměrem ČR 

� nevyhovující skladba a špatný stavební stav infrastruktury škol a školských zařízení 
(objekty i vybavení) 

� vysoká četnost průmyslových a neprůmyslových brownfields, problematické využití 
starých průmyslových areálů a bývalých vojenských prostorů; velký počet nevyužívaných 
zemědělských objektů v majetku státu a dalších subjektů a nízký zájem o jejich 
revitalizaci 

� vysoký podíl ladem ležící a nevyužívané půdy, zejména v příhraničních oblastech, 
narušená druhová struktura zemědělských pozemků; nedořešené majetkoprávní vztahy 
k zemědělské půdě, nedokončené pozemkové úpravy 

� špatná sociální infrastruktura a nedostatečné zajištění služeb občanské vybavenosti na 
venkově; nevyhovující nebo chybějící prostory pro kulturní, volnočasovou a jinou 
spolkovou činnost v malých obcích 

� absence koncepce rozvoje bydlení; vysoký podíl bytů v panelových domech 
v nevyhovujícím technickém stavu 

� přetrvávající nedostatek zdrojů na potřebný rozvoj celoživotního vzdělávání, 
zdravotnictví, sociálních služeb, kulturních a sportovních aktivit 

� nedostatečně využitý potenciál cestovního ruchu v důsledku nesystémové koordinace a 
malé propagace, nejednotná prezentace a image regionu v tuzemsku i v zahraničí; nízká 
výtěžnost ubytovacích a stravovacích kapacit a doplňkových služeb v méně známých 
lokalitách CR  

� existence lokalit s ekologickými zátěžemi (např. po chemické těžbě uranu), 
s poškozenými ekosystémy, s narušenou biodiverzitou a ekologickou stabilitou v 
průmyslových a urbanizovaných oblastech a bývalém VVP Ralsko 

� zanedbaná péče o krajinu a o záchyt vody v jejím přirozeném prostředí, poškozování 
chráněných území imisemi, těžbou surovin a nevhodnými formami cestovního ruchu, 
přetrvávající imisní zátěž především z malých, středních a mobilních zdrojů znečištění, 
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zvýšená hluková zátěž, zejména v obcích s nevyřešenou tranzitní automobilovou 
dopravou 

� vysoký podíl lesů dlouhodobě ovlivňovaných průmyslovými imisemi, nevhodná věková i 
druhová struktura lesů, nízká ekologická stabilita lesních ekosystémů; narušený 
agrodesign i ekologická stabilita zemědělské krajiny díky velkoplošnému způsobu 
využívání ZPF 

� nedostatečné fungování principu partnerství, omezená mezisektorová komunikace 
(veřejná správa – občanský sektor – podnikatelské subjekty); poškozené místní 
komunity, zejména v pohraničí (dlouhodobé důsledky poválečné migrace obyvatelstva) 

� vysoká míra pouliční kriminality (krádeže a vykrádání aut, kapsářství) s dopadem na 
cestovní ruch 

 

Příležitosti 

 
� využití geografické pozice a atraktivity kraje pro uplatnění dalších podnikatelských aktivit 

tuzemských i zahraničních investorů po napojení na dálniční systém EU; další rozvoj 
přeshraniční spolupráce s Polskem a Německem 

� dobudování a modernizace hlavních silničních tahů, především rychlostních komunikací 
a silnic I.třídy, napojení regionu na dálniční systém EU, budování obchvatů měst 

� rekonstrukce letiště v Liberci a obnova jeho mezinárodního statutu 
� budování integrovaných dopravních systémů v hlavních aglomeracích, koordinace 

systému dopravní obslužnosti v rámci kraje (IDOL) i se sousedními regiony, včetně 
příhraničních oblastí SRN a Polska; udržení, popř. zvýšení podílu veřejné hromadné 
dopravy na celkových přepravních výkonech 

� systémová podpora malého a středního podnikání, využití transferu inovací ke zvýšení 
konkurenceschopnosti všech podnikatelských subjektů; příprava a rozvoj 
podnikatelských zón a technologických parků 

� rozvoj strategických služeb, progresivních oborů s vysokou přidanou hodnotou a high-
tech průmyslu ve spolupráci se zahraničními subjekty a firmami, včetně zapojení 
regionální vědeckovýzkumné základny i potenciálu Technické univerzity v Liberci 

� efektivní využití podpůrných dotačních programů (regionálních, státních, EU, EHP aj.) pro 
realizaci investičních akcí, rozvoj dopravní a technické infrastruktury, ochranu a tvorbu 
životního prostředí, vzdělávání, zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova aj. 

� vytváření a rozšiřování klastrů na podporu spolupráce oborově příbuzných subjektů 
s cílem usnadnění expanze na zahraniční trhy, podpora exportu 

� využití potenciálu území bývalého VVP Ralsko, brownfields a příprava ploch a areálů pro 
získání nových investorů orientovaných na produkci s vyšší přidanou hodnotou 

� rozvoj technologií na zpracování odpadů, systému jejich třídění a energetického a 
materiálové využívání; využití alternativních zdrojů energie, rozvoj kombinované výroby 
elektřiny a tepla  

� rozvoj ekologicky orientovaného zemědělství, směřujícího k zachování krajinných funkcí; 
využití potenciálu krajiny k alternativním ekologicky šetrným aktivitám, využití vhodných 
podmínek (neobhospodařovaná zemědělská půda, klimatické podmínky) k produkci 
obnovitelných zdrojů energie  

� zvyšování podílu čištění odpadních vod v souladu s podmínkami EU, budování 
kanalizačních systémů, vč. ČOV v obcích nad 2000 obyvatel i lokálního čištění v menších 
obcích 

� důsledné využití možností cestovního ruchu jako motivace k záchraně a obnově místního 
přírodního, kulturního a historického dědictví; zvýšení využití kulturních památek pro 
rozvoj cestovního ruchu; rozvoj nových forem a produktů cestovního ruchu (kongresová a 
incentivní turistika, agroturistika, hippoturistika, využití kulturních specifik regionu – 
tradiční řemesla, lidová kultura…) 
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� využití významný potenciálu ostatních uživatelů území (rekreanti, přechodně bydlící…) 
pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb v kraji; rozšíření nabídky bydlení využitím 
objektů tzv. druhého bydlení (chalupy, „letní byty“…) 

� rozšíření možností kulturního a sportovního vyžití mládeže a volnočasových aktivit jako 
prevence sociálně-patologických jevů; využití potenciálu místních aktivit (kultura, 
tělovýchova, sociální sféra, volnočasové aktivity …) ke stabilizaci obyvatelstva; 
spolupráce místních komunit (sídel, zájmových skupin, spolků…); posílení účasti občanů 
na správě věcí veřejných 

 

Ohrožení 

 
� růst nezaměstnanosti (zejména dlouhodobé) v důsledku ekonomické recese, 

nedokončené restrukturalizace podniků a jejich nízké konkurenceschopnosti na 
evropském trhu a přesunu zájmu zahraničních i domácích firem (s produkcí výrobků 
s nízkou přidanou hodnotou) za levnou pracovní silou do jiných teritorií; existující riziko 
silných dopadů hospodářské recese v důsledku nadprůměrné orientace kraje na odvětví 
automobilového průmyslu 

� nedostatečný rozvoj malých a středních podniků v sekundárním a terciárním sektoru; 
snížení schopnosti místního trhu absorbovat vhodnou pracovní sílu 

� snížení atraktivity kraje pro tuzemské i zahraniční investory z důvodu nedostatečného 
dopravního napojení a nedostatečné připravenosti rozvojových ploch; nedostatek 
finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj technické infrastruktury; narůstající devastace 
průmyslových stavebních fondů  

� nedostatek kvalifikovaných disponibilních pracovních sil v kraji v důsledku jejich 
přetrvávající nízké míry adaptability, schopnosti rekvalifikace a mobility a demotivujícího 
systému sociální podpory  

� nedostatečné provázání systému vzdělávání s potřebami průmyslu; odliv absolventů 
terciárního vzdělávání do jiných teritorií (zejména Prahy) – oslabování intelektuální 
základny kraje 

� nízká úroveň podpory vědy, výzkumu a inovací a zavádění výsledků vědecké a inovační 
činnosti do praxe ovlivňující negativně růst produktivity práce, mezd a tím i životní úrovně 
obyvatelstva kraje 

� územně diferencovaná rostoucí nesoběstačnost veřejných rozpočtů v důsledku nižší 
dynamiky tvorby daňových výnosů a přetrvávajícího nespravedlivého a demotivujícího 
systému rozpočtového určení daní 

� oddálení dobudování páteřních komunikací regionu a propojení regionu na transevropské 
dopravní sítě v odpovídajících parametrech 

� trvalý nárůst intenzity dopravy (dopravní kolapsy, nehodovost, zhoršování životního 
prostředí ve městech a obcích extrémně zatížených tranzitní, zejména nákladní 
dopravou); útlum hromadné dopravy, zhoršování dopravní obslužnosti, zejména ve 
venkovských oblastech 

� absence kvalitního železničního spojení většiny území regionu s ostatními částmi České 
republiky 

� nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj technické infrastruktury 
� pokračující vylidňování venkova a vznik dalších problémových mikroregionů vlivem 

zhoršující se dopravní dostupnosti, nezájmu investorů a absence systémové podpory 
rozvoje podnikání 

� další pokles zemědělské výroby vedoucí k devastaci krajiny, růst nezaměstnanosti a 
degradace sociální infrastruktury a základních služeb na venkově, nízká koupěschopnost 
obyvatel, konkurenční tlak zahraničních producentů 

� výhledový úbytek počtu obyvatel zejména přirozenou měnou, zhoršování demografické 
struktury obyvatelstva (stárnutí populace), zvyšující se podíl seniorů a zdravotně 
postižených občanů; dopady změn věkové a sociální struktury obyvatel na trh práce, 
zvyšování nároků na systém poskytování sociálních a zdravotních služeb 
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� nedostatečné rozšíření systému celoživotního vzdělávání a systémů uznávání kvalifikací 
a certifikace po celém území kraje 

� nedostatečná míra rekonstrukce, modernizace a výstavby nového bytového fondu 
� přetrvávající úbytek a zánik pracovních míst v územích se zhoršenou dopravní 

dostupností (problémové mikroregiony, hospodářsky slabé oblasti) 
� růst podílu sociálně slabších a méně přizpůsobivých skupin obyvatel spojený s nárůstem 

sociálně-patologických a dalších nežádoucích jevů (kriminalita, drogy, gamblerství, 
alkoholismus, zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva aj.), zejména v městských 
oblastech 

� příliv obyvatel (imigrantů) s nevhodnou sociální a vzdělanostní strukturou 
� ohrožení kvality životního prostředí v důsledku narůstající individuální automobilové 

dopravy, nedostatečné péče o krajinu, rozvoje nevhodných ekonomických aktivit s 
dopadem na životní prostředí a krajinný ráz  

� nízká podpora úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů 
� ohrožení kvality podzemních vod (kontaminace zdrojů po chemické těžbě uranu, staré 

ekologické zátěže, zemědělství…), zvyšování eutrofizace aj. 
� nedostatek kapitálu pro další rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a tvorby nových 

produktů; odliv návštěvníků v důsledku přetrvávající nízké kvality služeb v cestovním 
ruchu, zhoršení stavu historických objektů a turistické infrastruktury 

� absence strategie rozvoje cestovního ruchu, přetrvávající špatná úroveň spolupráce 
veřejných i soukromých subjektů v CR, podcenění profesionální přípravy a vzdělávání 
pracovníků v cestovním ruchu 

� rostoucí občanská pasivita, nezájem o veřejné dění; zánik místních kulturních a 
řemeslných tradic, devastace kulturních hodnot, zejména na venkově; nízká účinnost 
podpory revitalizace venkova 
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4. SPECIFIKACE PŘEDPOKLÁDANÝCH PRIORITNÍCH OBLASTÍ 

KRAJE PRO OBDOBÍ PO ROCE 2013 

4.1. Rozvojová strategie kraje  

Priority rozvoje kraje do roku 2013 (tj. na současné programovací období Evropské unie) řeší 

dokument Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013. Výhledové prioritní oblasti a 

rozvojová opatření na další programovací období, resp. dlouhodobý horizont cca do r. 2020 

jsou obsaženy ve Strategii rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 (byla schválena 

usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.122/07/ZK dne 24. dubna 2007).  

Strategie rozvoje kraje je dlouhodobý regionální strategický rozvojový dokument, který 

formuluje orientaci dalšího rozvoje kraje, stanovuje strategické cíle rozvoje kraje jako celku a 

poskytuje potřebná východiska a základní rámec pro zpracování střednědobých regionálních 

strategických rozvojových dokumentů kraje i obdobných dokumentů na úrovni měst, obcí, 

mikroregionů a dalších územních celků. 

Na analytickou část dokumentu navazuje návrhová část, která formuluje vizi, strategické cíle, 

opatření a návrh možných aktivit. 

 

Vize 

Liberecký kraj je živý, zdravý, silný a dynamický region, na bázi udržitelného rozvoje ve 

všech oblastech, s diverzifikovanou ekonomickou základnou založenou na inovační produkci 

a službách s vysokou přidanou hodnotou včetně využívání potenciálu cestovního ruchu. 

Liberecký kraj je region poskytující kvalitní podmínky pro život obyvatel, region se zdravým 

životním prostředím, region, který se harmonicky rozvíjí s využitím všestranné spolupráce. 

 

Globální cíle 

V roce 2020 je rozvoj území realizován v souladu s principy udržitelného rozvoje a 

� má rozvinutý ekonomický a technický potenciál 
� jsou vytvořeny podmínky pro všestranný uspokojivý rozvoj života člověka 
� je zajištěno zdravé prostředí 
� je vytvořen efektivně fungující a všeobecně uznávaný systém veřejné správy 
 

Strategické cíle  

A. Dynamická a konkurenceschopná ekonomika  

B. Kvalitní a zdravé lidské zdroje  

C. Komplexní a kvalitní infrastruktura  

D. Zdravé životní prostředí bez zátěží  

E. Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti  
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Schéma: Struktura strategických cílů a opatření Strategie rozvoje Libereckého kraje 
 

 

 

Přestože Strategie rozvoje Libereckého kraje (aktualizovaná verze) byla zpracována v roce 

2006 a schválena o rok později, vize, globální i strategické cíle zůstávají nadále v platnosti. 

Rovněž navržená opatření v rámci vytipovaných prioritních os, kopírujících strategické cíle, 

(viz schéma výše), nedoznala zásadních změn a lze je akceptovat i pro následující období.  

Návrhová část strategie staví svá věcná východiska na následujících základních aspektech:  

1) evropská regionální politika a na ni navazující hlavní strategické dokumenty ČR 

2)  specifika potřeb rozvoje kraje (včetně minimalizace disparit mezi jednotlivými 

mikroregiony a subregiony) a návrhy nejvhodnějších způsobů realizace strategických 

cílů na základě provedených analýz  

3)  proces vyjednávání o rozvojových záměrech a jejich konkrétních výsledcích; 

výstupem je modifikovaná struktury hlavních rozvojových cílů a opatření 
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4.2. Identifikace hlavních problémových oblastí kraje po roce 2013 

S ohledem na zpomalení dynamiky rozvoje, resp. stagnaci v důsledku hospodářské krize a 

recese v období 2008 – 2010, lze očekávat, že stanovené cíle pro období do roku 2013 (s 

výhledem do r. 2020) budou z velké části platné i v dalším programovacím období. Ze 

zpracovaných analytických podkladů, rozvojových koncepcí (průřezových i odvětvových) i 

vlastní znalosti území a zkušenosti s prací v krajské samosprávě lze identifikovat jako hlavní 

problémové oblasti následující (v závorce je uvedena specifikace): 

 
Ekonomika 

� restrukturalizace ekonomické základny (rozvoj odvětví s vysokou přidanou hodnotou 
jako náhrada tradičních průmyslových odvětví, která zanikají či jsou v útlumu – textil, 
sklářství, bižuterie…) 

� diverzifikace ekonomiky (v 90. letech a na přelomu století nastal v kraji boom 
automobilového průmyslu, který získal téměř dominantní postavení z hlediska objemu 
produkce/tržeb, resp. zaměstnanosti; ekonomická krize zasáhla automobilový průmysl 
velmi výrazně a dopady na růst nezaměstnanosti v kraji jsou fatální) 

� podpora malého a středního podnikání (MSP generují vznik velkého počtu nových 
pracovních míst a díky větší flexibilitě jsou schopni rychleji a efektivněji reagovat na 
situaci na trhu; systémová podpora MSP je však přes možnosti podpory z tuzemských i 
evropských zdrojů nedostatečná) 

� rozvoj a zavádění inovací, propojení vědy a výzkumu s praxí (VaV kapacity je třeba 
více orientovat na potřeby praxe, aplikovaný výzkum na univerzitách a ve výzkumných 
ústavech a vývojových pracovištích podporovat ze soukromých zdrojů s využitím 
efektivní grantové politiky veřejných institucí; podpora VaV infrastruktury) 

� restrukturalizace zemědělství a lesnictví (vyšší orientace na mimoprodukční funkce – 
tvorba a údržba krajiny, pěstování technických plodin pro energetické využití, orientace 
na cestovní ruch – agroturistika apod., revitalizace brownfields, produkce vysoce 
kvalitních biopotravin…) 

� rozvoj cestovního ruchu (podmínky z hlediska přírodních i kulturních atraktivit jsou 
v kraji dobré, nevyhovující je stav infrastruktury a kvalita lidských zdrojů v oblasti 
cestovního ruchu) 

 
 
Lidské zdroje 

� rozvoj lidských zdrojů (přizpůsobení struktury studijních a učebních oborů potřebám 
trhu práce, podpora rekvalifikace a zvyšování kvalifikace – rozvoj systému celoživotního 
učení/vzdělávání, integrace tělesně postižených žáků a studentů do běžných škol…) 

� dostupnost a kvalita zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu 
(optimalizace sítě zdravotnických zařízení – rozvoj specializovaných center, rozvoj 
terénní ošetřovatelské péče a transformace zařízení sociálních služeb, podpora integrace 
osob ohrožených sociálním vyloučením a zdravotně postižených osob, odstranění 
bariér…) 

� kvalita bydlení a veřejných prostor (podpora obnovy a modernizace bytového fondu, 
včetně regenerace panelové výstavby, budování veřejné infrastruktury pro novou bytovou 
výstavbu, zajištění bydlení pro specifické skupiny obyvatel – tělesně a mentálně 
postižení, sociálně slabí aj., revitalizace veřejných prostranství…) 

� bezpečnost obyvatel, integrovaný záchranný systém (prevence kriminality a sociálně-
patologických jevů, efektivní spolupráce složek IZS na území kraje i se sousedními 
regiony a státy…)  
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Infrastruktura 

� kvalita dopravní infrastruktury (chybějící dálniční síť a minimální rozsah rychlostních 
silnic, nepříznivý technický stav silnic II. a III. třídy a místních komunikací, chybějící 
obchvaty měst a obcí, malý rozsah sítě a nízká kvalita cyklostezek a cyklotras, zastaralá 
železniční síť, absence železničních koridorů, nedostatek parkovacích ploch ve městech 
a střediscích cestovního ruchu, absence funkčních veřejných mezinárodních letišť…) 

� úroveň dopravní obslužnosti (relativně nízký stupeň integrace dopravy, včetně 
přeshraničních spojení, omezená nabídka dopravní obslužnosti v periferních oblastech 
kraje, zejména o víkendech a svátcích, nízká kvalita vozového parku ve veřejné 
autobusové dopravě, na železnici a v MHD, zejména s ohledem na tělesně postižené 
osoby a dopady na kvalitu životního prostředí, omezený rozvoj kombinované dopravy a 
veřejné logistiky, nízký stupeň využití železniční sítě pro nákladní dopravu, chybějící 
telematické systémy a bezpečnostní prvky…) 

� kvalita technické infrastruktury (zastaralá a nevyhovující vodovodní síť v některých 
lokalitách, chybějící kanalizační síť a ČOV v malých obcích a v okrajových čtvrtích měst, 
špatný technický stav veřejného osvětlení, nedostatečná kapacita energetických 
rozvodných sítí v některých obcích a lokalitách, zastaralé systémy centralizovaného 
zásobování teplem, nízká kvalita rozvodů, omezený rozsah plynofikace, zejména 
v periferních oblastech kraje…). 

 

Životní prostředí 

� kvalita životního prostředí (úroveň emisí a imisí tuhých, plynných i kapalných látek – 
vliv na ovzduší, vodu, horninové prostředí; produkce odpadů a rozsah druhotného využití, 
zatížení hlukem, poškození lesů, destrukce zemědělské půdy v důsledku nešetrného 
hospodaření, průmyslové i zemědělské brownfields, kontaminace vod a horninového 
prostředí v důsledku chemické těžby uranu, devastace, resp. narušení krajinného rázu 
v důsledku těžby kameniva a dalších nerostných surovin i rozsahu výstavby 
v exponovaných lokalitách, neúměrný rozsah záborů ZPF pro výstavbu průmyslových, 
skladových a obchodních areálů, vodní a větrná eroze v důsledku nevhodných zásahů do 
krajiny a prostředí …) 

� ekologická výchova a povědomí obyvatel (vztah k životnímu prostředí – výchova 
v rodinách a ve školách, konzumní způsob života, omezené osvětové a vzdělávací 
programy a propagace udržitelného rozvoje…)    

 

 Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti 

� rozvoj spolupráce a partnerství (omezená úroveň komunikace a spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru, zkvalitnění veřejné správy, zlepšení přeshraniční a mezinárodní 
spolupráce, spolupráce v rámci Euroregionu, dobrovolných svazků obcí, mikroregionů a 
místních akčních skupin, PPP aktivity a projekty…) 

� rozvoj měst a obcí (zpracování strategických rozvojových dokumentů a koncepcí, 
územních a regulačních plánů, včetně jejich digitalizace, revitalizace center, panelových 
sídlišť, brownfields, řešení vnitroměstské dopravy – snižování dopravní zátěže, péče o 
veřejná prostranství a zeleň, prevence kriminality a patologických jevů, rozvoj 
multifunkčního zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, výrobních i nevýrobních 
aktivit ve venkovském prostoru, podpora zaměstnanosti v periferních a hospodářsky 
slabých oblastech, řešení kvality technické infrastruktury a služeb na venkově, rozvoj 
spolkového života – občanské společnosti…) 
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4.3. Předpoklady a potřeby pro další rozvoj kraje v novém 

programovém období  

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 specifikuje hlavní priority a navazující 

rozvojová opatření v dlouhodobém horizontu, tj. nejen na současné programovací období EU 

do r. 2013.  Zpomalení plnění střednědobých cílů rozvoje (dokumentovaných v Programu 

rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013) v důsledku dopadů celosvětové ekonomické krize 

znamená, že některé programové cíle budou naplněny až v příštím programovacím období, 

některé budou muset být aktualizovány či přehodnoceny. S ohledem na přijetí nových 

strategických dokumentů na evropské úrovni, zejména Strategie Evropa 2020, je třeba při 

aktualizaci krajských priorit a hledání zdrojů pro jejich plnění přihlédnout k reálným 

možnostem a prioritám vyplývajícím z těchto programových dokumentů. 

 

Priority Strategie Evropa 2020: 

� Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. 
� Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně 

náročnou na zdroje. 
� Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se 

bude vyznačovat sociální a územní soudržností. 
 

Hlavní cíle EU (do r.2020): 

� 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno, 
� 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, 
� v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ (včetně zvýšení závazku 

na snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé), 
� podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % a 

nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání, 
� počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. 
 

Iniciativy EU: 

� „Inovace v Unii“ – zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu a 
inovací, čímž by se zajistilo, aby se z inovativních nápadů staly výrobky a služby 
vytvářející růst a pracovní místa. 

� „Mládež v pohybu“ – posílení výkonu systémů vzdělávání a usnadnění vstupu mladých 
lidí na pracovní trh. 

� „Digitální program pro Evropu“ – urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu a 
využití jednotného digitálního trhu domácnostmi a podniky. 

� „Evropa méně náročná na zdroje“ – podpora oddělení hospodářského růstu od 
využívání zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití 
obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpora energetické 
účinnosti. 

� „Průmyslová politika pro éru globalizace“ – zlepšení podnikatelského prostředí, 
zejména pro malé a střední podniky, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové 
základny, která by byla konkurenceschopná v celosvětovém měřítku. 

� „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ – modernizace pracovních trhů a 
posílení postavení občanů rozvojem jejich dovedností v průběhu celého života za účelem 
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zvýšení účasti na trhu práce a lepšího vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce, mj. 
prostřednictvím mobility pracovních sil. 

� „Evropská platforma pro boj proti chudobě“ – zajištění sociální a územní soudržnosti 
tak, aby výhody vyplývající z růstu a zaměstnanosti byly ve velkém měřítku sdíleny a 
lidem postiženým chudobou a sociálním vyloučením bylo umožněno žít důstojně a 
aktivně se zapojovat do společnosti. 

 

Priority kraje by měly respektovat hlavní cíle a priority Strategie Evropa 2020 a vycházet 

z navržených iniciativ Evropské komise, ale musí samozřejmě odrážet územní specifika 

České republiky a Libereckého kraje, mezi něž patří stále významné zaostávání v úrovni 

dopravní, technické a sociální infrastruktury, ne zcela dokončený proces transformace 

ekonomiky, relativně nižší úroveň kvalifikace pracovní síly (měřeno % vysokoškolsky 

vzdělaných odborníků), jejího jazykového vybavení, mobility a flexibility apod. 

Identifikace krajských priorit vychází z problémových okruhů definovaných v předchozí 

kapitole, tj. lze je zařadit do 5 tematických okruhů: 

� Ekonomika 
� Lidské zdroje 
� Infrastruktura 
� Životní prostředí 
� Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti 
 

Omezené zdroje dlouhodobě podfinancovaných veřejných rozpočtů, zejména na regionální a 

municipální úrovni předurčují snahu samospráv v maximální míře využívat podpůrných 

systémů (spolufinancování) ze zdrojů Evropské unie. Z toho vyplývá jednoznačná orientace 

na priority EU, rozpracované do jednotlivých operačních programů, naplňující její cíle. Pouze 

ty priority a cíle, na něž nebude možné využít prostředky ze strukturálních fondů a dalších 

zdrojů EU, bude nutno sanovat z tuzemských zdrojů (státní rozpočet, krajské a obecní 

rozpočty). Z těchto důvodů lze očekávat vysokou korelaci mezi evropskými a krajskými 

rozvojovými prioritami (specifikace prioritních oblastí je uvedena v následující kapitole). 

 

4.4. Definice hlavních prioritních oblastí pro čerpání ze 

strukturálních fondů po roce 2013 

Pro další programovací období EU (po roce 2013) zůstává v platnosti struktura priorit 

definovaná ve Strategii rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 a rozpracovaná v Programu 

rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013, a to: 

A: Dynamická a konkurenceschopná ekonomika 

B: Kvalitní a zdravé lidské zdroje 

C: Komplexní a kvalitní infrastruktura 

D: Zdravé životní prostředí bez zátěží 

E: Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti 
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Rozpracování těchto priorit (strategických cílů) do návrhu možných opatření bude řešeno 

v kontextu s programovými cíli a stěžejními iniciativami Evropské komise tak, aby byla 

zajištěna maximální provázanost. Specifikace jednotlivých priorit je dále podrobněji 

definována v následující struktuře: 

1. Popis (odůvodnění) 

2. Návrh možných tematických okruhů (opatření) 

3. Vazba na Iniciativy Evropské komise 
 

 

A: Dynamická a konkurenceschopná ekonomika 
 

Popis: 

Liberecký kraj patří k nejstarším průmyslovým oblastem na území České republiky s dlouhou 

tradicí, trvající více než 200 let. V důsledku socioekonomické transformace po pádu „železné 

opony“ prodělalo hospodářství kraje v 90. letech 20. století radikální změny (útlum těžby a 

zpracování nerostných surovin, zejména uranové rudy, textilního průmyslu, výroby skla a 

bižuterie). Ekonomická krize posledních let zasáhla nejen tradiční odvětví, ale i nově se 

rozvíjející automobilový průmysl (výroba dílů a autopříslušenství). Citelný pád zaznamenalo 

rovněž zemědělství (pokles stavu hospodářských zvířat, snížení rozsahu osevních ploch) a 

potravinářský průmysl (zejména zpracování masa a mléka).  

Ukazuje se, že jedinou cestou, jak zvýšit HDP, udržet pozice ve zpracovatelských odvětvích 

a čelit hrozbě zvyšování nezaměstnanosti, je růst konkurenceschopnosti ekonomiky kraje, a 

to podporou malého a středního podnikatelského sektoru, vědy, výzkumu a inovačních 

aktivit, strukturální diverzifikací ekonomiky (zejména podpora high-tech odvětví a oborů 

s vysokou přidanou hodnotou), rozvoj sektoru progresivních služeb a maximální využití 

přírodního a kulturně-historického potenciálu kraje pro další rozvoj cestovního ruchu. 

Zcela klíčová je v tomto směru podpora inovací v širším smyslu. Proto je nutné koordinovat 

a rozšířit spolupráci politických aktérů, výzkumu a podnikatelské sféry. Podporu ze strany 

politické reprezentace kraje a obcí a představitelů dalších institucí (vzdělávací instituce, 

hospodářské komory) je třeba vidět jako klíčovou.  Úsilí je třeba zaměřit na rozvoj spolupráce 

mezi malými a středními firmami a sférou vysokých škol a výzkumných institucí (spin-off 

firmy, technologické platformy, klastry). Důležitá je i podpora rozvoje inovací uvnitř firem 

(inovační vzdělávání, poradenství pro inovace). Dalším prvkem podpory inovací je samotná 

infrastruktura pro inovace, ať už fyzická (podnikatelské inkubátory, VT parky) či nehmotná a 

institucionální (informační systémy, koordinační centra podpory inovací). Zcela zásadní je 

vazba na kvalitní lidské zdroje rozpracované v prioritě B. 
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Návrh opatření: 

� Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky - podpora podnikatelského prostředí, zejména 
MSP v zemědělství, průmyslu i službách  

� Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací 
� Zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu 
 

Vazba na Iniciativy EK: 

Prioritní oblast „Dynamická a konkurenceschopná ekonomika“ má nejintenzivnější vazby na 

iniciativy „Inovace v Unii“ a „Průmyslová politika pro éru globalizace“, středně intenzivní 

vazby na iniciativy „Digitální program pro Evropu“, „Evropa méně náročná na zdroje“, vazby 

na další iniciativy existují rovněž, ale jejich intenzita je nižší (resp. mají intenzivnější vazby na 

další prioritní oblasti).  

 
 
B: Kvalitní a zdravé lidské zdroje 
 

Popis: 

Klíčovým předpokladem pro budoucí a udržitelný ekonomický růst je vzdělaná a zdravá 

pracovní síla. Materiální i duševní investice do vzdělanosti a podpory zaměstnanosti jsou 

zcela zásadní. Nezbytná je podpora všech stupňů vzdělávání. Do budoucna bude vzhledem 

k poklesu počtu žáků nezbytná určitá optimalizace sítě škol. Nutné je i zlepšení jejich 

technické kvality a získání kvalitních mladších pedagogů.  

Klíčovým problémem Libereckého kraje se v posledních letech stala nezaměstnanost. 

Významným příspěvkem pro uplatnění absolventů je posilování spolupráce mezi trhem práce 

a vzdělávací soustavou na všech úrovních. Jedním z nástrojů je zde podpora přírodních a 

technických věd již od primárního vzdělávání (2. stupeň ZŠ). Dalšími pak jsou spolupráce 

středních a vysokých škol s podnikatelským sektorem (praxe, stáže apod.), podpora 

motivace žáků a studentů o vědu a výzkum.  

Nezaměstnanosti všech skupin obyvatelstva je třeba čelit podporou celoživotního učení, 

podporou malého a středního podnikání (školení ve firmách, kurzy pro začínající 

podnikatele), posílením podmínek pro zaměstnávání skupin obyvatel znevýhodněných na 

trhu práce, tj. především žen, osob starší 50 let, hendikepovaných, např. podporou flexibility 

pracovních úvazků. Pro úspěšné řešení problému nezaměstnanosti je však zcela nezbytná 

legislativní změna, která reformuje dnes poměrně rigidní pracovní právo a bude motivovat lidi 

k zaměstnání. 

V oblasti zdravotnictví je vzhledem k nevýhodné věkové skladbě lékařů a ošetřujícího 

personálu klíčové získání mladých a kvalifikovaných pracovních sil. V některých oborech, 

především stomatologii, začíná být personální situace kritická. Zásadní rezervy jsou v oblasti 

péče občanů o vlastní zdraví a v prevenci. Ty lze řešit široce šířenou osvětou, ale i finanční 

motivací. Nepřiměřeně vysoká je ve srovnání se zahraničím spotřeba léků. Nezbytné jsou 
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další investice do materiálního vybavení lékařských zařízení, především nemocnic, které 

umožní zkvalitnit péči o pacienta a zkrátit dobu léčby. Nesmí být opomíjen význam 

komunikace mezi lékaři a ošetřujícím personálem a posilování vzájemné důvěry. 

V oblasti sociální péče je často preferována ústavní péče, která je často řešením hlavně 

situace s bydlením klientů. Je nutné podporovat šíření terénních služeb do domácího 

prostředí klientů a podporovat sociální začleňování těchto klientů do společnosti. I zde je 

zásadní podpora prevence – rehabilitační, rodinná, proti drogám a závislostem, proti 

kriminalitě a sociálně-patologickým jevům. Je třeba výrazněji do řešení situace zapojit 

nestátní neziskové organizace.  

V souvislosti s demografickým stárnutím bude zásadní především řešení zdravotních a 

sociálních potřeb seniorů. Nutné je řešit stále palčivější problém sociálního začlenění 

významné části romské populace, a to formou terénní práce, preventivních programů (proti 

drogám, alkoholismu, domácímu násilí), podporou vzdělanosti (přípravné třídy, učení, 

rekvalifikace), aktivní politikou zaměstnanosti a důslednou kontrolou především 

problémových lokalit. 

Jedním z ukazatelů kvality života je i možnost trávení volného času. Je proto třeba 

podporovat kulturní a sportovní aktivity širokých vrstev populace, tj. infrastrukturu pro sport a 

volný čas ve městech a obcích. S tím souvisí i vytvoření podmínek pro aktivní život seniorů. 

Zásadní je i podpora profesionálních a amatérských organizací a různých spolků. 

Problémem je zajištění základní infrastruktury v menších obcích. Liberecký kraj je rovněž 

charakteristický koncentrací významných kulturně-historických památek nadregionálního 

významu, které je třeba udržovat a vhodně propagovat. 

Zásadním prvkem rozvoje společnosti je kvalita bydlení. Je třeba podporovat rekonstrukce a 

modernizace bytového fondu, hlavně panelové výstavby. Novou výstavbu je vhodné 

podporovat ve stávajících lokalitách a bránit jejímu volnému šíření do krajiny, kde vyvolává 

zvýšené tlaky na okolní krajinu, ale indukuje i nároky na dopravní, technickou i veřejnou 

infrastrukturu. Pro zlepšení úrovně bydlení je nezbytné vytvoření fungujícího trhu s byty. Je 

třeba se zaměřit na řešení problémů s bydlením u mladých rodin a sociálně slabých. U 

bydlení i veřejných prostor je důležitá další podpora bezbariérovosti.  

Pro zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku je nutné zefektivnění práce policie a soudů, 

podpora složek integrovaného záchranného systému (záchranná služba, hasiči). Potlačování 

kriminality se však neobejde bez změny legislativy (princip trestání viníků, práva obětí, 

pravomoci policie, systém soudního řízení). Ve veřejné sféře, vzdělávacím systému, trhu 

práce je třeba podporovat šíření digitálních technologií. 
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Návrh opatření: 

� Podpora vzdělanosti a celoživotního učení 
� Posílení systému aktivní politiky zaměstnanosti, hlavně u skupin znevýhodněných na trhu 

práce 
� Reforma zdravotní a sociální péče- podpora prevence, terénních služeb 
� Podpora kultury a sportu, především pro širokou veřejnost 
� Podpora rekonstrukce bytového fondu, zpřístupnění bydlení pro znevýhodněné skupiny 

obyvatel (mladé rodiny, sociálně slabí) 
� Podpora IZS, zefektivnění práce policie a soudů 
 

Vazba na Iniciativy EK: 

Prioritní oblast „Kvalitní a zdravé lidské zdroje“ má nejintenzivnější vazby na iniciativy 

„Mládež v pohybu“, „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ a „Evropská platforma 

pro boj proti chudobě“, středně intenzivní vazby na iniciativy „Digitální program pro Evropu“, 

vazba na další iniciativy je nižší (resp. mají intenzivnější vazby na další prioritní oblasti).  

 
 
C: Komplexní a kvalitní infrastruktura 
 

Popis: 

Kvalita i hustota dopravních sítí v jednotlivých mikroregionech a subregionech kraje je velmi 

rozdílná. Vedle budování nových úseků rychlostních silnic a silnic I. třídy je nezbytné se 

zaměřit především na optimalizaci, homogenizaci modernizaci stávajících tras, budování 

obchvatů měst, rekonstrukce silnic II. a III. třídy s důrazem na přetížené úseky silnic a rovněž 

na řešení neuspokojivého stavu místních komunikací a parkovacích kapacit, zejména ve 

větších městech a střediscích cestovního ruchu. Nedílnou součástí těchto aktivit by měla být 

opatření vedoucí ke zlepšení bezpečnosti (dopravně-technická opatření, telematické 

systémy…) a zmírnění či odstranění negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Rovněž železniční infrastruktura vyžaduje optimalizaci, včetně posouzení dalšího fungování 

některých nevyužívaných periferních tratí, rekonstrukci páteřní sítě včetně příhraničních 

spojení a v dlouhodobém výhledu kvalitní napojení na stávající železniční koridory 

vybudováním nového železničního spojení Liberce s Prahou (tzv. 5. železniční koridor). 

Ke zmírnění negativního vlivu dopravy na životní prostředí by měla napomoci i větší 

orientace nákladní silniční dopravy na železnici a postupné zavádění ekologicky šetrných 

forem dopravy a především systematická podpora veřejné hromadné dopravy (železniční, 

autobusové i MHD), a to i v periferních oblastech kraje, včetně nezbytné obnovy a 

modernizace vozového parku. V zájmu podpory šetrných druhů dopravy a rozvoje 

cestovního ruchu je třeba řešit i další rozvoj cyklostezek a cyklotras.   

Úroveň technické infrastruktury v kraji je územně i strukturálně rozdílná. V některých 

lokalitách, především v malých obcích a v okrajových čtvrtích měst, je často zastaralá a 

nevyhovující vodovodní síť, chybí kanalizace s napojením na ČOV. Vesměs nepříznivý je 
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technický stav veřejného osvětlení, v některých obcích a lokalitách je nedostatečná kapacita 

energetických rozvodných sítí, systémy centralizovaného zásobování teplem jsou zastaralé, 

kvalita rozvodů je až na výjimky nízká a způsobuje vysoké ztráty v distribuci tepla. Rovněž 

rozsah plynofikace, zejména v periferních oblastech kraje, není na uspokojivé úrovni. 

Veškerá opatření by měla směřovat k odstranění stávajících problémů v kapacitě a 

technickém stavu sítí při využití zdrojů a technologií šetrných k životnímu prostředí. 

Významným fenoménem moderní doby jsou informační a komunikační technologie. 

Liberecký kraj zaostává proti průměru ČR ve všech typech běžně zajišťovaných moderních 

technologiích (počítač v domácnosti, rozšíření internetu, pokrytí digitálním signálem (R-TV, 

mobilní sítě). Chybí celoplošné zapojení obyvatel do integrovaného informačního systému, 

zajišťujícího přenos informací mezi občany a orgány veřejné správy. 

 

Návrh opatření: 

� Zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace 
� Zlepšení dopravní obslužnosti 
� Modernizace technické infrastruktury, včetně alternativních energetických zdrojů 
� Rozvoj informačních a komunikačních technologií  
 
Vazba na Iniciativy EK: 

Prioritní oblast „Komplexní a kvalitní infrastruktura“ má nejintenzivnější vazby na iniciativy 

„Inovace v Unii“, „Průmyslová politika pro éru globalizace“, „Evropa méně náročná na zdroje“ 

a „Digitální program pro Evropu“, vazby na další iniciativy mají intenzitu nižší. 

 
 
D: Zdravé životní prostředí bez zátěží 
 

Popis: 

V Libereckém kraji existuje množství přírodně velmi cenných území, mnohá z nich jsou ale 

vystavena vysokému tlaku ze strany obyvatel a turistů. Do budoucna je nezbytné zajistit 

ochranu cenných území a zabránit jejich další degradaci a devastaci. Nutné je zajistit 

ekologickou stabilitu krajiny i mimo chráněná území. Toho lze dosáhnout bráněním šíření 

zástavby do krajiny, upřednostněním šetrného cestovního ruchu (uzavření nejcennějších 

oblastí pro pohyb návštěvníků, podpora agroturistiky, cykloturistiky, turistických autobusů 

apod.), ekologickou osvětou (program ekologické výchovy pro děti i pro dospělé), podporou 

ekologického způsobu hospodaření (nepoužívání hnojiv, chemických látek, parcelace 

pozemků a vytváření přirozených refugií pro živočichy, uvádění půdy do klidu), posilováním 

ekologické stability krajiny (obnova zeleně v krajině, ochrana zemědělských půd, zvláště 

produkčně nejhodnotnějších, před neopodstatněnými zábory, polyfunkční využívání krajiny, 

ochrana charakteristického krajinného rázu, realizace protierozních opatření, podpora 

zemědělství v údržbě krajiny). Ze zkušeností minulých let se jako jeden z nejnaléhavějších 
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úkolů jeví ochrana území před povodněmi, především cestou zvyšování retenční schopnosti 

krajiny, realizací protipovodňových opatření a důsledným omezením a kontrolou aktivit 

v záplavovém území.  

K realizaci výše zmíněných opatření je nutná i systémová změna na národní úrovni, aby 

ochrana životního prostředí a ekonomický rozvoj nebyli vnímáni jako nesmiřitelní protivníci, 

ale strategičtí partneři, bez jejichž spolupráce není udržitelný rozvoj možný. 

V lesích je nutné podporovat zvyšování zastoupení listnatých dřevin a rozšiřovat druhovou 

skladbu na úkor smrkových monokultur, náchylných k emisím, větrným poryvům a hmyzím 

škůdcům.  

Je třeba zvrátit trend stále rostoucího množství odpadů, dále podporovat třídění a druhotné 

využití odpadů, především recyklaci. K tomu je nutné dále provozovat a rozšiřovat systém 

sběrných nádob ve městech i obcích, podporovat rozšíření sběrných dvorů i do menších 

obcí. Nutné je maximálně omezit skládkování, jako nejméně vhodný způsob likvidace 

odpadů, maximálně odpovědně nakládat s nebezpečnými odpady. Významným prvkem 

likvidace odpadů nadále bude spalovna v Liberci. V rámci její rentability však nesmí být 

omezena recyklace, jako do budoucna hlavní způsob likvidace odpadů. Je třeba pokračovat 

v sanaci starých ekologických zátěží (Stráž pod Ralskem, bývalý vojenský prostor Ralsko, 

lokality brownfields), bránit tvorbě černých skládek. 

Nadále je třeba důsledně dbát na snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší, a to nejen 

z průmyslových provozů, ale i z domácností. Toho lze docílit jednak důslednou kontrolou, ale 

významně též finančními motivacemi na nákup ekologického vytápění. Významným 

emitentem škodlivin bude i do budoucna doprava, proto je třeba podporovat obnovu 

vozového parku (viz priorita C). Největší rezervy ve spotřebě energie, a tedy i emisi škodlivin, 

lze nadále spatřovat v úsporách (zateplování, rekonstrukce tepelných rozvodů, využití 

odpadního tepla). Pozornost je třeba věnovat nejen oxidům dusíku, oxidu siřičitému a 

uhličitému, ale i těžkým kovům či polétavému prachu.  

V posledních letech jsme svědky masivních investic do ochrany povrchových vod, především 

v oblasti výstavby a rekonstrukcí čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí. Nadále však 

zůstávají neodkanalizovány rozsáhlé oblasti, proto je nutné ve výstavbě kanalizačních sítí 

pokračovat. Též v souvislosti s realizací protipovodňových opatření je třeba podporovat 

odbahnění vodních nádrží.  

Nutné je upřednostňovat environmentálně šetrné technologie, např. v energetice. Zde by 

měly být podporovány skutečně ekologicky pozitivní a ekonomicky přijatelné alternativní 

zdroje, které jsou v daném území vhodné a přínosné, např. tepelná čerpadla k vytápění 

domů, malé elektrárny na biomasu, bioplynové stanice, malé vodní elektrárny.  
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Návrh opatření: 

� Podpora šetrného cestovního ruchu, ekologického hospodaření, posilování ekologické 
stability krajiny 

� Posílení stability lesních porostů 
� Snižování množství odpadů, podpora recyklace 
� Omezení emise škodlivin do ovzduší, podpora úspor spotřeby energie 
� Podpora čištění odpadních vod 
� Podpora ekologicky pozitivních a ekonomicky přijatelných alternativních zdrojů energie 
 

Vazba na Iniciativy EK: 

Prioritní oblast „Zdravé životní prostředí bez zátěží“ má nejintenzivnější vazbu na iniciativu 

„Evropa méně náročná na zdroje“, méně intenzivní vazby na iniciativy „Průmyslová politika 

pro éru globalizace“ a „Inovace v Unii“,.  

 

 
E: Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti 
 

Popis: 

Tato prioritní osa má průřezový charakter – prolíná do všech 4 předchozích; klade však 

důraz na rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru, zkvalitnění veřejné správy, 

zlepšení přeshraniční (v rámci Euroregionu Nisa) i mezinárodní spolupráce (partnerská 

města a regiony), spolupráce dobrovolných svazků obcí, mikroregionů a dalších subjektů, 

včetně NNO.  

Základní prioritou je komplexní, vyvážený a udržitelný rozvoj měst a obcí, který zahrnuje mj. 

zpracování a pravidelnou aktualizaci strategických rozvojových dokumentů a koncepcí, 

územních a regulačních plánů, včetně jejich digitalizace, revitalizaci a regeneraci center, 

panelových sídlišť, brownfields, řešení vnitroměstské dopravy, péči o veřejná prostranství a 

zeleň, prevenci kriminality a sociálně patologických jevů a další aktivity. Pro venkovský 

prostor je hlavní prioritou rozvoj multifunkčního zemědělství, lesnictví a vodního 

hospodářství, výrobních i nevýrobních aktivit, podpora zaměstnanosti, zejména v periferních 

a hospodářsky slabých oblastech, řešení kvality a dostupnosti technické infrastruktury a 

služeb, rozvoj spolkového života aj. 

Rozvoj demokracie v posttotalitní společnosti klade výrazně vyšší nároky na činnost orgánů 

veřejné správy; vyžaduje kroky přibližující státní správu i samosprávu občanům (požadavky 

na kvalitu, transparentnost a demokratické postupy řešení problémů, využití principu 

partnerství se soukromými subjekty, neziskovým sektorem, včetně nevládních neziskových 

organizací, využívání moderních informačních a komunikačních technologií atp.). 

 

Návrh opatření: 

� Posílení spolupráce a partnerství veřejné a soukromé sféry v regionálním, přeshraničním 
i mezinárodním měřítku 
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� Udržitelný rozvoj měst a venkova, snižování regionálních disparit 
� Zkvalitnění veřejné správy, podpora zdravého rozvoje občanské společnosti  
 
Vazba na Iniciativy EK: 

Díky průřezovému charakteru prioritní oblasti „Udržitelný rozvoj území a občanské 

společnosti“ existují přímé i nepřímé vazby na všech 7 iniciativ Evropské komise. Vyšší 

intenzita vazeb je u iniciativy „Digitální program pro Evropu“, v rámci níž by měly být 

zatříděny mj. i aktivity, vedoucí ke zkvalitnění fungování veřejné správy; vazby na další 

iniciativy mají intenzitu mírně nižší. 
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