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Vá�ené dámy a pánové,

26. a 27. dubna 2006 se v Mimoni uskuteènily dvì konference �Bývalý vo-
jenský prostor Ralsko a jeho potenciál pro rozvoj cestovního ruchu�
a �Plouènice a její pøínos pro region z hlediska cestovního ruchu�, které
uspoøádalo Mìsto Mimoò spoleènì s Hospodáøskou fakultou TU Liberec, s Agen-
turou regionálního rozvoje Liberec a s Vlastivìdným museem a galerií v Èeské
Lípì.

Konference byly realizovány v rámci øe�ení projektu Zøízení stabilního pra-
covi�tì cestovního ruchu pro Mikroregion Podralsko, který byl financován
ze 75% z grantového schéma Podpora slu�eb cestovního ruchu pro veøejný sek-
tor Spoleèného regionálního programu Èeské republiky. Projekt obsahoval tyto
aktivity

Vypracování koncepce cestovního ruchu v regionu Podralsko a plánu jeho
propagace

Cyklus sedmi semináøù pro IC a pracovníky, kteøí se zajímají problematikou
cestovního ruchu

Uspoøádání uvedených  dvou konferencí

Vytvoøení internetové presentace Mikroregionu Podralsko

Vytvoøení nových a aktualizace stávajících propagaèních materiálù

Konference �Bývalý vojenský prostor Ralsko a jeho potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu� a �Plouènice a její pøínos pro region z hlediska cestovní-
ho ruchu� mìly za cíl shrnout pøedstavy, názory, problémy, zámìry a omezení,
které v tìchto lokalitách jsou a doplnit podklady pro zpracování návrhu koncep-
ce cestovního ruchu. Zaznìly i referáty, které presentovaly zku�enosti s rozvo-
jem turistiky z jiných oblastí.

Zatím nemohl zaznít referát týkající bývalého leti�tì v Hradèanech, pro kte-
ré zadal Liberecký kraj zpracování studie mo�ných variant vyu�ití tohoto pro-
storu. Nikdo z podnikatelù si zatím netroufl na referát o problematice podnikání
v oblasti slu�eb cestovního ruchu. Jsem ale velmi rád, �e se podaøilo získat od
vìt�iny z nich podklady a presentovat podnikání v oblasti cestovního ruchu
v Podralsku úèastníkùm konference na nástìnkách a prostøednictvím videa.

Na závìr konferencí byla pøijata doporuèení, která shrnula základní názory
úèastníkù. Dìkuji v�em, kteøí aktivnì pøispìli svými referáty a diskusními pøí-
spìvky k pracovnímu prùbìhu konferencí a vìøím, �e referáty, které jsou uve-
deny ve sbornících a na CD, budou vyu�ity v rámci rozvoje  Mikroregionu
Podralsko.

Ing. Stanislav Baloun
starosta mìsta Mimonì
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VÝVOJ LESNÍHO HOSPODAØENÍ V BÝVALÉM
VOJENSKÉM PROSTORU RALSKO

Ing. Janota Jiøí

Jako mo�ný vznik organizace VLS Mimoò lze pova�ovat rok 1947, kdy se od
kvìtna datují jednání a protokoly o pøevodu lesù pod vojenskou správu. Jedná se
o lesy konfiskované, spravované podnikem �Státní lesy a statky�, lesy obecní
a soukromé a o 830 ha lesù nále�ících Konventu øádu Dominikánù a sv. Jiljí
v Praze. Dále byly znárodnìny a pøièlenìny lesy velkých vlastníkù Hartiga, Ro-
hana, Waldsteina, které byly konfiskovány na základì Bene�ových dekretù.

Odbornou správou lesních porostù a zemìdìlských pozemkù, le�ících v pro-
storu vojenského výcvikového tábora, bylo povìøeno novì zøízené �Øeditelství
vojenských lesù v Mimoni�. Významnými mezníky, které ovlivnily a je�tì ovliv-
òují hospodaøení VLS, bylo pøevzetí neprosperujících jednotných zemìdìlských
dru�stev na poèátku �edesátých let, rozvoj uranových dolù v oblasti Hamru
a Strá�e p. R., obsazení VVP Sovìtskou armádou v roce 1968, ukonèení jejího
odsunu v roce 1991, usnesení vlády ÈSFR è. 541/1991 o zru�ení VVP Mimoò,
restituce majetku a privatizace zemìdìlského a zèásti i ostatního majetku.

Vlastní organizaèní struktura se neustále vyvíjela. K 1.1.1956 se ze samo-
statných národních podnikù �Vojenské statky Strá� pod Ralskem� a �Vojenské
lesy Mimoò�, vzniklých k 1.1.1953, vytvoøil jeden národní podnik �Vojenské
lesy a statky Strá� p. R.�. Ke stejnému datu byly pøièlenìny i VLS Lipník, po�ta
Vlkava. Po pøesunu podnikového øeditelství do Mimonì v roce 1961 byly VLS
Lipník zaøazeny do organizaèní jednotky pod VLS Hoøovice. V roce 2002 byla
LS Lipník opìt pøièlenìna pod Mimoò. Základními organizaèními jednotkami
byly od poèátku správy, jejich� poèet se postupným sluèováním zmen�oval. V roce
1951 jsou uvádìny LS Plou�nice, Ralsko, Hamr, Kuøivody, Mukaøov a Oseèná,
v roce 1957 správy Boreèek, Plou�nice, Hamr, Dolní Krupá, Bøehynì, Staré Spla-
vy, Telnice a Jiøice.

Výmìra VLS se v prùbìhu let neustále mìnila pøièleòováním a vyèleòová-
ním LS Lipník, v posledních letech restitucemi majetku a privatizací zemìdìl-
ské pùdy.

K 1.1. 2006 obhospodaøujeme 29 205 ha, z èeho� je 27 119 ha lesa, 234 ha
vodních ploch, ZPF 216 ha, ostatní plochy 1608 ha a stavebních 25 ha.

Celková tì�ba se roènì pohybuje okolo 100 tis.m3. Zalesnìní do 200 ha roè-
nì.

VLS ÈR, s.p. divize Mimoò hospodaøí pøevá�nì v oblasti 18 � severoèeská
pískovcová plo�ina. Pøeva�ují pøirozená borová stanovi�tì a kyselá stanovi�tì
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støedních poloh. Borovice je zastoupena 65 %, smrk 19 %, dub 4 %, buk 3 %,
modøín 3 %. Jehliènaté døeviny tvoøí 87 % døevinné skladby porostù.

Pøevá�ná vìt�ina zásoby dubu je u LS Lipník. Bukové porosty se ve vìt�inì
pøípadù nacházejí na èedièových vyvøelinách (Ralsko, Kumerské pohoøí, Velká
a Malá Buková, Bezdìz) a jde vìt�inou o pøestárlé porosty, kde mìlo být zapoèa-
to s obnovou ji� v døívìj�ích letech. V dne�ní dobì je vlastní hodnota tì�eného
døeva minimální, nebo� vìt�ina pøestárlých porostù obsahuje hnilobné jádro.
Oku lahodící mohutné velikány jsou z hlediska zhodnocení døevní hmoty skoro
bezcenné. Vzhledem k tomu, �e vìt�ina tìchto porostù roste na tì�ko pøístup-
ných lokalitách, tì�ba v tìchto porostech je mnohdy pro organizaci ztrátová.
Nìkteré porosty jsou zaøazeny do maloplo�ných chránìných území a podstatná
èást tìchto porostù se vyskytuje v NPR Bøehynì-Pecopala v oblasti Kumerské-
ho pohoøí.

Vzhledem ke stáøí tìchto porostù lze pøedpokládat postupné rozpadání tìch-
to porostù, proto je v brzké dobì nutno zaèít s obnovou tìchto porostù.

Jako organizace hospodaøící v okolních lesích se neustále vyrovnáváme a je�tì
dlouho budeme vyrovnávat s dùsledky èinností armád na tomto území. Po zru-
�ení VVP bylo odhadnuto, �e cca 17 % plochy porostù je po�kozeno støelbou
a døíví znehodnoceno. Vìt�ina zdej�ího prostoru byla zamoøena municí. I kdy�
je èást ploch pyrotechnicky asanována, vìt�ina ploch pøed vlastními pracemi
v lesích musí být pyrotechnicky prohlédnuta. V souèasnosti organizace zamìst-
nává ve vlastní re�ii 4 pyrotechniky, kteøí tuto èinnost zaji��ují. Po zru�ení pyro-
technických odøadù v Bìlé p. B. a v Mimoni, vydala vláda ÈR usnesení, v nìm�
povìøuje organizaci VLS ÈR, s.p. provádìním pyrotechnické asanace území
v bývalém VVP Ralsko.

Organizaènì je divize èlenìna na ètyøi LS: LS Hamr, LS Dolní Krupá, LS
Bøehynì a LS Lipník. Dopravu a manipulaci zaji��uje správa slu�eb v Mimoni.

K 1.1.2006 byla zru�ena pøidru�ená pilaøská výroba a zru�ena manipulaèní
linka. K tomuto rozhodnutí jsme dospìli na základì zji�tìné nerentabilnosti,
vzhledem ke znaènému stáøí tìchto technologií, pøechodu na výrobu hotových
sortimentù na lokalitì OM.

Jestli�e bylo døíve podmínkou a nutností u VLS ÈR s.p. zamìstnávat vìt�inu
pracovníkù jako vlastní zamìstnance, v dne�ní dobì zastáváme trend trochu
odli�ný. Postupnì pøecházíme na nákup prací od dodavatelských subjektù a to
jak v tì�bì a sbli�ování døíví, tak i v dopravì døeva. Do budoucna poèítáme
s nákupem èásti prací i v pìstební èinnosti. Èást prací budeme nadále provádìt
ve vlastní re�ii.

Del�í dobu se u LS Lipník potýkáme s kalamitním výskytem chroustù. V rámci
ÈR se nacházejí dvì lokality, které jsou takto posti�eny. Jde o oblast Strá�nice
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a na�í LS Lipník.. V oblasti jsou ji� nìkolik let pozastaveny tì�ební práce a pro-
bíhají pouze práce spojené s obnovou a výchovou porostù, co� je pro organizaci
èinnost, kterou musíme dotovat z výnosù jiných správ.

Organizace obhospodaøuje i nìkolik odlouèených celkù, kde se nacházejí jak
zru�ené nebo i èinné munièní sklady armády. Na celku Tisá je trvalé cvièi�tì
protichemického praporu z Liberce. V oblasti Jizerských hor hospodaøíme
u Nového Mìsta pod Smrkem, kde je provádìna v bývalém munièním skladì
delaborace munice. V souèasnosti jsme èást porostù poskytli pro výuku �ákù
SOU Hejnice, kteøí zde na základì zpracovaných a námi schválených projektù
provádìjí èinnosti, které jim poskytují v rámci praxí praktické poznatky s hos-
podaøením v lesních porostech.

Jednou z aktivit, která by i do budoucna mìla být podporována, je èásteèné
financování projektù a programù pro veøejnost. Tyto aktivity budou podrobnìji
popsány v následujícím pøíspìvku.

Ing. Janota Jiøí
VLS ÈR, s.p. divize Mimoò
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ZÁMÌRY VLS ÈR, S.P. DIVIZE MIMOÒ
V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU,

ZKU�ENOSTI Z TURISTICKÉHO VYU�ÍVÁNÍ
BÝVALÉHO VOJENSKÉHO PROSTORU RALSKO

Ing. Janota Jiøí

Bývalý VVP Ralsko byl pro dlouhá desetiletí uzavøen veøejnosti, co� sebou
nese do dne�ní doby pro danou oblast urèitá negativa, ale na stranì druhé i urèitá
pozitiva. Uzavøením prostoru a vysídlením pùvodních obyvatel do�lo k úplnému
omezení turistického a rekreaèního vyu�ívání oblasti. Zaniklo bývalé vyhledá-
vané letovisko v Hradèanech a omezen byl rekreaèní ruch v oblasti Hamerského
jezera, kde navíc vzrùstala tì�ba uranových rud, co� byl dal�í z negativních vli-
vù v této oblasti. Zru�ením vesnic spojeným s vysídlením pøevá�nì nìmeckého
obyvatelstva zanikla celá spoleèenská infrastruktura mezi kopci Ralsko a Bez-
dìz. Krajina po dlouhou dobu slou�ila pouze výcviku vojsk na�í a pozdìji Sovìt-
ské armády. Bìhem této dlouhé doby vymizelo z podvìdomí obyvatelstva Ral-
sko jako pøekrásná rekreaèní oblast a pokud nìkomu utkvìl název území v pamìti,
tak pouze ve spojení s cvièícími vojsky a krajinou posetou uranovými �achtami
a vrty. Tato negativní hodnocení a znalost dané oblasti pøetrvává mezi vìt�inou
obèanù na�í vlasti dodnes.

K nesporným pozitivùm patøilo na druhou stranu omezení civilizaèního tla-
ku na danou oblast a s tím související zachování zvlá�tì cenných území z pohle-
du ochrany pøírody a krajiny v prùbìhu dlouhých let. Cvièením armády dochá-
zelo pouze k negativnímu tlaku na urèitá omezená území, pøièem� zbytek celé
oblasti tvoøil ochranná pásma støelnic a cvièi��, mnohdy neru�ená po dlouhé
týdny.

Jediným negativním tlakem byly práce provádìné pracovníky VLS, které
byly v�dy vedeny s ohledem na dopady ve vztahu k ochranì lesa a �ivotnímu
prostøedí.

Zru�ením VVP Ralsko do�lo k otevøení a zpøístupnìní oblasti pro veøejnost,
které ov�em nese opìt svá pozitiva, ale na stranì druhé i negativa. Nesporným
pozitivem je pøíliv turistù do oblasti, rozvoj pracovních pøíle�itostí pro obèany,
obnovení nìkterých zaniklých sídelních útvarù a postupné navrácení �ivota do
celého rozsáhlého území. S tím ov�em nastupuje negativum ve vztahu k ochranì
pøírody a devastaci území spojeným s rozvojem turistiky a opìtovným osidlová-
ním území. Nekontrolovatelný spontánní rozvoj turistického ruchu sebou mnohdy
pøiná�í støety ve vztahu k dodr�ování zákona o lesích è.289/1995 Sb., zákona
è.114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny, a s tím souvisejících pøedpisù. Sna-
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hou VLS ÈR, s.p. divize Mimoò je pøedcházet tìmto problémùm a sna�it se je
maximálnì eliminovat. Proto jsme se rozhodli pøevzít èást odpovìdnosti za roz-
voj turistického ruchu v oblasti Ralska na na�i organizaci. V souèasné dobì jsme
nejvìt�ími vlastníky lesù v Ralské pahorkatinì. Na�ím zájmem není a nikdy ne-
bude omezovat veøejnost ve vstupu do lesù, pouze se budeme sna�it tyto aktivity
usmìròovat a cílenì smìøovat náv�tìvníky tam, kde budou moci spatøit vìt�inu
zajímavostí místního kraje, ale bez vìt�ích dopadù na støet s ochranou pøírodní-
ho prostøedí. Na�ím zájmem je také pøedcházet konfliktùm, které obèas nastáva-
jí ve vztahu turistického ruchu a prací v lesním hospodáøství. Jsme si vìdomi, �e
tato oblast není chránìná statutem CHKO, ale na druhou stranu se zde nachází
rozlehlá NPR Bøehynì�Pecopala, NPP Swamp, a dal�í pøírodní rezervace a pøí-
rodní památky (PP Stohánek, PR Ralsko, PP Dìvín ...). Velká èást území byla
zaøazena do soustavy Natura 2000.

Nespornou výhodou dané oblasti je dokonalá silnièní sí�, kterou nám zde
zanechala cvièící vojska. Mno�ství drobných lesních silnièek, vìt�inou s asfal-
tovým povrchem, nabízí ideální pøíle�itost pro provozování cykloturistiky. Ve
spojení s nepøíli� nároèným terénem se staly v poslední dobì vyhledávanou lo-
kalitou pro provozování tohoto sportovního odvìtví. Na jedné stranì nám mno�-
ství drobných úèelových komunikací pøiná�í výhodu dostupnosti odvozních lo-
kalit, na stranì druhé se jejich údr�ba stává a do budoucna jistì stane z pohledu
správce lesa dosti nákladnou èinností. Z na�í strany jsme vytipovali urèité loka-
lity, kde bude prioritou udr�ení stávajících cyklotras a popøípadì zøízení cyk-
lotras nových.

Do popøedí zájmu a vy�ití obèanù se dostává hypoturistika. Zdej�í kraj histo-
ricky byl a zajisté bude spojen s chovem koní. Neklademe pøeká�ky v provozo-
vání tìchto aktivit, ale do budoucna bude nutno s provozovateli tìchto aktivit
vstoupit v jednání a najít spoleèné øe�ení, nebo� projí�dìní pískových cest
a svá�nic nám pøiná�í nemalé náklady na jejich opìtovné uvedení do pùvodního
stavu.

 Zajisté se do popøedí dostane i pì�í turistika v dané oblasti. Mnoho kouzel-
ných zákoutí zdej�ího kraje nabízí ideální podmínky k uspokojení potøeb pì�ích
náv�tìvníkù zdej�ího kraje. Do budoucna bude nutno pøipravit sí� turistických
tras, abychom opìt pøede�li konfliktùm bloudících turistù prostorem se zájmy
ochrany pøírody. V leto�ním roce bychom chtìli pøipravit nauènou stezku úze-
mím Hradèanských stìn.

Hodnì diskutovanou otázkou jistì bude zimní turistické vyu�ití této oblasti.
Vzhledem k dlouhodobým zku�enostem s vý�í snìhové pokrývky se nedá pøed-
pokládat zøizování trvalej�ích bì�eckých tras. Lesní komunikace mohou poslou-
�it pro pøíle�itostnou pì�í turistiku nebo obèasné projí�ïky na bì�kách v zim-
ním období.
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K podpoøe turistického a rekreaèního vy�ití obèanù jsme se rozhodli vybu-
dovat informaèní støedisko v obci Hradèany, které by mìlo slou�it k co nejlep�í
informovanosti náv�tìvníkù zdej�ího regionu. Støedisko podá informace o mo�-
nostech nabídek turistických tras, cyklostezek, mo�nostech rekreaèních pobytù
v oblasti, podstatná èást informací bude k ochranì pøírody, lesnímu hospodáø-
ství a práci s mláde�í. Náv�tìvníci zdej�ího støediska budou moci vyu�ít úschov-
ny kol a cykloturistiku tak spojit s výstupem po nauèné stezce, popø. s koupáním
v pøilehlém rybníce.

Na vìt�inì lesních komunikací jsou umístìny závory pøispívající k vìt�í bez-
peènosti cykloturistù, kteøí projí�dìjí prostorem. Pouze ve dvou oborách, které
se ve zdej�í lokalitì nacházejí, je re�im cykloturistiky i turistiky regulován
a èásteènì omezen dle potøeb organizace VLS ÈR, s.p.

Ka�doroènì se na na�ich pozemcích konají sportovní akce typu orientaè-
ních bìhù, cyklomaratónù. I do budoucna budeme na na�ich pozemcích pod-
porovat tyto sportovní aktivity, pokud nebudou v rozporu s ochranou pøírody.
V posledních letech jsme umo�nili i zájemcùm z øad motorizovaných sportov-
cù poøádání i tìchto akcí na na�ich komunikacích. Zde je nutno podotknout, �e
v prùbìhu konání akcí jsme nezaznamenali vìt�ích problémù. S daleko vìt�í-
mi problémy jsme se setkali v nìkolika následujících mìsících po ukonèení
tìchto sportovních klání. Èást neukáznìných úèastníkù se do na�ich lesù opì-
tovnì navrací s motorovými vozidly a motocykly, kdy projí�dìjí jak po lesních
cestách, tak i pøímo lesními porosty a není jim cizí vjí�dìt ani do zvlá�tì chrá-
nìných území a tímto je postupnì nièit. Proto akce tohoto typu v lesích VLS
nebudeme povolovat.

Jsem pøesvìdèen, �e vzhledem ke zvy�ujícímu se vyu�ívání lesù k turistické
a rekreaèní èinnosti, bude do budoucna nutno iniciovat setkání v�ech dotèených
státních organizací, sportovních organizací a klubù, které mají s touto èinností
co doèinìní. Jednoznaènì bude nutno stanovit jednotlivé priority v daném úze-
mí a navrhnout jednotnou sí� turistických tras, cyklotras a hypostezek, aby ne-
docházelo ke zbyteèným konfliktùm mezi samotnými u�ivateli tìchto stezek.
Prvoøadým úkolem pro nás je a bude zajistit v�echny po�adavky lesního hospo-
daøení, ochrany pøírody a následnì uspokojit i potøeby na�ich spoluobèanù.

K podpoøe rozvoje turistiky a rekreace patøí i lovecké vy�ití, a to jak mysli-
vecké, tak i rybáøské. Myslivecké revíry VLS ÈR, s.p. divize Mimoò dlouhodo-
bì pøitahují svou atraktivitou. I do budoucna je na�ím zájmen tuto loveckou
turistiku podporovat a roz�iøovat. Pro zájemce z øad rybáøù máme dva sportovní
rybáøské revíry, které hodláme je�tì roz�íøit a zatraktivnit. I zde pøedpokládáme
bohaté vy�ití na�ich spoluobèanù.
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Pro zájemce o sportovní støelbu roz�iøujeme v leto�ním roce støelnici v areá-
lu Skelné Huti. Pravidelnì zde budou probíhat sportovní støelby od dubna do
listopadu.

Pro veøejnost pøipravujeme ukázkovou trasu lesním úsekem Boreèek, kde
bude prezentováno lesnické hospodaøení. Poèátkem by mìl být leto�ní program,
který nese název Vojenské lesy �kolám.

Tradici si ji� získal Myslivecký den, který jsme pøejmenovali na Lesnický
den v Ralsku. Letos probìhne 17.6. ji� tøicátý roèník a opìt by mìl být o nìco
bohat�í ne� ten loòský.

Tímto jsme v krátkosti chtìli nastínit aktivitu státního podniku VLS ÈR, s.p.
divize Mimoò v lesích, které v souèasnosti obhospodaøujeme a vìøíme, �e vìt�i-
nì na�ich spoluobèanù bude za pøispìní na�í organizace umo�nìno v oblasti
Ralska plné rekreaèní vy�ití.

Ing. Janota Jiøí
VLS ÈR ,s.p.divize Mimoò

str. 13



OBEC RALSKO
Jindøich �olc

Obec Ralsko vznikla rozhodnutím vlády Èeskoslovenské federativní repub-
liky k 1.1.1992 na èásti území stejnojmenného zru�eného Vojenského výcviko-
vého prostoru Ralsko. Do vínku novì vzniklá obec dostala obrovské území
o rozloze 170 km2 s rozsáhlými komplexy lesních porostù a pøekrásnými pøírod-
ními scenériemi. K tìmto pozitivním stránkám v�ak bylo nutno pøidat i negativa
� pouhá torza dochovaných nìkdej�ích mìst a vesnic, mno�ství speciálních vo-
jenských staveb bez mo�nosti jejich dal�ího civilního vyu�ití navíc ve velmi
�patném technickém stavu, pyrotechnickou zátì� na znaèné plo�e støelnic a je-
jich dopadových ploch, lokální zneèi�tìní pùdy a podzemních vod ropnými
a jinými látkami v lokalitách intenzivnì vyu�ívaných armádou a v neposlední
øadì i velice øídké osídlení obyvateli � cca 1/10 pøedváleèného poètu.

První zmínky o obydlení území dne�ní obce Ralsko se datují druhou polovi-
nou 13. století. Na území bylo na tøicet obydlených lokalit a kolem roku 1910
zde �ilo kolem 7000 obyvatel.

Z historicky významných staveb pøe�ilo do dne�ních let jen nìkolik málo
objektù, je to napøíklad:

� zøícenina gotického hradu Ralsko o nìm� jsou první písemné záznamy
z roku 983,

� kostel sv. Havla v Kuøívodech, jeho� pùvod je datován druhou polovinou
13. století,

� zámek v Kuøívodech, o jeho vybudování jsou záznamy z roku 1563 a který
byl pùvodnì postaven jako vodní tvrz,

� �kola v Kuøívodech z roku 1813 s patrovou nástavbou z roku 1904, která
po celkové rekonstrukci z roku 1994 slou�í opìt svému pùvodnímu úèelu
� vzdìlávání dìtí

� dne�ní kuøívodská radnice postavená v roce 1889 jako první po�tovní
stanice na èeskolipsku, pozdìji pøemìnìná na kuøívodskou radnici a po
neblahém pùsobení armád vrácená k obecnímu pou�ití

Nav�dy ztraceny jsou bývalé farní kostely v Jabloneèku a ve Svéboøicích,
dnes velice cenìné roubené domy a mno�ství drobných památek nenávratnì ar-
mádami odstranìných.

Na území dne�ního Ralska u Kuøívod se odehrála 26. èervna 1866 první bit-
va Rakousko � Pruské války. Pora�ená rakouská vojska zde pøi�la o 277 vojákù
a vítìzná pruská mìla 60 padlých. � letos 10. èervna, u pøíle�itosti 140. výroèí
této bitvy, se uskuteèní vzpomínková akce s animací bitvy.
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Po II. svìtové válce bylo pøevá�nì nìmecky hovoøící obyvatelstvo odsunuto
mimo území tehdej�í republiky. Vzniklé vakuum bylo pomalu dosídlováno
z vnitrozemí. Po rozhodnutí vlády z dubna 1949 byli i tito noví obyvatelé nuceni
území novì zøízeného vojenského prostoru opustit. Na jejich místo pøi�li pøí-
slu�níci nové Èeskoslovenské armády a zamìstnanci vojenských lesù a statkù,
kteøí vytvoøili základ dne�ních �starousedlíkù�. Po roce 1968 vystøídala na�e
vojska armáda Sovìtská, která tím získala nejvìt�í výcvikový vojenský prostor
na území tehdej�í republiky. 60 km2 bylo pøímo a intenzivnì vyu�íváno vojsky
jako ubytovací prostory, jako støelnice a jako speciální vojenská cvièi�tì, ostatní
plocha z celkových 250 km2 slou�ila k oddìlení vojenské èinnosti od sousedních
rekreaèních oblastí (Máchovo jezero) a k maskování nìkterých èinností vojsk.

V roce 1991 vlivem politických zmìn ve východní Evropì opou�tìjí sovìt-
ská vojska území republiky a konèí vojenské vyu�ití území. V bøeznu 1992 pro-
bíhají v nové obci Ralsko 1. volby do obecního zastupitelstva.

Novì vzniklá obec o katastrální výmìøe 170 km2 má pouhých 600 obyvatel,
k nim záhy pøibývají necelé dvì stovky pøesídlencù z oblasti posti�ené èernobyl-
skou katastrofou. Jedná se o potomky Èechù kteøí ode�li poèátkem 19. století do
carského Ruska, do ukrajinských vesnic Malinovka a Malá Zubov�tina. Po ar-
mádì zbyly obydlené osady Kuøívody, Hradèany, Plou�nice, Boreèek, Náhlov
a Dolní Krupá. Dále pak opu�tìné osady Jabloneèek, Hvìzdov a Svéboøice. Ostat-
ních 17 vesnic bylo nenávratnì srovnáno se zemí a zbyly po nich pouze místní
názvy a nìkde zarostlé obrysy základù staveb a ojedinìlé ovocné stromy.

Pøijatou filozofií pøi realizování revitalizace území obce Ralsko a jeho spor-
tovním, turistickém a rekreaèním vyu�ití je následující postup:

� rekonstrukcí stávajícího bytového fondu a vytváøením pøíle�itostí pro in-
dividuální stavbu rodinných domkù zvý�it poèet obyvatel v obci

� se stoupajícím poètem práce schopného obyvatelstva stoupne i zájem pod-
nikatelù ve výrobní sféøe o umístìní své provozovny nebo výrobního zá-
vodu v Ralsku

� zamìstnanci budou mít zájem o poskytování �irokého spektra slu�eb
v místì svého zamìstnání a bydlení a tím nastartují budování tìchto slu-
�eb drobnými podnikateli

� vybudované slu�by budou slou�it soubì�nì i cílové skupinì turistù a re-
kreantù a podnítí zvý�ený zájem o opakovanou náv�tìvu Ralska a jeho
rozsáhlého pøita�livého okolí (Doksy, Máchovo jezero, Kokoøínsko, Èes-
ký ráj, Je�tìd, Jizerské hory i pøírodní park �itavské hory).

Pro rozvoj podnikání v prùmyslové výrobì byly vyèlenìny dvì pøísnì ohra-
nièené lokality u Kuøívod a v prostoru zru�eného vojenského leti�tì Hradèany.
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Nejvìt�í turistickou zajímavostí je bezesporu krajina s hlubokými borovými
lesy. Krajina svým více ménì rovinatým profilem je pøedurèena pro nenároèné
cyklistické výlety pro rodiny s dìtmi, pøi kterých je mo�no si prohlédnout pøí-
rodní zajímavosti � Hradèanské stìny, Stohánek, Ralsko, Dlouhý kámen, .... Roz-
sáhlé lesní komplexy jsou vyu�ívány k chovu zvìøe, na území jsou dvì obory
pro daòky a pro jeleny a jedna ba�antnice. Rybníky se postupnì rekultivují
a pøipravují pro sportovní rybolov.

Obec v loòském roce zahájila tradice letních akcí pro turisty � Hradèanské
slavnosti s ohòostrojem a ji� vzpomínanou akci konanou u pøíle�itosti výroèí
bitvy u Kuøívod.

Konkrétní projekty pro rozvoj cestovního ruchu: Ve spolupráci s VLS se
dokonèuje Informaèní centrum v Hradèanech. Ve fázi projektové pøípravy je
pak cyklostezka z Kuøívod do Plou�nice a Mimonì s odboèkou do Hradèan
a Hvìzdova a v Kuøívodech vybudování objektu pro info centrum a slu�by pro
cyklisty.

Jindøich �olc,
starosta obce Ralska
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STAV PYROTECHNICKÉ ZÁ�E�E
V BÝVALÉM VVP RALSKO

Z POHLEDU POLICIE ÈESKÉ REPUBLIKY
mjr. Ing. Robert Mlejnek

Na úvod nìkolik informací z historie pyrotechnické oèisty
bývalého VVP Ralsko.

V roce 1991 byla z rozkazu velitele západního vojenského okruhu vytvoøena
rota vojákù základní vojenské slu�by v síle 60 osob. Tato jednotka mìla za úkol
projít v mìsících duben a� èerven 1991 celý VVP a provést tzv.povrchový sbìr.
Uvedená jednotka byla pøevelena do podøízenosti velitelství vojenského újezdu
Ralsko jím� byla øízena. V soubìhu s plnìním úkolù pyrotechnického sbìru od-
cházely útvary Sovìtské armády do své vlasti. V této souvislosti stojí za zmínku,
�e uvedená rota byla slo�ena z vojákù základní slu�by, kteøí byli v�ech mo�ných
vojenských odborností a pouze dva dùstojníci byli profesionálními pyrotechnic-
ky. Tato jednotka za tøi mìsíce své èinnosti, která spoèívala v �rojnicovém� pro-
cházení vojenským prostorem po tzv. �horké stopì� sovìtského vojáka posbíra-
la okolo 200 000. kusù munice, výbu�ných a imitaèních prostøedkù. V prùbìhu
plnìní tohoto úkolu nedo�lo k �ádnému zranìní v souvislosti s výkonem slu�by.

Na základì tohoto poznatku a za aktivní podpory policie, tehdej�í správy
Severoèeského kraje, vláda ÈR pøijala øadu usnesení, která vyspecifikovala py-
rotechnickou zátì� bývalých VVP Ralsko a Mladá-Milovice. Gestorem za tuto
oblast se stala A ÈR, která mìla mimo jiné za úkol zmapovat majetek po útva-
rech tehdej�í Sovìtské armády.

Pyrotechnickou oèistu v bývalém VVP Ralsko zahájila A ÈR prostøednic-
tvím svého speciálního pyrotechnického útvaru dislokovaného v Mimoni, poz-
dìji v Bìlé pod Bezdìzem v roce 1993 a ukonèila v bøeznu 2004.

Domnívám se, �e pøi této pøíle�itosti je vhodné vyzdvihnout obìtavou a svým
zpùsobem neopakovatelnou práci v�ech armádních pyrotechnikù, kteøí za ka�-
dého poèasí v nelehkých podmínkách a v prostøedí je� jim ka�dým okam�ikem
mohlo být osudným vytvoøili pro obèany této zemì základ obecné bezpeènosti
v tomto Va�em krásném regionu.

Výsledky prùbìhu plnìní pyrotechnických asanací byly pravidelnì zveøej-
òovány ve zprávách pro vládu ÈR.
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Nyní Vás struènì seznámím se základními principy provádìní èásteèné
pyrotechnické asanace.

Území bývalého VVP Ralsko bylo rozdìleno do kategorií nebezpeènosti podle
pøedpokládané hustoty nacházené munice. Podkladem mìla být analýza vojsko-
vé èinnosti tehdej�í Sovìtské armády. Tím se rozumí umístìní a charakter støel-
nic, cvièi�� a dislokovaných posádek. Prostor byl rozdìlen do 4 kategorií. 1 ne-
pravdìpodobný výskyt munice, 2 pravdìpodobný výskyt munice, 3 cílové plochy
støelnic ( pøedpoklad velké hustoty nálezù munice), 4 dopadová plocha letecké
støelnice � Prosièská horka � území je� pro vysokou rizikovost nelze asanovat
a na toto území byla vyhlá�ena 100.letá stavební uzávìra.

Na základì tìchto kritérií byla G� MO stanovena metodika pyrotechnických
asanací.

Tím se rozumí stanovení metod jinak hloubka pyrotechnických prùzkumù
a charakter objektù.

Terénní pyrotechnické prùzkumy byly provádìny metodou � povrchový sbìr,
hloubka do 10cm, do 30cm, do 50cm. Objekty se rozumí ve�keré stavebnì uby-
tovací zaøízení, vèetnì jímek, lapolù, �achet, studní, podzenmích objektù a sta-
veb, opevòovacích objektù, kolektorù, ploch autoparkù a leti�tì.

Pyrotechnické asanace byly provádìny s maximální mo�nou pøesností v te-
rénu podle jednotného trigonometrického katastrálního systému pozemkových
map ve ètvercové síti 50x50m.

Pochopitelnì postupným vývojem zmìn v A ÈR, ekonomickou situací a dal-
�ími atributy vstupujícími do rozhodování v øízení èásteèné pyrotechnické asa-
nace se metody postupnì mìnily. A ÈR se s blí�ícím koncem svého mandátu
v této oblasti sna�ila co nejrychleji dokonèit èásteènou pyrotechnickou asanaci
alespoò na pøirozené hranice v reálném terénu.

V soubìhu s ukonèením pyrotechnických asanací A ÈR, vznikl zákon
è.228/2003Sb., který roz�iøuje pùsobnost zákona è.119/2002Sb. a stanovuje zá-
konná pravidla vykonávání pyrotechnických prùzkumù a dohledù dr�iteli zbroj-
ních prùkazù skupiny �F� a zbrojní licence �K�.

P ÈR má na teritoriu bývalých VVP Ralsko a Mladá prostøednictvím pyro-
technického odboru policejního prezídia ÈR dvì pyrotechnické skupiny dislo-
kované v Ralsku-Kuøívodech a v Milovicích.Úkolem tìchto policejních pyro-
technických pracovi�� je mimo interních úkolù zejména zajistit ve�keré úkony
spojené s nálezy a likvidací munice jak veøejností, tak dr�iteli zbrojního prùkazu
skupiny �F�.

Bohu�el polici nebyla z blí�e nespecifikovaných dùvodù, pøedána A ÈR po-
drobná pracovní dokumentace o provedené èásteèné pyrotechnické asanaci
v odpovídající výpovìdní kvalitì, aby se na tuto èinnost dalo plynule navázat.
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K otázce souèasné situace v pyrotechnické zátì�i Ralska a otevøení k
turistickému � rekreaènímu ruchu.

Jak bylo vý�e øeèeno cílené pyrotechnické prùzkumy v rùzných podobách se
provádìli intenzivnì po dobu 10let. Vojsková èinnost byla v uvedeném prostoru
datována od 50.let minulého století s nejvìt�í intenzitou v letech 70.�90. minu-
lého století. V této souvislosti je nutné zdùraznit a zejména vzít kategoricky na
vìdomí lichou pøedstavu, �e munice se jednoho dne vysbírá. Munice s ohledem
na charakter tohoto území zde zùstane zachována nav�dy. S nejvìt�í intenzitou
výskytu zejména v oblastech dopadových ploch støelnic a ohro�ených oblastí
tìchto støelnic (odrazy, chyby støelby � pøestøely) v místech skrytých skládek
(celá øada jich byla odhalena a vyèi�tìna), vodních staveb a vodních tokù.

Je nutné respektovat pøírodu a to v podobì geofyzikálních pohybù pøedmìtù
v zemi .Jinak øeèeno, co je dnes na povrchu za nìkolik let je ukryto v zemi
a naopak.

Èásteèná pyrotechnická asanace provedená armádou byla provádìna s cílem
zaji�tìní obecné bezpeènosti. Tím se rozumí eliminovat mo�nost kontaktu s ne-
vybuchlou municí pøi bì�ném pohybu v terénu bez zásahu do pùdního pokryvu.
Domnívám se, �e v této podobì a s ohledem na øadu subjektivních i objektivních
okolností ovlivòujících pyrotechnickou asanaci byl cíl v pøevá�né míøe splnìn.

Orgány místní samosprávy a vlastníci pozemkù (právnické osoby) by mìly
pøed masovým zpøístupnìním jednotlivých lokalit vejít ve styk s policií (pyro-
technickým odborem policejního prezídia ) a po konzultaci zvolit formu osvìty
a opatøení k zaji�tìní informovanosti veøejnosti o mo�ných aktuálních rizicích
spojených s výskytem munice v daném místì. Tím mám na mysli vyhlá�ky obec-
ních úøadù, �kolení o bezpeènosti práce v daných lokalitách s ohledem na cha-
rakter pyrotechnických rizik, výstra�né tabule, informaèní tabule na pøístupo-
vých místech (køi�ovatky turistických cest), osvìtové publikace v informaèních
centrech, na webových stránkách obcí apd.

Pova�uji za nutné, ale vyjmenovat následující doporuèená pravidla pro bez-
peènost veøejnosti:

� zákaz rozdìlávání otevøeného ohnì

� zakládání táboøi�� mimo obcemi povolená místa

� zákaz hloubení a podobných aktivit pod povrch pùdního pokryvu bez od-
povídajícího povolení èi schválení kompetentního orgánu

� zákaz jízdy vozidly a podobnými tì�kými mechanizmy mimo pevné
a povolené cesty

� zákaz dotyku na nalezenou munici, nebo pøedmìty je� není obèan scho-
pen identifikovat
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� nález munice hlásit na linku nouzového volání 112, nebo nejbli��í poli-
cejní útvar

K naplòování vý�e uvedených opatøení je pochopitelnì nutné vytvoøení
úèinných kontrolních mechanizmù.

Z pohledu nejvìt�ích nálezù munice zji�tìných pyrotechnickým odøadem
A ÈR a orgány policie lze vyspecifikovat následující lokality v bývalém VVP
Ralsko. Tomu bude odpovídat i následný zvý�ený výskyt munice v budoucnosti.
Zároveò je nutné akceptovat rychlou regeneraci pøírody, èím� mám na mysli ji�
dnes bujnou vegetaci v podobì náletových døevin, lesních bylin, køovin atd.,
které svou hustotou vytvoøí souvislý pøíkrov nad odhalující se municí.

Výèet vytipovaných nejkontaminovanìj�ích lokalit budu jmenovat od jihu
hranic bývalého VVP Ralsko po severní hranici.

Vrchbìlá

a) sídlo tehdej�ího sovìtského �enijního útvaru, byl zde zaznamenán velký
výskyt �enijních prostøedkù a hromadné skryté ulo�ení zejména protitan-
kových min

b) ji�nì za øídícími vì�emi v lesním podrostu byl znaèný výskyt tankové
munice patrnì úmyslnì odhozené

Vrchbìlská rokle � Suchý les � Tokani�tì

� jedná se o cílovou plochu tankové støelnice a prostory ohro�ené odrazy
nebo nepøesností støelby, valy za terèi byly v roce 1991 rozhrnuty po oko-
lí sovìtskou �enijní technikou

Jezová � Dolní Krupá

�  cvièi�tì a shroma�di�tì cvièících jednotek

U hájovny

� bývalý munièní sklad

Èerná vì�

� bývalý munièní sklad

Leti�tì Hradèany

� znaèný výskyt zejména munice do letecké výzbroje, byl zde i objekt mu-
nièního skladu se znaèným výskytem ukryté munice v okolí

Kuøívody

� dopadová plocha støelnice

�idlov � Kracmanov � Okna � Ol�ina � Bøe�en � Rado�ka � Polohlavy �
Proseè � Køída � Èertùv �leb
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� jedná se o nejvìt�í souvislé tehdej�í taktické cvièi�tì a dopadovou plochu
dìlostøelectva, ke �kodì této lokality byla provádìna pyrotechnická asa-
nace v této oblasti a� v letech 2001�2003 v dobì, kdy pùvodnì holé plánì
byly ji� pokryty souvislou luèní vegetací janovci a náletovými døevinami

Svéboøice

� støelnice BVP, jedná se lokalitu, která je ji� silnì porostlá náletovými
døevinami a místy tì�ko pøístupná zásluhou moèálù a tùní

Prosièská horka

� jedná se o ji� zmínìnou dopadovou plochu letecké støelnice s tzv. 100 le-
tou uzávìrou je� nebyla pro vysokou rizikovost asanována

Uvedené téma nelze ukonèit bez zmínky na oblasti je� nejsou uvnitø hranic
bývalého VVP Ralsko, ale i za jeho hranicemi a byly pomìrnì èasto zasa�eny
odra�enými støelami, nebo vinou nepøesnosti støelby. Jedná se zejména o oblasti
v okolí osad Mukaøov, Vicmanov, Vápno, Hlavice, Cetenov, Dolánky, Náhlov.

Sovìtské posádky sídlily i v mìstech Zákupy a Strá� pod Ralskem, kde byly
provádìny pyrotechnické prùzkumy v objektech a pøilehlém okolí se znaènými
nálezy munice.

Závìrem

Závìrem se je�tì zmíním o trvalém pyrotechnickém zaøízení pyrotechnické
slu�by policie a tím je stálá trhací jáma, která byla vybudována v oboøe �idlov
a je zaøízením ojedinìlým svého druhu v ÈR a dovoluji si vzhledem k vybavení
a modernímu pojetí tvrdit, �e i v Evropì.

Èinnost tohoto speciálního zaøízení má svá nezpochybnitelná pravidla a ta
musí v�ichni obèané bez výjimky respektovat � zejména v zájmu ochrany svého
zdraví a �ivota. Nad objektem stálé trhací jámy bylo vytvoøeno ve spolupráci
s ministerstvem dopravy omezení leteckého provozu do vý�ky 2000m nad povr-
chem zemì a v okruhu 4000m v prùmìru.

Tímto vyzývám v�echny obèany, zejména pracovníky VLS k respektování
pokynù policistù a výstra�ných tabulí.

Dìkuji za pozornost
POLICEJNÍ PREZIDIUM ÈR � pyrotechnický odbor
mjr. Ing. Robert Mlejnek
vedoucí oddìlení munice
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ZMÌNY VYU�ITÍ ÚZEMÍ
V JI�NÍ ÈÁSTI BÝVALÉHO VVP RALSKO...

A CO S NÍM DÁL (OÈIMA EKOLOGA)
Barbora Engstová, Václav Petøíèek

Sledování zmìn v krajinì � jak a proè?

Krajina prochází stálým vývojem; nìkdy pomalým, plynulým, nìkdy rych-
lým a plným zvratù, jako v uvedeném vojenském prostoru. Kdy� tento vývoj
sledujeme, pozorujeme v�dy urèité charakteristiky. Èasto u�ívaným pojmem pøi
studiu krajinných zmìn bývá �land use�, tedy vyu�ití pùdy. Sleduje se, jak se
mìnilo vyu�ívání území èlovìkem, jak se mìnila mozaika lesù, zemìdìlské pùdy
i urbanizovaných území. Zároveò s tím se hodnotí i stav pøírody, pøedev�ím
vegetace. Nadstavbovì také pozorujeme vývoj obyvatelstva, rychlost a zpùsob
osídlení, sociální a politické pomìry, kulturní pozadí.

Pouze spojením poznatkù jak z oborù pøírodovìdných tak humanitních do-
ká�eme získat autentický pohled na krajinné zmìny. Nebo� èlovìk a krajina jsou
neoddìlitelné, vzájemnì se ovlivòují, patøí k sobì.

Proè tento vývoj sledujeme? Zajisté pro poznání historie, bezpochyby pro
pochopení souèasnosti, ale rozhodnì také pro budoucnost, hledáme-li nové mo�-
nosti pro vývoj a vyu�ití území.

V bývalém výcvikovém prostoru, pøesnìji újezdu Ralsko bylo pro výzkum
vybráno reprezentativní modelové území Vrchbìlska v jeho jihovýchodním cípu
(cf. Engstová 2004) a v roce 2005 roz�íøeno o navazující území � velkou bezle-
sou enklávu bývalé tankové støelnice �idlov s okolím.

Úkol je èásteènì øe�en v rámci zámìru Agentury ochrany pøírody a krajiny
ÈR: �Výzkum kvantitativních zmìn vyu�ití území�.

Od 17. stol. byla témìø celá tato oblast souèástí svobodného panství Bìlé
p.B. � Kuøivody (Allodial Herschaft Weiss- und Hühnerwasser), v 19. stol. hra-
bìte Kristiana hrabìte z Vald�tejna a Vartenberka. (J.G. Sommer, Königreich
Böhmen, statisch-topographisch hergestellt, Praga, 1834). Z historicky demo-
grafického hlediska je i zajímavý fakt, �e se v území støídaly obce s pøevá�nì
èesky nebo nìmecky mluvícím obyvateli.

MODELOVÁ STUDIE � VRCHBÌLSKO

Pohled do historie obce Vrchbìlá

Jako modelový pøípad pro studium krajinných zmìn poslou�í historicko-pøí-
rodovìdná studie zpracovaná pro území katastru bývalé obce Vrchbìlá. Obec se
nacházela v nejji�nìj�í èásti bývalého VVP Ralsko, v tìsném sousedství Bìlé
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pod Bezdìzem. Obec le�ela v sevøeném údolí víceménì severoji�ní orientace,
kde pramení øíèka Bìlá. Polnosti vystupovali nad západní stranou údolí, ze se-
veru a východu ves obklopovaly lesy. Na jihu katastr Vrchbìlský sousedil s po-
zemky bìlskými.

Nejstar�í písemné známky o osídlení území, pocházející z let 1337�1346,
hovoøí o obci zvané Dlouhá Doubrava. Jméno Vrchbìlá se prvnì objevuje v roce
1418 jako souèást panství Berkù z Dubé. Bìhem Tøicetileté války obec zaniká
a obnovena je pod nìmeckým jménem Neudorf, pod správou Albrechta z Vald-
�tejna. Dle dobových zpráv byly obyvatelé nìmecké národnosti.

A� do poèátku 20. století zùstávaly národnostní pomìry v obci pod pøevahou
nìmeckých obèanù. Vrchbìlá byla ji� svou polohou pøedurèena k omezenému
hospodáøskému rozvoji. Sevøené bìlské údolí neumo�òovalo velký rozmach zá-
stavby a pozemky vrchbìlské byly po okolí nechvalnì vyhlá�ené svojí �patnou
kvalitou a nejni��í bonitou pùdy v celém okrese. Bezprostøední sousedství lesù
vedlo naproti tomu k zalo�ení døevozpracujícího podniku. Pøesto v�ak vìt�ina
obyvatel docházela za prací do Bìlé pod Bezdìzem nebo do Kuøivod. Ve vzdále-
nìj�ích Kuøivodech také lidé z Vrchbìlé, �vrchbìláci� se jim pøezdívalo, nav�tì-
vovali kostel.

Po První svìtové válce do�lo k upravení národnostních pomìrù v obci, pøi-
stìhovala se øada Èechù, kteøí ve dvacátých letech tvoøili ji� bezmála tøetinu
obce. Oproti starousedlíkùm byli tito novì pøíchozí je�tì chud�í, o èem� mimo
jiné vypráví dochovaná �kolní kronika èeské �koly vrchbìlské. Dozvídáme se
z ní o zalo�ení vlasteneckého spolku, o poøádání �kolních besídek, o sbírkách
pro chudé dìti, o krutých mrazech i o neshodách mezi dvìma národnostmi v obci.

V roce 1938, kdy� byla vytyèena hranice mezi Nìmeckou øí�í a Protektorá-
tem Èechy-Morava, pøipadla Vrchbìlá pod nìmeckou správu. Bìlá pod Bezdì-
zem ji� zùstala v Protektorátu. Je zøejmé, �e po skonèení Druhé svìtové války
byli nìmeètí starousedlíci nucenì vystìhováni a obec byla èásteènì doosídlena
Èechoslováky z rùzných krajù Republiky.

Brzy po skonèení Války, roku 1949, byl zøízen vojenský újezd, pozdìji zná-
mý pod jménem VVP Ralsko, a Vrchbìlá k nìmu byla v roce 1952 pøièlenìna.
Tento krok znamenal faktický zánik obce. Vrchbìlá slou�ila jako ubytovací støe-
disko a zázemí pro potøeby èeskoslovenské lidové armády. Na místì obhospoda-
øovaných pozemkù byl zøízen tankodrom a støelnice.
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tabulka 1 Zmìny ve správní pøí�lusnosti Vrchbìlé

Správní pøíslu�nost obce Vrchbìlá
do 1848 panství Bìlá-Kuøivody *, Boleslavský kraj
1848-1855 politický okres Èeská Lípa
1855-1867 Bìlá pod Bezdìzem
1868-1918 okresní hejtmanství Mnichovo Hradi�tì
1918-1938 okres Mnichovo Hradi�tì,

soudní okres Bìlá pod Bezdìzem
1938-1945 øí�ská �upa Sudety, vládní kraj Ústí nad Labem

a Liberec, venkovský okres Dubá
(do 1.8.1939 okres Èeská Lípa)

1945-1948 okres Mnichovo Hradi�tì
1949-1960 okres Doksy
1960-1990 okres Èeská Lípa
1991-souè. okres Mladá Boleslav

* obec byla v majetku øádu augustiniánù z Bìlé

Je�tì vìt�í zmìny provázely pøíchod Sovìtské armády. Na západním svahu
údolí se mohutnì a neuspoøádanì budovaly ubikace se zázemím pro vojáky
a jejich rodiny. Vìt�ina pùvodních domù byla str�ena. Vojenský prostor se vyu-
�íval se zvý�enou intenzitou.

Po odchodu Sovìtských vojsk byl roku 1991 vrchbìlský katastr správnì pøi-
èlenìn k Bìlé pod Bezdìzem. Stejnì jako v celém VVP se i zde provádìl pyro-
technický prùzkum a revidoval se stav pøírody, stupeò kontaminace pùdy a stav
opu�tìných budov. Bìhem 90. let bylo zpracováno nìkolik revitalizaèních studií
pro vrchbìlské údolí i návrh územního plánu pro Vrchbìlsko, který mimo jiné
poèítal i s vyu�itím nìkterých stávajících budov ze sovìtské zástavby a vytvoøe-
ním rozsáhlého sportovnì-rekreaèního komplexu. Aèkoli projekt nabízel zají-
mavé øe�ení, znaènì nadhodnotil mo�nosti mìsta i dispozice samotného území.
�ádný z návrhù nebyl realizován.

Krajinnì-ekologické typy Vrchbìlska

Pokud slo�íme dohromady vizuální poznatky o krajinì se znalostí pøírodních
podmínek oblasti, zjistíme, �e na Vrchbìlsku lze z biogeografického hlediska
rozli�it tøi krajinnì-ekologické typy. Jedná se o (1) silnì lesnaté písèité plo�iny,
o (2) zemìdìlsky vyu�ívané spra�ové plo�iny a o (3) sí� zaøíznutých údolí øíèky
Bìlé.

1.2.1 Písèté plo�iny

Dominantní typ pøedstavují mírnì teplé pískovcové plo�iny v Bìlské tabuli.
V dne�ní dobì je vìt�ina tohoto území zalesnìna. Aèkoli borovice i smrk zde
patøí k domácím døevinám, souèasné pøevá�nì borové monokultury pokrývající
pøevá�nou èást lesní pùdy vznikly dlouhodobým lidským pùsobením. Zcela to
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platí pro oblast severnì od øíèky Bìlá. Pøevládají zde borové monokultury vyu-
�ívané pro døevozpracující prùmysl.

Tento typ území zùstává prakticky neosídlen. Výjimku tvoøila právì obec
Vrchbìlá. Døív byly místní pozemky vyu�ívány pro zemìdìlství, ale jak je zøej-
mé z historických pramenù i ústní tradice, pùda byla nekvalitní, neúrodná. Pro
potøeby VVP Ralsko se zøídilo ubytovací zázemí mj. západnì nad Vrchbìlou, na
døíve zemìdìlské pùdì, dnes v borovém lese. Bìhem pobytu Sovìtské armády
se kromì staveb a betonových ploch pozemky jinak, napø. pro zemìdìlství, ne-
vyu�ívaly. Pro pøipomenutí své vlasti v�ak vojáci v okolí domù vysázeli velké
mno�ství bøíz do alejí, které dodnes stojí vedle rozpadajících se budov.

Výraznými fenomény Vrchbìlska jsou odlesnìné plochy, na kterých probí-
hal intenzivní vojenský výcvik. Nejvìt�í z nich je plocha tankové støelnice, která
se rozprostírá na plo�e pøibli�nì 3 km2 (pøib. 1 km do �íøky a témìø 3 km do
dálky, resp. smìrem severo-ji�ním). Asi tøetina tankodromu je v ji�ní èásti mor-
fologicky upravena na systém dlouhých paralelních prohlubní a vyvý�enin se
zarovnaným povrchem. Prohlubnì vznikly zøejmì vyje�dìním od tankù pøi vo-
jenských cvièeních. Jsou alespoò 5 metrù hluboké a asi 30 metrù �iroké.

Dál na plo�e se nachází nìkolik bunkrù a zákopù. Celý tankodrom má neopa-
kovatelnou atmosféru krajiny, která jakoby sem nepatøila a zároveò jako by tu
byla u� od pradávna. Tato �step� pod Bezdìzem pùsobí trochu cize, ale velmi
zajímavì. Pokud bude prostor ponechán bez jakýchkoliv zásahù, zanedlouho
celý zaroste lesem. Otázkou zùstává, zda to bude pro krajinu pøínosem èi nikoli.

Druhou odlesnìnou plochou je men�í cvièi�tì mezi tankodromem a Vrchbìl-
ským údolím. Plocha byla v devadesátých letech po odchodu sovìtské armády
zcela bez vegetace. Dnes zde mù�eme se zájmem sledovat pozvolné zarùstání
a vytváøení nových rostlinných spoleèenstev. Mezi pøeva�ujícími pionýrskými
a rumi�tními spoleèenstvy tu lze najít také zajímavá spoleèenstva svazu Koelerio-
Phleion phleoidis. Platí tu stejné pravidlo jako u tankodromu: pøirozenou sukcesí
se i tato plocha postupnì zalesní. Mo�ná, �e to bude �koda, nebo� je�tì pøed
II. svìtovou válkou tu byly obdìlávané pozemky. Bezlesí tu tedy má svou �tradi-
ci� a snad by nebylo �patné pokusit se ho v rámci krajinné mozaiky zachovat.

Nejroz�íøenìj�ím typem pøirozené potenciální vegetace jsou smí�ené acido-
filní doubravy s borovicí, které nále�í svazu Genisto germanicae-Quercion (aso-
ciace Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum). Vyskytují se na lesnatých písèitých plo-
�inách i svazích v bukovo-dubovém a� dubovém vegetaèním stupni. Ze stromù
je zde dominantní borovice lesní (Pinus silvestris) a bøíza bìlokorá (Betula pen-
dula). V bylinném patøe pøevládá metlièka køivolaká (Deschampsia flexuosa),
vøes obecný (Calluna vulgaris) a borùvka (Vaccinium myrtillus), popø. brusinka
(V. vitis-idaea).
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V souèasné dobì pøeva�ují na celém území kulturní bory, zøídka i smrèiny.
Borové porosty místy pùsobí pøirozeným dojmem, pøipomínají skandinávské
boreální bory, tzv. svìtlou tajgu. Nenároèné rostliny, vøes a borùvka, nelze pova-
�ovat za urèující druhy vegetaèního typu, nebo� se jim dobøe daøí i na degrado-
vané pùdì hospodáøských lesù. Naopak výskyt nároènìj�ích druhù (napø. Con-
vallaria nebo Maianthemum), skupin vitálních starých dubù i semenáèkù dubu
nebo habru potvrzují, �e se nejedná o pøirozené bory.

Umìle udr�ované bezlesí výcvikových ploch se za posledních 12 let dost
zmìnilo. Travnaté plochy zaèínají postupnì od krajù zarùstat bøízami a borovi-
cemi, ve vnitøních èástech se uplatòují i dal�í døeviny. V bylinném patøe pod
bøízami a borovicemi dominuje vøes, který spolu s janovcem metlatým (Sarotha-
mus scoparius) pokrývá také místa bez stromových náletù nebo zapojeného tráv-
níku. Janovec je expanzivní druh, je� se lehce uchycuje na otevøených písèitých
plochách, snadno a rychle se mno�í a má vysoký pøírùstek biomasy, stejnì jako
rychle se �íøící vlèí bob malolistý (Lupinus polyphyllus).

Odlesnìné plochy, kde døíve probíhala intenzivní vojenská èinnost, ji� nyní
pokrývá zajímavá vegetace. Kromì pionýrských a rumi�tních spoleèenstev
s bì�nými druhy (øebøíèek obecný (Achillea millefolium), mochna støíbrná (Po-
tentilla argentea) nebo sléz mo�usový (Malva moschata) se zde dají diagnosti-
kovat spoleèenstva suchých mírnì acidofilních trávníkù asociace Koelerio-Phlei-
on phleioidis s indikaèními druhy napø. bika ladní (Luzula campestris), kostøava
�lábkatá (Festuca rupicola), svízel syøi��ový (Galium verum), mateøídou�ka vej-
èitá (Thymus pulegioides), pry�ec chvojka (Euphorbia cyparissias), �tírovník
rù�katý (Lotus corniculatus), vítod chocholatý (Polygala comosa) a dal�í.

Z pískovcových plo�in vyènívá nìkolik kopcù neovulkanického pùvodu, napø.
Lysá hora, Malý a Velký Radechov (ji� mimo katastrální území), �ibenièní vrch,
Kozí høbet a nìkolik drobných výstupù v Podolském lese. Vyznaèují se bohat�í
pùdou a tím i odli�nými lesními spoleèenstvy s pøevahou listnatých stromù.

1.2.2 Spra�ové plo�iny

Druhým krajinnì-ekologickým typem jsou spra�ové plo�iny a� pahorkatiny,
na nich� se témìø v�ude vyskytuje obdìlávaná pùda. Na Vrchbìlsko zasahují
pouze od jihu v oblasti Vazaèky a jsou zemìdìlsky vyu�ívány.

1.2.3 Údolí øíèky Bìlá

Tøetí typ nacházíme pouze v údolí øíèky Bìlé a v síti postranních údolí, a� ji�
bezvodých nebo s obèasnými toky. Na strmých ji�ních svazích, které se vyzna-
èují mírnou teplotní inverzí, se vyskytuje nìkolik xerotermních enkláv, význam-
né jsou také biocenózy údolních niv. Prakticky celý tok Bìlé poèínaje Vrchbìlou
je, nebo byl, lemován zástavbou. Vlivem pøíkrých svahù se osídlení v údolí ne-
mohlo roz�iøovat do stran a zùstalo soustøedìno v nivì.
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Døíve na øíèce Bìlé existovalo ètrnáct vodních nádr�í, z toho sedm ve Vrc-
hbìlé. Vrchbìlské rybníèky jsou v souèasné dobì zabahnìné a zarùstají, mají
vesmìs znièené hráze. Problémem je také nedostatek informací o úpravách, de-
vastacích a pracích na zatrubòování nìkterých vodoteèí v dobì pobytu cizích
vojsk v této oblasti. Také se pøesnì neví, co v�e je ukryto v bahnì na dnì. Pneu-
matiky, napùl potopené pontony nebo mastná skvrna na hladinì vzbuzují pouze
neurèité pøedstavy. Prùzkum dna a vùbec celková obnova rybníèkù by byla víta-
ným pøínosem pro rozvoj a zvelebení krajiny. Existuje dokonce studie, je� øe�í
revitalizaci v�ech sedmi nádr�í, k jejímu naplòování v�ak je�tì nedo�lo.

Pokud budeme postupovat po smìru toku Bìlé, tak asi 600 metrù nad první
zachovalou nádr�í lze rozeznat dvì zcela zarostlé mìlké prohlubnì, které døíve
bývaly naplnìné vodou. Jednalo se pouze o vyhloubené rybníèky bez jakéhokoli
funkèního zaøízení, tedy bez mo�nosti manipulace. Mno�ství vody v nich bylo
plnì závislé na úrovni hladiny podzemní vody a na mno�ství srá�ek.

Jejich existenci lze potvrdit na základì výskytu vlhkomilných rostin. Roste
tu napø. ostøice latnatá (Carex paniculata), skøípina lesní (Scirpus silvaticus),
sítina rozkladitá (Juncus efusus), karbinec evropský (Lycopus europaeus) a mnohé
dal�í. Na okolních zalesnìných svazích místy smldník ole�níkový (Peucedanum
oreoselinum) indikuje reliktní bor nebo svìtlou borovou doubravu, tedy místa,
kde les nebyl v minulosti pøemìnìn na umìlé bezlesí (zajímavé i z hlediska stu-
dia zmìn ve vyu�ívání pùdy). V keøovém patru je významný výskyt jalovce (Ju-
niperus comunis). Na odlesnìném svahu se vyskytují napø. mochna píseèná (Po-
tentilla arenaria), jetel horský (Trifolium montana), koniklec luèní èeský
(Pulsatilla pratensis bohemica), èernohlávek velkokvìtý (Prunella grandiflora)
nebo devaterník tmavý (Heliantheum obscurum) (vlastní pozorování).

První dvì nádr�e jsou oddìlené hrází, na které lze tu�it pozùstatky funkèního
objektu. První rybníèek je z vìt�í èásti zarostlý mokøadní vegetací se zbytky
odumøelých stromù. V souèasném stavu je bezodtoký, v minulosti pravdìpo-
dobnì odtékal do ní�e polo�ené nádr�e. Druhá nádr� je zarùstající, v létì byla
zcela pokrytá vodními makrofyty a nad její hladinu vystupují zbytky odumøe-
lých stromù. Hráz nádr�e není patrná. Pravdìpodobnì byla znièena terénními
úpravami provedenými Sovìtskou armádou. Nádr� nelze vypustit. Oba rybníèky
jsou do znaèné míry závislé na hladinì podzemní vody.

Do oblasti pod druhou nádr�í do hustého porostu orobincù, rákosu a ostøic
bývá nìkdy situováno prameni�tì Bìlé. Odtok spojující druhý rybníèek se vzni-
kajícím tokem øíèky je obèasný, z èásti zatrubnìný, pøièem� potrubí se nachází
v desolátním stavu.

Dál po smìru toku le�í dvì prùtoèné nádr�e které jsou v souèasnosti propoje-
né prokopáním støední èásti hráze. Horní malá nádr� je z velké èásti zarostlá
bylinnou mokøadní vegetací. Na hrázi se nenachází �ádný zachovalý objekt. Druhý
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rybník, na mapách oznaèovaný jako Vrchbìlský, je nejvìt�í a nejzachovalej�í.
Hladina zùstává bez vegetace. Hráze na obou stranách jsou prùjezdné. Na pøi-
lehlé louèce pod lesem se nachází botanicky významná lokalita. Vrchbìlský ryb-
ník nemá spodní výpust, opìt tedy nelze manipulovat s hladinou, ani nádr� vy-
pustit.

Poslední nádr� ve Vrchbìlé byla v minulosti obtoková, dnes je v�ak obtok
nefunkèní a voda se rozlévá na nìkolika místech z levé strany. Znaèná èást je
zarostlá rákosinou. Vypou�tìcí zaøízení je nefunkèní. Vlevo od výpusti je nehra-
zený bezpeènostní pøeliv a navazující betonový skluz s boèními stìnami. Nad
nádr�í se nachází výpust spla�kové kanalizace z uteèeneckého tábora Jezová
z horní èásti povodí. Blízká èistírna odpadních vod je mimo provoz.

Horní tok Bìlé je z velké èásti doprovázen rákosinami zasahujícími do zde-
vastovaných rybníèkù u Vrchbìlé. Nejzajímavìj�í stanovi�tì se nachází u Vrc-
hbìlského rybníka. Za pobytu Sovìtské armády byl drnový pokryv str�en, ale po
odchodu vojsk zaèala louèka znovu samovolnì zarùstat slatinnou vegetací.
V souèasné dobì jsou výrazné bohaté populace kru�tíku bahenního (Epipactis
palustris) a vzácné skøípiny smáèknuté (Blysmus compresus) (viz obr.19). Na
louèku navazuje fragment kvìtnatého boru. Tato lokalita by si zaslou�ila vìt�í
pozornost z hlediska ochrany pøírody, pro udr�ení vzniklého spoleèenstva by
v�ak bylo nutné zachovat mo�nost obèasné disturbance povrchu.

Analýza zmìn ve vývoji krajiny

Analýza zmìn ve vyu�ití krajiny byla provedena na základì srovnání letec-
kých snímkù z let 1938, 1975 a 2000 v programu ArcGIS 8.3, doplnìné terén-
ním prùzkumem, mapovými a obrazovými dokumenty a získanou literaturou.

Vývoj vyu�ití pùdy je charakteristický pøedev�ím výrazným úbytkem orné pùdy
a zmìnami v zastoupení lesa a bezlesí (viz tab.2 a obr.1). Tyto výrazné zmìny,
odli�né svým rozsahem od bì�ného vývoje v ÈR, byly zpùsobeny vojenskou èin-
ností. Podobný osud jako Vrchbìlou potkal i mnoho dal�ích vesnic a mìsteèek ve
vojenských územích a v pohranièních oblastech. Z pøírodního hlediska dnes pøed-
stavuje urèitì velmi zajímavou oblast, kde je mo�né sledovat sukcesní procesy.
Zároveò se v�ak jedná o místo s dlouhou historií osídlení, s neznámými osudy a
zapomenutými pøíbìhy. Na propojení pøírodních a antropogenních slo�ek by se
pøi posuzování pøírody a jejího vývoje nemìlo zapomínat.

Ze získaných poznatkù o vývoji Vrchbìlska vyplývá naléhavá potøeba vhodného
managementu pro zatím je�tì bezlesé plochy. Území má potenciál pro turistické
vyu�ití, nebo� slou�í jako vstupní ji�ní brána do bývalého VVP Ralsko. Cílem by
mìlo být nìco zajímavého, aby se vzbudil zájem jak místních, tak i náv�tìvníkù
a zároveò aby se nenaru�oval pøírodní charakter místa a pomohla se udr�ovat jeho
tváø. Zajímavým poèinem by mohlo být zøízení men�ího jezdeckého støediska kom-
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binovaného s mo�ností obèerstvení, popø. s malou ubytovací kapacitou pro rodin-
nou rekreaci. Støedisko by fungovalo jako turistická jízdárna s mo�ností vyjí�dìk do
bývalého VVP. Výbìhy by byly situovány na bývalá vojenská cvièi�tì, kde by pastva
pøirozeným zpùsobem pomáhala udr�ovat bezlesí. Pøedem by v�ak bylo nutné z území
odstranit ve�keré nebezpeèné pøedmìty: kabely, ostnaté dráty, støepiny atp. a provést
dùkladný pyrotechnický prùzkum.

Kromì koní by støedisko mohlo mít malé stádo ovcí a koz, které by zaji��o-
valy vypásání pøíkrých údolních svahù. Poèet zvíøat by v�ak nesmìl pøekroèit
úroveò, pøi které by do�lo k degradaci porostù. Pravdìpodobnì by se vypásané
plochy i pøi dodr�ení optimálního poètu zvíøat nevyhnuly zmìnám druhového
slo�ení kvùli obohacování pùdy dusiènany. Z toho dùvodu by bylo potøeba vy-
pracovat dùkladnou studii o vegetaci bezlesých ploch a jejím mo�ném ovlivnìní
pøítomností zvíøat a pastvou a poté rozhodnout o vhodnosti návrhu.

Musela by se také vybudovat potøebná infrastruktura, pøívod vody, elektøiny,
aj., co� by nebylo jednoduché, vzhledem k existenci armádní rozvodné sítì,
o jejím� umístìní chybí záznamy a která bude pravdìpodobnì v desolátním sta-
vu. V údolí v�ak byla instalována nová trafostanice, proto by konkrétnì pøívod
elektøiny nemìl být velký problém.

Zároveò by bylo zajímavé zøídit nauènou stezku, která by náv�tìvníky sezna-
movala s historií místa i s pøírodními podmínkami území, pøipomínala osudy
zde �ijících lidí. Procházela by údolím Bìlé, kolem rybníèkù, bývalou Vrchbì-
lou, pøes místo se zástavbou po sovìtské armádì (resp. kolem jezdeckého støe-
diska), kolem tankodromu, po Mìlnické cestì kolem zaniklé osady Nová Hospo-
da, na Mariánskou cestu, k místu, kde stávala samota Vejèín, kolem Lysé hory
a zpìt pøes hájovnu Suchý les. Stezka by to byla dlouhá, vhodná i pro malý výlet
na horském kole nebo na koni. Roz�íøení cyklostezek by také bylo vítaným pøí-
nosem pro mnohé náv�tìvníky. Vyu�ít by se pro to dala i zachovaná sí� historic-
kých stezek, napø. Stará Mìlnická cesta, Mariánská cesta nebo Mnichovohra-
di��ská cesta.

Na okraji bývalého tankodromu by bylo vhodné nechat stát jednu z pozorova-
cích vì�í a upravit ji tak, aby vstup do ní byl bezpeèný. Je odtud toti� krásný výhled!

tabulka 2 Vývoj vybraných kategorií vyu�ití pùdy na Vrchbìlsku

Vrchbìlsko 1938 [%] 1975  [%] 2003 [%]
orná pùda 31,8 9,3 9,2
louky a pastviny 2,8 0,4 0,4
lada 0,1 2,3 19,4
les 60,2 61,2 65,3
mimolesní zeleò 1,7 0,1 0,1
zástavba 1,4 2,4 1,7
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Chyba! Zálo�ka není definována.tabulka 3 Vývoj vybraných kategorií
vyu�ití pùdy na Vrchbìlsku
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Obrázek 1 Vývoj bezlesí na Vrchbìlsku
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Modelová oblast �idlov (pøedbì�ná zpráva)

Stejnì jako Vrchbìlsko je oblast �idlova charakteristická pahorkatinným re-
liéfem a støídáním kontrastních geologických slo�ek � na jedné stranì písèitých,
kyselých a vysýchavých substrátù køídového pùvodu, na druhé stranì úrodných
kvartérních spra�ových pokryvù. I proto je potenciální vegetace pomìrnì pestrá,
od pøevahy acidofilních doubrav k vzácnìj�ím habrovým doubravám azonální-
ho charakteru jsou malé plochy odpovídající oligotrofním buèinám a acidofil-
ním borùm. Mokøadní a ra�elinné lesy i reliktní bezlesí, typické pro kotliny a nivy,
jsou ji� mimo sledované území.

Historické a aktuální hospodáøské vyu�ití

Historicky bylo právì toto území, díky velkým plochám spra�ovému substrá-
tu s relativnì úrodnými pùdami zemìdìlsky intenzivnìji vyu�íváno, ne� v ostat-
ních èástech VÚ Ralsko, i kdy� problémy s vodou byly místy limitující. Proto
bylo území vesmìs bezlesé. Zemìdìlské vyu�ívání bylo od roku 1950 zmìnìno
specifickým vojenským managementem � trvalými a místy plo�nými disturban-
cemi na obrovskou plochu travinobylinných lad, které sukcesí po ukonèení pøe-
cházejí v lada køovinná. Zvlá�tì na plochách zboøeni�� nìkolika obcí se díky
øadì faktorù vyvíjejí stromové porosty. Celé území získalo nový, zvlá�tní, ale
úchvatný krajinný ráz, který je nutno zachovat z øady dùvodù: od udr�ení místní
biodiverzity po hodnoty k rekreaènì-sportovnímu vyu�ití.

Limity vyu�ití je je�tì stále hrozící pyrotechnická zátì�, ale lesní hospodáø-
ství má velmi dobrou perspektivu. Za dobøe promy�lený projekt lze pova�ovat
oboru, která byla podrobnì konzultovaná s ochranou pøírody

Obora �idlov

Oplocené území o rozloze 38 km ètvereèních. �ije zde mnoho druhù lesní
zvìøe: asi 700 kusù jelenù, 300 muflonù, divoká prasata, li�ky, jezevci a jiná
lesní zvìø. Pro turisty je volný pohyb po lesních cestách. Zákaz vstupu je pouze
do klidové zóny.

Teoreticky by správným nastavením poètu a slo�ení populace zvìøe (pastvou
a disturbancí) mohlo vzniknout zablokování sukcese a rovnováha mezi ú�ivnos-
tí prostøedí a populací. Jistým problémem jsou invazní druhy, na �idlovì nepøe-
hlédnutelné: Sarothamnus scoparius, Lupinus polyphyllus a hlavnì Solidago gi-
gantea. První vymrzá�

Státní ochranou pøírody je podporována ekologicky únosná turistika, sport
a rekreace.

Ochrana pøírody a krajiny

Reprezentativní ochrana pøírody v �ir�ím území byla navr�ena ji� v devade-
sátých letech, kdy s ohledem na historický základ � SPR Oblast Dokeská a poho-
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øí Kummer a dal�í chránìná území v okolí � byla po dlouhé odborné diskusi
navr�ena disjunktivní NPR Dokeské pískovce a mokøady, která v�ak nebyla rea-
lizována. Logiku návrhu ale potvrdila Ptaèí oblast Èeskolipsko � Dokeské pís-
kovce a mokøady a evropsky významná lokalita Jestøebsko-Dokesko.

Místo pamìti

Na �idlovì se mnoho staletí odvíjely osudy statisícù lidí, krajina byla kulti-
vovaná, vznikl nádherný èlovìkem podmínìný krajinný ráz. To v�e bylo z kul-
turního pohledu �devastováno�, z ostatních pohledù radikálnì zmìnìno. Je ale
mo�né mluvit o vzniku nových hodnot, i kdy� zatí�ených smutnými a� tragický-
mi osudy pùvodních obyvatel.

Po prozkoumání daného území a prostudování dìjin jsme do�li k závìru, �e
není mo�né se smíøit s úplným zapomnìním �ivota lidí pøed existencí vojenské-
ho prostoru a nechat zcela zakrýt stopy tohoto �ivota �milosrdnou� vegetací.
Plochu bývalé obce Ol�ina/Wolschen navrhujeme citlivì upravit na Místo pa-
mìti. Vyu�ít genia loci, tvoøeného na volném prostranství mohutnou starou lí-
pou, hlubokou studní, návesním rybníkem, povaleným pomníkem obìtem války,
zbytky zahrádek s pøe�ívajícími okrasnými kvìtinami a samozøejmì ruinami
domù, hospodáøských objektù a vytvoøit kultivované místo setkání lidí � turistù,
na zamy�lení se nad dìjinnými zvraty i osudy krajin.

Obrázek 2 OL�INA (WOLSCHEN)

Stáøí obce, která mìla v roce
1921 celkem 46 domù a 214 oby-
vatel, je mj. datováno nálezem
asi 1500 mincí z 15. století. Ves-
nice nemìla �ádnou tekoucí
vodu a jen jednu hlubokou stud-
ni. V roce 1893 zøízen pramen-
ný vodovod, který napájel i dva
místní rybníky. Pøed tímto da-
tem se voda hlavnì dová�ela
a doná�ela z obce Køída. Rolnic-
tví a chov dobytka bylo hlavním
zdrojem pøíjmù prostøedkù na
ob�ivu obyvatel. V místì byly tøi
hostince, dva obchody a nìkolik
obchodníkù a øemeslníkù. Roku
1908 postavena parní mlékárna,
kdy� rolníci z okolních vsí vytvo-
øili Mlékárenské dru�stvo Mi-
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moto byla v Ol�inì cihelna a parní pila. Pila zaji��ovala a� do pøivedení
vysokého napìtí v roce 1922 elektrickým proudem obec. V roce 1902 zaji�-
tìno telefonické spojení do Kuøívod. Byl zde i po�tovní úøad a èetnická sta-
nice, které byl pøidìlen �iroký obvod. Farní úøad byl pro Ol�inu pøíslu�ný
v Jablonci. Nejbli��í �eleznièní stanice byla v Mimoni (13, 75 km).

Mgr. Barbora Engstová, Laboratoø ekologie krajiny, FLE ÈZU Praha,
engstova@knc.czu.cz
RNDr. Václav Petøíèek, Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, Praha,
vaclav_petricek@nature.cz
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OCHRANA PØÍRODY A CESTOVNÍ RUCH
(na pozemcích urèených pro úèely obrany státu)

Ing. Jiøí Holý

Na èásti území bývalého vojenského prostoru Ralsko je Ministerstvo �ivot-
ního prostøedí významným orgánem ochrany pøírody. Pùsobnost ministerstva
vychází z § 79 odst.3 písmena l) zákona è. 114/92 Sb. o ochranì pøírody a kraji-
ny v platném znìní (dále jen zákon), kde je stanoveno, �e Ministerstvo �ivotního
prostøedí vykonává pùsobnost orgánu ochrany pøírody na pozemcích urèených
pro úèely obrany státu. Podle výkladu Ministerstva obrany a Ministerstva �ivot-
ního prostøedí jsou tìmito pozemky i pozemky spravované organizacemi zøíze-
nými Ministerstvem obrany. Jednou z takových organizací jsou i Vojenské lesy
a statky ÈR, a proto na pozemcích, které Vojenské lesy a statky ÈR v území
bývalého vojenského prostoru Ralsko spravují, je jediným orgánem ochrany pøí-
rody a krajiny Ministerstvo �ivotního prostøedí. Pùsobnost v ochranì pøírody na
tìchto pozemcích tedy nemá ani obec, ani povìøená obec, ani krajský úøad. Pod-
le organizaèního øádu ministerstva zaji��uje související správní agendu ochrany
pøírody odbor výkonu státní správy V se sídlem v Liberci.

Vedle výkonu státní správy ochrany pøírody vykonávané Ministerstvem �ivot-
ního prostøedí je dùle�itý v ochranì pøírody dal�í fakt, který souvisí se zvlá�tním
re�imem na pozemcích urèených pro úèely obrany státu a to je omezení zákon-
ných nástrojù ochrany pøírody. Toto omezení vyplývá z ustanovení § 90 odst. 2
zákona, podle kterého se na toto území nevztahuje ochrana podle § 4 odst. 2, tj.
souhlas k zásahùm do významných krajinných prvkù, § 4 odst. 3, tj. závazné sta-
novisko ke schválení lesních hospodáøských plánù a osnov, dále § 6, tj. registrace
významných krajinných prvkù, § 8, tj. ochrana døevin rostoucích mimo les, § 12,
tj. ochrana krajinného rázu, § 49 odst. 1, tj. ochrana zvlá�tì chránìných rostlin, §
63, tj. volný prùchod pøes pozemky ve vlastnictví státu a § 70, tj. úèast obèanù
prostøednictvím obèanských sdru�ení na správním øízení.

Ministerstvo �ivotního prostøedí je toho názoru, �e v bývalém vojenském
prostoru Ralsko ji� nejsou dùvody pro vý�e zmínìný odli�ný re�im ochrany pøí-
rody s omezením zákonných nástrojù, a proto k tìmto ustanovením pøipravuje
novelu zákona.

V pøedchozí èásti referátu vymezené území je z hlediska pøírodních hodnot
hodnoceno jako velmi cenné. O hodnotì území vypovídá ji� poèet vyhlá�ených
chránìných území (12), poèet a rozsah evropsky významných lokalit zaøaze-
ných do národního seznamu (4 EVL na plo�e pøes 7000 ha) a vyhlá�ení ptaèí
oblasti Èeskolipsko � Dokeské pískovce a mokøady. Mezi nejvýznamnìj�í úze-
mí patøí vedle NPR Bøehynì-Pecopala nepochybnì evropsky významná lokalita
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Jestøebsko � Dokesko a ptaèí oblast Èeskolipsko � Dokeské pískovce a mokøa-
dy. Podrobnìj�í informace o tìchto územích jsou pøedmìtem jiného referátu.

Vzhledem k vysoké pøírodní hodnotì území je zøejmý úkol orgánù ochrany
pøírody a to zachovat nebo je�tì zlep�it stav tohoto území a zajistit podmínky
pro zachování pøedmìtu ochrany zvlá�tì chránìných území a území naturových.
Proto orgány ochrany pøírody pozornì sledují, jakým smìrem se ubírá rozvoj
tohoto území. Vzhledem k bývalé existenci vojenského výcvikového prostoru
Ralsko je rozvojový potenciál území velmi významný. Mohu s uspokojením
konstatovat, �e rozvoj území zamìøený na rozvoj cestovního ruchu je sluèitelný
se zájmy ochrany pøírody. Je v�ak tøeba si uvìdomit hned na zaèátku, �e základ-
ním pøedpokladem pro úspì�ný rozvoj cestovního ruchu je zachování pøírod-
ních hodnot území, proto bude nutné usmìròovat rozvoj území a to nejen v oblasti
cestovního ruchu tak, aby díky rozvojovým aktivitám nedocházelo k po�kozová-
ní významných biotopù, nièení chránìných rostlin èi ru�ení chránìných druhù
ptákù èi jiných chránìných �ivoèichù, tzn. aby byl rozvoj území k pøírodì �etr-
ný. Pøi rozvoji cestovního ruchu je tøeba respektovat stanovené ochranné pod-
mínky vyhlá�ených zvlá�tì chránìných území, u naturových území je mo�né
realizovat pouze zámìry, kde je vylouèen významný vliv zámìru na ptaèí oblast
nebo na evropsky významnou lokalitu. Zda zámìr mù�e nebo nemù�e mít vý-
znamný vliv na ptaèí oblast nebo evropsky významnou lokalitu, posuzuje pøí-
slu�ný orgán ochrany pøírody na �ádost pøedkladatele. Také bych rád pøipome-
nul, �e na území Ptaèí oblasti Èeskolipsko � Dokeské pískovce a mokøady jsou
stanoveny nìkteré omezující podmínky pro èinnosti související s cestovním ru-
chem, které je mo�né provádìt jen se souhlasem orgánu ochrany pøírody. Jedná
se zejména o vytyèování nových turistických a cyklistických tras a organizování
sportovních soutì�í a jiných akcí s hromadnou úèastí, realizované mimo stálé
sportovní areály a vyznaèené turistické trasy.

Orgány ochrany pøírody si uvìdomují, �e rozvoj území je pro ekonomiku míst-
ních obyvatel nezbytný a �e tedy není mo�né celé území chránit pøed vstupem
nových rozvojových aktivit. Je tøeba, aby orgány ochrany pøírody aktivnì spolu-
pracovaly napø. v procesu územního plánování nebo pøi projednávání pøipravova-
ných rozvojových aktivit. Hlavní pozornost orgánù ochrany pøírody pak bude za-
mìøena zejména na ochranu území s vy��ím stupnìm ochrany, tj. území zvlá�tì
chránìná, naturová území, území územních systémù ekologické stability a pod.
Domnívám se, �e pøínosem dobøe organizovaného cestovního ruchu by mohlo být
i omezení souèasných nelegálních aktivit nìkterých náv�tìvníkù, které pùsobí �kody
na pøírodì a v souèasné dobì je jen málo mo�ností, jak tyto aktivity úspì�nì ome-
zit. Mám na mysli zejména èerné jízdy motorkáøù a off roadù po lese a to i na
území zvlá�tì chránìných jako je napø. NPR Bøehynì Pecopala, PR Hradèanské
rybníky, PR Bezdìz a pod. Touto nelegální èinností, která je snad i v nìkterých
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pøípadech vyu�ívána komerènì, dochází k po�kozování území a k významnému
ru�ení �ivoèichù, zejména zvlá�tì chránìných druhù ptákù. Dal�ím negativním
jevem je napø. neukáznìné chování náv�tìvníkù � turistù. Pøi svých náv�tìvách se
pohybují ve zvlá�tì chránìných územích mimo cesty, odhazují na zem odpadky,
pálí ohnì v lese, úmyslnì po�kozují skalní útvary a pod.

Jako pøíklad rozvíjející se dobré spolupráce nìkterých subjektù bych rád uvedl
spolupráci Vojenských lesù a statkù ÈR s orgány ochrany pøírody. Vojenské lesy
a statky ÈR zvou orgány ochrany pøírody k diskuzím pøi zpracování lesních hos-
podáøských plánù a zohledòují v tìchto plánech po�adavky orgánù ochrany pøí-
rody, pøijímají opatøení k zamezení nelegálních jízd aut a motocyklù po lese
a pod. V tomto roce samy pøipravují otevøení ekologického støediska, které bu-
dou ve své re�ii provozovat. Jediným vá�nìj�ím støetem mezi Vojenskými lesy
a statky ÈR a orgány ochrany pøírody zùstává stav spárkaté zvìøe v honitbì vo-
jenských lesù, proto�e díky vysokému stavu zvìøe je potlaèováno pøirozené zmla-
zení zejména listnatých døevin, co� pøiná�í problémy pøi snaze podporovat pøi-
rozené procesy lesních ekosystémù ve zvlá�tì chránìných územích a sní�enou
diverzitu lesních spoleèenstev v celém území. Podle na�eho názoru k neutì�ené-
mu stavu pøispívá pøekryv nepùvodní zvìøe danèí a mufloní s domácími druhy
jako je zvìø jelení a srnèí. Uznáváme tradièní zájem na chovu vyjmenovaných
druhù spárkaté zvìøe ve vojenských lesích, ale domníváme se, �e zejména vý-
stavbou obory �idlov o výmìøe témìø 4000 ha nastala situace, kdy je tøeba vy-
sly�et oprávnìné po�adavky orgánù ochrany pøírody na zru�ení chovu nepùvod-
ních druhù zvìøe mimo oboru a upravit stavy zvìøe tak, aby byly únosné pro
rozvoj pøírodních procesù v lesních ekosystémech.

Péèí o zvlá�tì chránìná území v bývalém vojenském prostoru Ralsko byla
povìøena Správa CHKO Kokoøínsko, která ka�doroènì zaji��uje realizaci opat-
øení podle plánù péèe jednotlivých zvlá�tì chránìných území. Financování tìch-
to opatøení je kryto z rozpoètu správy CHKO. Dal�ím finanèním zdrojem pro
nìkterá opatøení v krajinì jsou dva programy Ministerstva �ivotního prostøedí
a to Program revitalizace øíèních systémù, který je zamìøen na podporu opatøení
k udr�ení vody v krajinì a Program péèe o krajinu, který je zamìøen, jak u�
název napovídá, na podporu opatøení k údr�bì krajiny. Vlastníci lesních a zemì-
dìlských pozemkù mají od roku 2005 nárok na uplatnìní náhrady újmy pøi les-
nickém èi zemìdìlském hospodaøení, vzniklé v dùsledku zákonem vymezeného
omezení z dùvodu ochrany pøírody.

Na závìr mého pøíspìvku bych chtìl vyjádøit pøesvìdèení, �e k rozvoji ces-
tovního ruchu pøi zachování pøírodních hodnot území bývalého vojenského pro-
storu Ralsko pøispìje velkým dílem i tato konference.

Autor pøíspìvku je pracovníkem Ministerstva �ivotního prostøedí,
odboru výkonu státní správy V, se sídlem v Liberci.
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TURISTIKA A TURISTICKÝ PRÙMYSL
V POLSKU

Emil Mendyk

V tomto èlánku je pøedstavena turistika a turistický prùmysl v Polsku v jejich
v�eobecné situaci, pøedev�ím jejich dne�ní stav, souèasné tendence a perspekti-
vy.

1. Struktura

Turistický prùmysl nemá v Polsku vlastní ministerstvo, pøedstavuje jednu
z oblastí, jimi� se zabývá ministerstvo hospodáøství (Ministerstwo Gospodarki,
www.mg.gov.pl). Vrcholná instituce v turistice v zemi je �Polská organizace pro
turistiku� (Polska Organizacja Turystyczna (POT), www.pot.org.pl), která se
pøedev�ím zabývá prací s veøejností a marketingem zemì v cizinì. POT má
k dispozici více ne� 14 zastoupení v celém svìtì a objevuje se také na internetu;
nejdùle�itìj�í turistické webové adresy pro ty, kteøí chtìjí nav�tívit Polsko, jsou:

� www.visitpoland.com

� www.poland-tourism.pl

� www.odkryjpolske.pl (také v jiných jazykových verzích, napø.:

� www.entdeckepolen.de,

� www.discover-poland.pl, www.decouvrirlapologne.com)

POT pou�ívá v turistickém marketingu Polska dvì loga:

Mimoto existují je�tì dal�í zaøízení, starající se o kvalitu a atraktivitu turis-
tické nabídky, o zájmy turistických firem nebo o popularizaci turistiky. Nepøed-
stavují v�ak �ádná �vládní zaøízení�, ale jde o spolky nebo sdru�ení. Patøí sem
mj.:

� �Polská turistická komora� (Polska Izba Turystyki � PIT: od r. 1990, pøes
500 èlenù � hotely, cestovní kanceláøe, poøadatelé turistických zájezdù,
svazy)

� �Polská agentura pro rozvoj turistiky� (Polska Agencja Rozwoju Turys-
tyki � PART: podpora pøi plánování a uskuteèòování projektù)
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� �Polský svaz Turistiky� (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawc-
ze � PTTK: 70.000 èlenù � �soukromí turisté�, pøes 200 ubytoven, kem-
pingy s 20.000 místy)

Marketingem jednotlivých krajù/Woiwodství v Polsku i v cizinì se zabývají
regionální turistické organizace. Nejvìt�í z nich � s více ne� 80 èleny � je �Dol-
noslezská turistická organizace� (Dolno�l¹ska Organizacja Turystyczna � DOT:
www.dot.org.pl). DOT uskuteènila mj. následující projekty:

� umístìní informaèních tabulí u turistických atrakcí v Dolním Slezsku (2500
hnìdobílých tabulí u silnic)

� �Silnice cisterciákù� (Szlak Cysterski) � informaèní tabule a marketing
cisterciáckých klá�terù v oblasti

� marketingová ofenziva dolnoslezských lázeòských míst (2004)

� webové portály oblasti: www.dolnyslask.pl, www.visitsilesia.pl,
www.riket.pl

� �Tourism Partners Europe� � celoevropský projekt ke zlep�enému vyu�í-
vání oblastních turistických potenciálù, mj. tradièních øemesel.

� vypracování nového loga pro Krkono�e:

DOT je svaz napojený na dolnoslezský krajský úøad
(Urz¹d Marszalkowski), jeho� èleny jsou jak okresy a obce,
tak také soukromé osoby, firmy a malé spolky. Krajský úøad
provádí také klasifikaci hotelù (ka�dý polský ubytovací pod-
nik musí mít oficiální �hvìzdièky�) a je pøíslu�ný pro vydá-
vání licencí mìstským, horským a náv�tìvnickým prùvodcùm (bez licence ne-
smí v Polsku nikdo provádìt skupiny).

Regionální turistické organizace jsou v poslední dobì podporovány �lokální-
mi� organizacemi (Lokalna Organizacja Turystyczna � LOT), zakládanými men-
�ími oblastními spoleèenstvími, a zaji��ujícími marketing men�ích oblastí (mìst,
okresù). V souèasnosti je v Dolním Slezsku osm LOTù: Szklarska Porêba, Kar-
pacz, Kudowa, L¹dek, Z¹bkowice, Dzier¿oniów, Klodzko a v údolí Barycz.

2. Turistický ruch

a) do Polska

V roce 2004 pøijelo do Polska 61.918.000 hostù
ze zahranièí � z toho 14.300.000 osob v Polsku strávilo svoji dovolenou (v roce
2005 � ji� 15.200.000); pøed atentátem z 11. záøí 2001, který pøinesl s sebou
globální pokles turistického ruchu � to bylo skoro 90 miliónù hostù za rok. Nej-
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vìt�í skupinu turistù tvoøí Nìmci, kteøí nacházejí své hlavní cíle pøedev�ím
v Pomoøanech, Mazurech a Dolním Slezsku. Od pøístupu Polska k EU pozoruje-
me zvý�ený zájem turistù ze �staré EU� o náv�tìvu Polska: z Holandska, Dán-
ska, Francie a Itálie. Novou oblast turistického ruchu v Polsku pøedstavuje �lé-
kaøská turistika�: láznì a zubolékaøské praxe jsou stále èastìji nav�tìvovány
pacienty z GB, F, D, A, kteøí spojují dovolenou s potøebnými (a podstatnì ceno-
vì výhodnìj�ími) o�etøeními. 10 % náv�tìvníkù Polska pøichází z mimoevrop-
ských zemí, mezi nimi� pøeva�ují obèané USA, Izraele a Japonska.

Zemì Poèet náv�tìvníkù % turistù, kteøí v Polsku
(v tisících) (2004) zùstávají déle ne� 3 dny

Nìmecko 34 122 36,6 %
Èeská republika 9 286 2 %

Ukrajina 4 523 16,4 %
Slovensko 4 048 0,5 %
Bìlorusko 3 523 10,2 %

Rusko 1 420 4,9 %
Litva 392  7 %

Rakousko 288 2 %
Holandsko 263 1,8 %

USA 250 1,9 %
Itálie 215 2,5 %

Velká Británie 211 1,7 %
Francie 195 2,2 %

Zahranièními turisty nejvíce nav�tìvované oblasti Polska jsou:

Oblast/Wojewodstvo % hostù cílová skupina náv�tìvníkù
Mazowieckie (Warszawa, P³ock, ̄ elazowa Wola�) 47,4% D,USA,GB,JAP,RUS,F,IL
Malopolsko (Kraków, Tatry, Oswiecim, Wieliczka) 44,6% D, I, IL, USA, F, CZ, RUS, UA

Pomoøany (Gdañsk, Malbork, Balt�) 33,8% S, D, NL, RUS
Velkopolsko (Poznañ, Gniezno, románské stavby) 24,4% GB, NL, USA. I

Dolní Slezsko (Wroclaw, Karkonosze, K³odzko) 22,5% D, NL, DK, CZ, UA

Pozoruhodné je, �e vìt�ina náv�tìvníkù Polska cestuje individuálnì pøíp. jako
man�elská dvojice. Rodiny tvoøí jen 15 % hostù! 61 % náv�tìvníkù pøichází do
Polska na dovolenou; 12 % nav�tìvuje rodinné pøíslu�níky a známé, 9 % tvoøí
obchodní cestující; 2 % pøijí�dìjí na nákupy (pøedev�ím v pohranièních oblas-
tech). Vìt�ina zahranièních hostù pøijí�dí autem (40,9 %), jen 8 % vlakem, po
24 % autobusem a letadlem. Nejdùle�itìj�í cestovní cíle ve východním a sever-
ním Polsku (Warszawa, Gdañsk, Kraków) jsou pro �patné dálnièní spojení na-
v�tìvovány pøedev�ím letecky.
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Cesty jsou pøevá�nì organizovány �na vlastní pìst� (61 % náv�tìvníkù); 25 %
hostù (pøedev�ím z Nìmecka) pøijí�dí s cestovní spoleèností � cílem skupino-
vých cest je pøedev�ím ji�ní Polsko (36%), do støedního Polska pøijí�dí jen 11 %
�organizovaných turistù�.

V celém Polsku je pro turisty k dispozici 585.000 míst k pøenocování, z toho
123.000 v hotelích a 144.000 v rekreaèních domovech. Pì�í turisté mohou vyu-
�ít 61.000 km znaèených turistických cest (11.119 km v horách); k tomu také
11.429 km cyklistických stezek a 495 km ly�aøských tras).

Pøesto �e si 16 % zahranièních hostí stì�uje na �patnou silnièní sí� v Polsku,
12 % na �patné znalosti cizích jazykù, 9 % na �patné sanitární podmínky, 5 % na
poèasí, 3 % na nejistotu, se 90,5 % odjí�dìjících se chce je�tì jednou pøijet do
Polska podívat.

b) z Polska

V roce 2004 pøekroèili obèané Polska 37.226.000 krát hranice. V prùmìru
byl tedy ka�dý Polák pøibli�nì jednou v zahranièí. Pøitom byly pøevá�nì pou�ity
silnièní hranièní pøechody, z toho 37% do Èeské republiky, 33% do Nìmecka
(poèet zde klesá), 12% na Slovensko. To znamená, �e se cíle cest polských obèa-
nù pøevá�nì nacházejí na jihu a ve støedu Evropy: jezdí se do Èeské republiky
(prodlou�ený víkend a silvestr v Praze!), do Rakouska, Itálie, Chorvatska, Slo-
venska, Maïarska. Na západ (Francie, Benelux, Velká Británie) a ke Støedo-
zemnímu moøi (Tunisko, Egypt, Turecko). Stále èastìji se cestuje letadlem. La-
ciné letecké spoleènosti (CentralWings, RyanAir, Wizzair, AirBerlin...) zpùsobily
v posledních dvou letech rychlý rùst letecké dopravy.

c) v Polsku

Pøesná èísla o vnitrozemských cestách se dají jen obtí�nì zjistit, proto�e
vìt�ina Polákù spí�e cestuje individuálnì; jen vzácnì se pøitom obrací na cestov-
ní kanceláøe a agentury. Organizované vnitrostátní cesty nabízejí pøedev�ím �koly
a farnosti. Hlavními cíli jsou pøitom (u �kol) velkomìsta (Warszava, Kraków,
Gdañsk, Poznañ, Toruñ) a hory; farnosti nav�tìvují poutní místa jako Czensto-
chówa, Licheñ, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Trebnitz, Gietrzwald.

Mimo �Pøírodu a dobrodru�ství� a tedy mimo pobøe�í Baltu, Mazursko, Ta-
try, Beskydy, Krkono�e, Kladskou vrchovinu a Juru jsou nejdùle�itìj�ími cíli
cest místa, nacházející se na seznamu kulturního dìdictví UNESCO

1. Kraków � historické staré mìsto, hlavní mìsto evropské kultury roku
2000

2. Wieliczka � 600 let staré solné doly

3. Warszawa � kompletnì obnovené staré mìsto

4. Zamo�æ � historická pevnost ve Starém mìstì
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5. Toruñ � mìsto Kopernikovo pod motem �Gotika na dotyk�

6. O�wiêcim � museum/památník � KZ �Auschwitz-Birkenau�

7. Jawor / Swidnica � mírové kostely

8. døevìné kostely v Beskydech

9. národní park Bia³owie�a � poslední pøirozený prales v Evropì

10. Kalwaria Zebrzydowska � poutní komplex, oblíbené místo mladého
Karola Wojtyly

V analýzách vnitrostátních turistických cílù Polska se dá zjistit, �e obyvatelé
ji�nìj�ích oblastí nejradìji cestují na sever (pobøe�í Baltu, Mazursko). Výjim-
kou jsou vìt�í proudy z hornoslezské prùmyslové oblasti do Beskyd a z Dolního
Slezska do Bieszczad. Tento poslední proud se dá snadno vysvìtlit vystìhová-
ním obyvatelstva z východní Halièe do Dolního Slezska po roce 1945. Nejdùle-
�itìj�ími rekreaèními oblastmi Polska jsou: pobøe�í Baltu (v�echny oblasti jsou
stejnì zastoupeny), Tatry (hosté ze v�ech oblastí, hlavní cíl Var�avanù) a Mazur-
ska (hosté ze Støedního Polska a Malopolska). Dolní Slezsko nav�tìvují hosté
z Velkopolska (hlavním cílem pro Poznañ jsou Krkono�e), Západního Pomoøan-
ska, oblasti £ód�e a z Var�avy. O turistických cílech obyvatel Mazurska, Lubli-
nu, Rzeszówa, Radomi (tedy také severovýchodního Polska) a Dolního Slezska
je známo jen velmi málo.

3. Turistika jako hospodáøský faktor

Turistika má jistý podíl na polském BIP. V roce 2005 pøijí�dìjící zahranièní
náv�tìvníci � jak turisté, tak také �nákupní turisté� � vydali v Polsku 6.230 mili-
ónù $; v prùmìru je to dennì 34 $. Bìhem celého pobytu to je 150 $. Stále více
se platí za slu�by � pøedev�ím za lékaøské výkony. Stále také roste poèet pau�ál-
ních cest do Polska � napø. jedna japonská cestovní kanceláø nabízí pro letní
sezónu osmidenní cesty jen do Polska.

2005 D S, N, DK, RUS H BY, UA NL, B, L mimo-
FIN evropské

zemì
výdaje v $ 85 327

srovnání s 2004 +5% +20,4 % �19,8% +12,3% �36,1% �17,3% +10 %

Turistika � zejména v málo prùmyslových a v oblastech pomìrnì vzdálenìj-
�ích od vìt�ích mìst � mù�e pøedstavovat pøíle�itost pro nová pracovní místa.
V posledních letech se to zvlá�tì dobøe ukázalo v Bieszczadech, Nízkých Bes-
kydech, na Spi�i, v Mazursku a Kladské vrchovinì. Nabídka se v mnohotvárnos-
ti a kvalitì èasto zlep�ila podstatnì více ne� v dlouhou dobu známých turistic-
kých cílech (Tatry, Krkono�e, Mazowiecko).

str. 42



Turistikou vytvoøená pracovní místa jsou v�ak � v prùmìru � spí�e hùøe pla-
cená, co� také vyplývá z krátké sezóny: kvìten a� záøí:

Celkem zemìdìlství prùmysl staveb- turistika �kolství zdravot-
a lesnictví nictví nictví

Prac. místa 7 678 103 2 499 361 703 1 008 601
(v tisících)
mìsíèní mzda 2 360 2 354 2 484 2 294 1 853 2 495 1 952
(prùmìr
v zlotých)

Co vykonaly �historicky zatí�ené� (prùmyslem, vojenskými objekty atd.)
oblasti, aby vytvoøily turisticky pøita�livou nabídku? Zde nìkolik pøíkladù:

� podzemní komplexy v bývalých vojenských továrnách v Sovích ho-
rách (Osówka, Walim): �Komplex Riese� � dva ze �esti objevených ob-
rovských objektù byly zaji�tìny, popsány, zpøístupnìny a staly se jednou
z nejdùle�itìj�ích atrakcí Dolního Slezska.

� podzemní sanatorium �Jelenia Struga� (Kowary): �toly po bývalé tì�-
bì uranu byly pøezkou�eny a v jedné z bezpeèných �tol bylo zaøízeno
inhalatorium, vedle toho vzniklo nejmodernìj�í a nejlépe vybavené sana-
torium v Krkono�ích.

� park miniatur (Kowary) � v bývalé výrobní hale vznikla sbírka miniatur
nejdùle�itìj�ích architektonických památek Dolního Slezska; pøipravují
se dal�í objekty: 14 metrù dlouhý model zámku Ksi¹� a ... podstávkový
dùm. V doprovodu podrobných výkladù spolupracovníkù chutná káva
mnohem zajímavìji.

� ráj koòské turistiky v Bieszczadech: po vystìhování ukrajinského a pol-
ského obyvatelstva po 2. svìtové válce se Bieszczady, le�ící v jihový-
chodním koutu Polska, na 20 let prakticky vyprázdnily. Ve volné pøírodì
se opìt roz�íøili vlci a medvìdi, z døívìj�ích vesnic zùstal tu køí�, tam
nìkolik náhrobních kamenù... Do této pusté oblasti pøi�li koncem �edesá-
tých let �Bieszczadnicy� (døevorubci, uhlíøi, chovatelé koní a ovcí). Zá-
jem o dobrodru�ství, divokou pøírodu, dech Karpat pak natolik zesílil, �e
dnes patøí Bieszczady k nejnav�tìvovanìj�ím horským masivùm Polska.
A prakticky v ka�dém (novì vzniklém) domì si mù�ete najmout konì.

� vodácká �silnice� Krutynia a Czarna Hancza: na tìchto pøed nìkolika
lety je�tì divokých øekách v Mazursku se nyní v srpnu mù�ete dostat do
�kolony kanoí�. Na bøezích vznikly po asi 500 metrech kempingy (3�4
zlotých na osobu ve stanech), kde sedláci (kempinky jsou na jejich lu-
kách) ráno nabízejí èerstvé ovoce, zeleninu, med a peèivo. Èápy � vzdá-
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lené pìt metrù � mù�ete zde vidìt stejnì èasto jako krávy na pastvinì.
Natura pura�

4. Perspektivy

Z tendencí posledních let a per analogiam k jiným evropským zemím mù�e-
me vykreslit následující smìry rozvoje turistiky v Polsku:

� rostoucí popularita aktivní turistiky: cykloturistika, ly�e, vodáctví, �do-
volená v sedle�, adrenalinové druhy sportu ... � stále èastìji doma (s vý-
jimkami: ly�aøské sjezdovky, alpské ly�ování), ani� by bylo nutné pod-
niknout del�í zahranièní cesty

� rostoucí popularita kulturních cest (velkomìsta, mìsta UNESCO) � také
do zahranièí (hlavní cíle: CZ, H, A, SK, F, NL, B, S, GB, ES, N � v Polsku
je Nìmecko bohu�el jen vzácnì pova�ováno za zemi turistiky! Spí�e je
tranzitní zemí. Výjimkou tu jsou mìsta: Dresden, Berlin, München, Köln)

� Polsko (stejnì jako ostatní nové èlenské státy EU) jsou stále èastìji pova-
�ovány obèany patnáctky EU za cíl �objevitelských cest�; CZ, SK, H
nebo SLO jsou ji� dnes pova�ovány za obvyklé turistické zemì.

� rozvoj leteckých cest (v cílové zemi pùjèená auta), pøièem� arabské zemì
(také kolem Støedozemního moøe) mohou v dùsledku politické situace na
Blízkém Východì mnohé potenciální náv�tìvníky ztratit.

� rostoucí nabídka vnitrostátní autoturistky pro rodiny � velkou pøeká�kou
zde mù�e být stav silnic a nedostatek cenovì výhodného ubytování (pod
20 � osoba/noc).

� stále èastìji je vyhledávána originalita a regionální zvlá�tnosti: kuchynì,
kultura, øemeslo (Bunzlau � keramika, ovèí sýr Oscypek z Tater, pivo
z Lwówku, jantar�)

� rostoucí význam internetu pøi pøípravì cest � individuální zaji��ování
a objednávání.

Po vstupu Polska do EU se dá zøetelnì pozorovat, �e pøeshranièní turistika
mù�e být pøíle�itostí pro mnohé oblasti. Pro projekty, spojené se zvy�ováním
kvality turistické nabídky, jsou zvlá�tì èasto po�adovány a pøidìlovány podpùr-
né prostøedky. Tato tendence mù�e v pøí�tích letech je�tì zesílit � je v�ak k tomu
zapotøebí zvý�ená aktivita samosprávy (obcí a okresù) a dobrovolných skupin.

Emil Mendyk, Korkonosze
Dwudziestolecia 8/5
58 - 560 Jelenia Góra

str. 44



ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Z POHLEDU
ÚZEMNÍCH PLÁNÙ OBCÍ MIKROREGIONU

PODRALSKO
Ing. Oldøich Lubojacký

Cíle územního plánování a cestovní ruch

Cílem územního plánování je vytváøet pøedpoklady pro udr�itelný rozvoj
území, spoèívající ve vyvá�eném vztahu podmínek pro pøíznivé �ivotní prostøe-
dí, hospodáøský rozvoj a soudr�nost spoleèenství u�ivatelù území. Územní plá-
nování soustavnì a komplexnì zaji��uje úèelné vyu�ití a fungující strukturu úze-
mí. Cílem je soulad veøejných i soukromých zájmù na rozvoji území.

Cestovní ruch je jedním z odvìtví, jeho� rozvoj doprovází multiplikaèní efekt.
Velkou mìrou pøispívá nejen k roz�iøování pracovních pøíle�itostí, ale také na
sebe vá�e dal�í odvìtví � pùsobí na dopravu, turistická zaøízení poskytující stra-
vování a ubytování, ovlivòuje slu�by související s doprovodným programem
cestovního ruchu. Do cestovního ruchu vstupuje soukromý i veøejný sektor, co�
znamená velký ekonomický pøínos, který se promítne do hrubého domácího pro-
duktu, do platební bilance státu, dále tvoøí pøíjmy státního rozpoètu, ovlivòuje
pøíjmy místních rozpoètù obcí. Jeho rozvoj podporuje investièní aktivity.

V souèasné dobì se prùmysl cestovního ruchu se svojí dynamikou a ekono-
mickými parametry øadí celosvìtovì z hlediska významu na tøetí místo za ropný
a automobilový prùmysl. Jeho velkou pøedností je, �e poskytuje pracovní pøíle-
�itosti v místech s velkou nezamìstnaností, proto�e turisticky atraktivní jsou
právì oblasti málo zatí�ené prùmyslovou výrobou.

Mimo tyto pøevá�nì ekonomické dùsledky je znám i pøínos kulturní. Pøede-
v�ím se jedná o udr�ování historických památek, zachování tradic a snahu zvý-
�it atraktivnost dané oblasti, co� pøispívá k rozvoji území. Ten musí probíhat
v souladu s po�adavky ochrany pøírody a krajiny.

Z tohoto pohledu je pochopitelnì cestovní ruch perspektivním ekonomic-
kým odvìtvím i pro rozvoj Libereckého kraje, který svojí krajinnou malebností
a rozmanitostí s mno�stvím pøírodních a historických atraktivit patøí mezi ,,bo-
haté regiony�. Jeho nedílnou souèástí je i Podralsko.

Mikroregion Podralsko

Region Podralska mìl slo�itý historický vývoj.Byl znaènì ovlivnìn dlouho-
dobým uzavøením území, pobytem vojsk a také tì�bou uranu. Po odchodu so-
vìtských vojsk z Èeské republiky byl v roce 1991 zru�en VVP Ralsko a uvolnìn
pro civilní sektor. Zaèlenìní prostoru Ralska do bì�ného �ivota si vy�ádalo znaèné
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úsilí vèetnì zmìn organizace území. Z administrativního pohledu byla vytvoøe-
na nová obec Ralsko se správním centrem v Kuøivodech, èásti území VVP byly
pøièlenìny k okolním obcím. Uvolnìním VVP Ralsko byla pøedána k civilnímu
vyu�ívání výraznì zdevastovaná krajina s pouhým torzem pùvodního osídlení,
s vysokou ekologickou zátì�í území zpùsobenou nejen pobytem vojsk, ale i tì�-
bou uranových rud.

Proto vznikla naléhavá potøeba poøízení územnì plánovací dokumentace pro
urychlené zapojení prostoru do urbanistické struktury �ir�ího území.

V roce 2000 vzniklo dobrovolné sdru�ení obcí � mikroregion Podralsko, ve
kterém se postupnì sdru�ilo 23 obcí. Mikroregion Podralsko zaujímá (pøibli�nì)
východní polovinu pøíhranièního okresu Èeská Lípa, dále jednou obcí zasahuje
do okresu Liberec a tøemi obcemi do okresu Mladá Boleslav. Tím pøesahuje
hranice Libereckého kraje i do kraje Støedoèeského. V severní èásti má mikrore-
gion spoleènou hranici se SRN (obec Jablonné v.P.).

Oblast Ralska vèetnì navazujících tradièních rekreaèních a lázeòských støe-
disek (Doksy�Staré Splavy, Strá� pod Ralskem, Hamr na Jezeøe, Oseèná�Láznì
Kundratice) má silný potenciál pro rozvoj rekreaèních, sportovních, lázeòských
a dal�ích volnoèasových aktivit. Oblast je vhodná pro ekologicky orientovanou
turistiku. Prostor nabízí mo�nosti rozvoje cestovního ruchu se zamìøením na
poznávání pøírodních, historických kulturních zajímavostí, cykloturistiku, pì�í
turistiku, jezdectví, rybolov, rekreaci u vody, golf a celou øadu dal�ích èinností.

Limitujícím faktorem rozvoje cestovního ruchu je v øe�eném území nízká kva-
lita ubytovacích, stravovacích a spoleèensko � zábavních zaøízení, a to
i v nejznámìj�ích støediscích (napø. Doksy). Vyu�ití zaøízení cestovního ruchu
v mimosezónním období je nízké. Hlavním dùvodem je jednostranné zamìøení na
letní rekreaci u vody a malá pestrost nabídky roz�iøujících slu�eb. Vìt�ina zaøízení
je tudí� provozována s nízkou rentabilitou. Také technický stav a vybavení turis-
tických cest, pøírodních a kulturních atraktivit, informovanost a publicita neodpo-
vídají soudobým po�adavkùm zahranièních i tuzemských náv�tìvníkù.

ÚZEMNÌ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMNÌ PLÁNOVACÍ
PODKLADY V MIKROREGINU PODRALSKO

Územní plány velkých územních celkù

ÚPN VÚC Èeskolipsko

Územnì plánovací dokumentace vzniklé pøed rokem 1990 jsou z pohledu
dne�ních podmínek nepou�itelné. ÚP VVP Mimoò øe�il území z pohledu vojen-
ského vyu�ití, ÚPN VÚC Èeskolipsko (1981) akceptoval existenci VVP Ralsko,
ale jeho problematikou se nezabýval.
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ÚPN VÚC Ralsko

Po zru�ení VVP Ralsko zapoèaly práce na novém ÚPN VÚC Ralsko, který
byl schválen vládou ÈR v roce 1995. Návrh ÚPN VÚC Ralsko se zamìøil na
rehabilitaci pøírodního prostøedí, stanovil pøedpoklady omezené urbanizace, li-
mity vyu�ití území, zásady rozvoje dopravní a technické infrastruktury, stanovil
základní regulativy funkèního a prostorového uspoøádání území.

V závazné èásti jsou stanoveny prioritní úkoly a zásady pro rehabilitaci úze-
mí a jeho navrácení k civilnímu �ivotu. Základním východiskem je respektování
pøírody, k její� ochranì jsou prioritnì vzta�eny regulativy. Ekologické funkce
jsou nadøazeny nad ostatní zájmy státní správy a komunální samosprávy. Za
�ádoucí se pova�uje rozvoj podnikatelské sféry v zónách aktivit, rozvoj lesního
hospodáøství a navazující døevovýroby, rozvoj zemìdìlství a rozvoj cestovního
ruchu a rekreace. Ze závìrù ÚPN VÚC Ralsko vyplynuly po�adavky promítnout
zásady øe�ení a uvedené limity a regulativy do územnì plánovací pøípravy na
úrovni sídel a privatizaèních celkù.

ÚPN VÚC Ralsko se stanoveným návrhovým obdobím k roku 2005 je ji�
vývojem v území i v �ir�ích souvislostech èásteènì pøekonán.

ÚPN VÚC Liberecký kraj

ÚPN VÚC Liberecký kraj je rozpracován na úrovni konceptu, probíhá pro-
ces zpracování Souborného stanoviska.

V rámci konceptu ÚPN VÚC LK je území mikroregionu Podralsko z pohle-
du cestovního ruchu zaøazeno do turistické oblasti Máchùv kraj a èásteènì
i Lu�ické hory. Mezi významná obslu�ná a nástupní centra místního významu
byla zaøazena mìsta Mimoò, Strá� pod Ralskem, Zákupy. Vhodný rozvoj tìchto
center mù�e znaènì posílit jejich význam i pro oblast cestovního ruchu vzhle-
dem k jejich kulturnì historickému potenciálu. Hlavním turistickým støediskem
mezinárodního významu a souèasnì nástupním a obslu�ným centrem nadregio-
nálního významu je mìsto Doksy, støediskem regionálního významu pak Hamr
na Jezeøe. Základnami cestovního ruchu (obce mají atraktivní pøírodnì historic-
ký potenciál, ale rozsah slu�eb základních i doplòkových je velice omezený)
jsou obce Bezdìz a Ralsko.

Oblast má vysoký potenciál ubytovacích kapacit, které jsou ale nerovnomìr-
nì rozmístìny .Nejvy��í kumulace je v prostoru Máchova jezera (166 rekreaè-
ních a turistických lù�ek na 100 obyvatel je nejvy��í hodnota turistického zatí-
�ení území ze v�ech oblastí v Libereckém kraji).

Dominantní rekreaèní funkcí oblasti je pøedev�ím letní rekreace u vody, cyk-
loturistika a venkovská turistika výraznì spojená s chataøením a chalupaøením.

V rámci kraje byly vymezené následující základní typy území z hlediska in-
tenzity vyu�ívání cestovním ruchem:
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ZO1 � zóny pro hromadnou pobytovou rekreaci � støediska intenzivnì vyu-
�ívaná pro letní a zimní pobyty (Máchovo jezero, Hamr na Jezeøe)
Rozvoj slu�eb orientovat pøedev�ím na jejich zkvalitnìní.

ZO2 � zóny pro cílené formy pobytu � vyu�ívané k aktivním formám poby-
tu, sportovním a poznávacím (potenciální rozvojová území � Ral-
sko) Po dovybavení by mìly odlehèit zónám ZO1

ZO3 � zóny klidové vyu�ívané pro individuální formy pobytu � klidové ob-
lasti vhodné pøedev�ím pro ozdravné pobyty a venkovskou turistiku
Rozvíjet pouze formy �etrné venkovské turistiky v rozptýlených uby-
tovacích zøízeních.

V ÚPN VÚC LK jsou v oblasti cestovního ruchu stanoveny hlavní smìry
rozvoje dotýkající se mikroregionu Podralsko:

� optimálnì vyu�ívat pøírodního a kulturnì historického potenciálu území
pøi dodr�ení limitù ochrany pøírody a krajiny,

� dobudovat základní a doplòkovou infrastrukturu obslu�ných a nástup-
ních center pro cestovní ruch a rekreaci, sledovat pøedev�ím kvalitativní
rozvoj slu�eb

� upøednostòovat vyu�ití stávajících i vhodných historických objektù a are-
álù (objekty nevyu�ívaných a ohro�ených památek) pro zaji�tìní nových
ubytovacích a stravovacích kapacit,

� rozvíjet venkovskou turistiku, podpoøit rozvoj agroturistiky pøedev�ím
v zemìdìlských lokalitách,

� celoroènì provozovat informaèní centra ve støediscích cestovního ruchu
1. a 2. kategorie a v nadregionálních a regionálních obslu�ných a nástup-
ních centrech a zøídit malá sezónní informaèních centra ve støediscích
3.kategorie,

� rozvíjet alternativní turistickou dopravu do hlavních støedisek � turistic-
ké autobusy

� optimalizovat vedení turistických a cykloturistických tras v segregaci od
tras zatí�ených motorovou dopravou, cykloturistické trasy vést mimo
znaèené pì�í trasy, zkvalitnit povrchy turistických tras a dobudovat do-
plòkovou turistickou infrastrukturu.

� ve stávajícím lázeòském støedisku Láznì Kunratice roz�íøit ubytovací ka-
pacity a zvý�it standard vybavenosti vèetnì dobudování kulturního a spor-
tovnì rekreaèního zázemí.
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ÚZEMNÌ PLÁNOVACÍ PODKLADY
A DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

V�echny obce kromì Bohatic a Rokyté jsou vybaveny územnì plánovací
dokumentací nebo alespoò územnì plánovacím podkladem. Men�í obce mají
jenom územnì plánovací podklady � urbanistické studie. Mìsta mají schváleny
územní plány sídelního útvaru. Tyto byly vypracovány pøed rokem 1998. Dne�ní
jejich vyu�itelnost po zmìnách legislativy a vlastnických vztahù s bezprostøed-
ním vlivem na mo�nosti a podmínky vyu�ívání území je problematická. Pøehled
stavu ÚPD a ÚPP je zobrazen v tabulce è.1.

Øada obcí, napø. Bezdìz, Bohatice, Mimoò, Velký Valtinov, Ralsko, Zákupy,
proto ji� zapoèala s poøizováním nové územnì plánovací dokumentace � územ-
ních plánù obcí.

Mo�nosti pro rozvoj cestovního ruchu dokumentované v jednotlivých ÚPD
jsou rùznorodé. Celkové koncepèní øe�ení je u mnoha obcí z mikroregionu (Bìlá
pod Bezdìzem, Doksy, Hamr na Jezeøe, Bezdìz....) orientováno na podporu re-
kreace a cestovního ruchu a tomu odpovídající zabezpeèení systémem technic-
ké a dopravní infrastruktury.

Tab. è.1 Pøehled stavu ÚPP a ÚPD v jednotlivých obcích

Obec Název dokumentu Etapa Stav Stav k
datumu

Bìlá pod Bezdìzem ÚPNSÚ NA schváleno 4.12.1996
ÚPNSÚ ZM è.1 a è.2 NA schváleno

Bezdìz US NA projednáváno / neschváleno 31.12.1998
ÚPO KO souborné stanovisko projednáno 31.05.2005

Bohatice ÚPO P+R, ZA projednání zadání 31.05.2005
Brni�tì US NA projednaná 31.12.1987
Doksy ÚPO NA schváleno 20.12.2004
Dolní Krupá RP NA schváleno 31.8.2001
Dubá ÚPNSÚ NA schváleno 29.1.1998

ÚPNSÚ ZM è.1 a è.2 NA schváleno 31.12.1999
Dubnice US NA 31.12.1994
Hamr na Jezeøe ÚPNSÚ NA schváleno 11.3.1998

ÚPNSÚ ZM è.1 NA schváleno 22.1.2003
Jablonné v Podj. ÚPO NA schváleno
Mimoò ÚPN SÚ NA schváleno 31.12.1996

Zmìny ÚPNSÚ è. 1�3 NA schváleno 30.6.2005
ÚPO P+R v projednávání 31.1.2006

Noviny pod Ral. US NA schválena 12.05.1999
Okna US NA projednáno 31.12.1996
Oseèná ÚPO NA schváleno 31.12.2000

ÚPO ZM è.1 NA schváleno 31.12.2005
Pertoltice pod Ral. US NA schválena 31.12.1995
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Ralsko ÚPN SÚ � k.ú. Kuøivody NA schváleno / ZO 31.12.1998
RP � centrum RP schváleno / ZO 31.12.1999
ÚPN SÚ ZM è.1 ZA schváleno / ZO 26.06.2005
US � k.ú. Hradèany NA schváleno / ZO 31.12.2000
US � k.ú. Plou�nice NA schváleno / ZO 31.12.1997
US � k.ú. Hvìzdov I a II NA schváleno / ZO 31.12.1997
US � k.ú. Sveboøice I a I NA schváleno / ZO 31.12.1997
US � k.ú. Boreèek NA schváleno / ZO 31.12.1998
US � k.ú. Náhlov NA schváleno / ZO 31.12.1998
US � k.ú. Jabloneèek NA schváleno / ZO 31.12.1997
ÚPO P+R, ZA v projednávání 31.12.2005

Rokytá
Skalka u Doks ÚPO KO souborné stanovisko 31.12.2005
Strá� pod Ralskem ÚPNSÚ NA schváleno / ZM è.12/98 11.03.1998

ÚPNSÚ ZM è.1 NA schváleno / ZM è. 2/42/2002 22.05.2002
ZM è.2 a ZM è.3 ZA v projednání 31.12.2005

Tachov ÚPO NA v projednání 31.12.2005
Velký Valtinov ÚPO P+R,ZA v projednání 31.12.2005
Zákupy ÚPNSÚ NA schváleno/ZO è.u. 28/96 bod 17 21.3.1996
Zákupy ÚPNSÚ ZM è.1 ZM è.1 schváleno/ZO è.u. M/26/98 31.12.1998

ÚPNSÚ ZM è. 2 NA schváleno/ZO è.u. 49/00 bod 5 21.12.2000
ÚPNSÚ ZM è. 3 a 5 NA schváleno/ZO è.u. 96/02 bod 10 18.09.2002
ÚPNSÚ ZM è.4 NA projednáváno 10.07.2001
ÚPO P+R, ZA v projednání 31.12.2005

Podklad: data KÚLK k 31.12.2004, vlastní �etøení 05-06/2005
Legenda:
ÚPD � územnì plánovací dokumentace
ÚPP � územnì plánovací podklady
US � urbanistická studie
ÚPNSÚ � územní plán sídelního útvaru
ÚPO � územní plán obce
P+R � prùzkumy a rozbory
ZA � Zadání ÚPO
KO � koncept
NA � návrh

Územnì plánovací dokumentace obce Ralsko

Rozlohou nejvìt�í je v mikroregionu obec Ralsko. Samotná obec má platný
územní plán pouze pro èást obce � Kuøivody, pro ostatní sídla jsou zpracovány
pouze urbanistické studie. Nový územní plán obce øe�ící celé správní území
obce je rozpracován ve stadiu Zadání.

Mezi èásti obce navr�ené k rekreaènímu vyu�ití patøí zejména Hvìzdov (uby-
tování, ba�antnice, rybolov, sportovní aktivity), Plou�nice (rozvoj agroturistiky
vèetnì vyu�ití ba�antnice), Svéboøice � Nový Dvùr (zámìr ekovesnièka nebo
ubytovací kapacity, dìtská rekreace, sportovní støelnice), Pavlín Dvùr � agrotu-
ristika, Jabloneèek a Náhlov (individuální rekreace), Hradèany (rodinná rekrea-
ce, koupání).
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Pro vìt�í podnikatelské zámìry v oblasti sportovnì rekreaèních aktivit ces-
tovního ruchu bude provìøeno území Kuøívody � Jezová � Dolní Krupá (pùvod-
ní podnikatelský zámìr na zøízení zábavního parku Kludskyland)

Dokonèení územního plánu obce omezuje nevyjasnìné strategické rozhod-
nutí o vyu�ití bývalého vojenského leti�tì Hradèany. Pùvodní zámìr (ÚPN VÚC
Ralsko) pøedpokládal vyu�ít prostor pro veøejné leti�tì regionálního významu,
av�ak s ohledem na jeho nevýhodnou polohu a dosa�ený stav destrukce by ob-
nova leti�tì byla velmi nákladná a problematická (støet s okolní obytnou zástav-
bou, ochranou pøírody a pod). V souèasnosti probíhá øada jednání o jeho budou-
cím vyu�ití vèetnì vyjasnìní dal�ích zámìrù a majetkoprávních vztahù.

Zku�enosti se zpracováním ÚPD v oblasti mikroegionu Podralsko

Na�e firma se v oblasti Podralska pohybuje pøes deset let a zpracovala øadu
územních plánù obcí i urbanistických studií. Pøi své práci vycházíme z velmi
dobré znalosti území. Na�í snahou je v rámci územních plánù podpoøit cestovní
ruch nejen vymezením konkrétních ploch pro rekreaci a sport, ale vytipováváme
i vhodné aktivity v souladu s dal�ími funkcemi a limity vyu�ití území. Na�ím
dùle�itým úkolem je územní koordinace v�ech po�adovaných zámìrù samosprávy
i státní správy, neziskových organizací a soukromých investorù. Ukazuje se, �e
øada zámìrù je spekulativní za úèelem získání pozemkù nebo investoøi nemají
potøebný potenciál k jejich realizaci. Napøíklad jen ve vlastní obci Ralsko se
i v oblasti cestovního ruchu územnì pøipravovala øada zámìrù, k jejich� realiza-
ci ji� zøejmì nedojde (Kludskyland, chovná stanice bílých nosoro�cù, golfové
høi�tì, dìtské rekreaèní zaøízení a mnoho dal�ích).

Pøi snaze o vyhovìní poøizovateli a zaøazení maxima zámìrù do koncepce
ÚPO se pak dostáváme do rozporù s po�adavky na minimalizaci záborù pùdního
fondu, které pak slo�itì projednáváme.

Jako zpracovatelé ÚPN VÚC Liberecký kraj máme i �ir�í �regionální� nad-
hled a dbáme na návaznost dopravní a technické infrastruktury a zabezpeèení
nadobecních zámìrù. Na druhé stranì se s øe�eným územím seznamujeme oprav-
du podrobnì. Napøíklad v loòském roce podnikl celý ná� ateliér cyklistickou
prùzkumnou expedici po celém území obce Ralsko, pøi které uèinil jinak nezís-
katelnou zku�enost a to, �e cykloturista je stále na místních velice atraktivních
trasách i pøes inzerované (staro)nové hospody témìø odkázán jen na své zásoby.

Závìr

Územní plánování dává pøedpoklady pro zabezpeèení rozvoje cestovního
ruchu v území, zvy�uje právní jistoty investorù. Územní plány obcí zabezpeèují
zámìry u�ivatelù území vymezením pøíslu�ných funkèních ploch a stanovením
závazných regulativù vyu�ití území. Urbanistická koncepce územních plánù je
navrhována v harmonickém souladu pøírodních a civilizaèních funkcí v rámci
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po�adavkù na dodr�ení podmínek zdravého �ivotního prostøedí a koordinována
se zájmy ochrany pøírody a krajiny.

Prameny a podklady:

� ÚPN VÚC koncept Liberecký kraj, SAUL, 2003

� ÚPN VÚC Ralsko � schváleno naøízením vlády ÈR è. 10/1995
ze dne 19.12.1994

� Rozvojové studie venkovských mikroregionù � Podralsko, SAUL, 2000

� Program rozvoje HSO Podralsko, ARR, TUL, SAUL, 2005

� ÚPD a ÚPP obcí Bìlá pod Bezdìzem, Bezdìz, Doksy, Dubá, Hamr na
Jezeøe, Jablonné v Podje�tìdí, Mimoò, Noviny pod Ralskem, Oseèná,
Ralsko, Strá� pod Ralskem, Skalka u Doks, Velenice, Tachov, Zákupy,
rùzní zpracovatelé

� Program podpory turistiky a vybavení cyklostezek v prostoru obce Ralsko
a okolí, SAUL, 1999

� Podnikatelský zámìr na vybudování Tématického parku Kludskyland,
Kludskyland s.r.o., 1999

� Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje, GAREP Brno, 2003

� Studie rozvoje hospodáøsky slabé oblasti Ralsko, Masarykova universita
Brno, 2002

Ing. Oldøich Lubojacký
SAUL s.r.o.
U Domoviny 491/1
Liberec IV

Autor je projektantem ve firmì SAUL s.r.o., která se dlouhodobì za-
bývá zpracováním územních plánù obcí i velkých územních celkù, ur-
banistických studií a dal�ími analytickými a koncepèními pracemi
v oblasti Euroregionu Nisa. Firma se také spolupodílí na zpracování
strategií rozvoje mìst, obcí, mikroregionù, hospodáøsky slabých ob-
lastí i celého Libereckého kraje. Spoleènost spolupracuje pøedev�ím
s mìstskými a obecními úøady i s ministerstvy a na druhé stranì se
soukromými investory vèetnì zahranièních.
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PTAÈÍ OBLAST ÈESKOLIPSKO � DOKESKÉ
PÍSKOVCE A MOKØADY, PØÍRODNÍ
REZERVACE A PAMÁTKY NÁRODNÍ

KATEGORIE V REGIONU PODRALSKA �
KLADY A ZÁPORY PRO ROZVOJ

TURISTICKÉHO RUCHU
Ing. Ladislav Poøízek

Téma pøíspìvku bylo vybráno s ohledem na rozdìlení kompetencí ve státní
ochranì pøírody � Správa chránìné krajinné oblasti Kokoøínsko je správcem ptaèí
oblasti Èeskolipsko v úrovni výkonu státní správy a zaji�tìní praktické péèe (§ 78
odst. 2 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní). Na
základì opatøení Ministerstva �ivotního prostøedí Správa CHKO Kokoøínsko
zaji��uje praktickou péèi o národní pøírodní rezervace a národní pøírodní památ-
ky v tomto regionu a je tedy realizátorem praktické péèe v tìchto pøírodnì nej-
hodnotnìj�ích územích. Pro úplnost informace � Správa CHKO Kokoøínsko
nyní zaji��uje i praktickou péèi o pøírodní rezervace a pøírodní památky na po-
zemcích urèených pro úèely obrany státu (bývalý VVP Ralsko, pozemky v ma-
jetkové správì VLS).

V regionu Podralska, pøípadnì v jeho �ir�ím okolí, nalezneme dvì velké
a významné národní pøírodní rezervace. Novozámecký rybník a Bøehynì-Peco-
pala pøedstavují svou rozlohou a významem chránìná území vskutku národního
významu. Pøedmìtem ochrany v NPR Novozámecký rybník jsou zejména mok-
øadní a luèní spoleèenstva s mnoha vzácnými rostlinami a souèasnì má toto
území zásadní ornitologický význam. V�e je podmínìno dávnými úpravami kra-
jiny èlovìkem, zejména vybudováním rozlehlého rybníka. NPR Bøehynì-Peco-
pala je vlastnì tvoøena dvìma komplexy rozdìlenými silnicí Doksy � Mimoò.
Rybník Bøehynì a jeho okolí má obdobný význam jako Novozámecký rybník,
lesní èást pøedstavuje rozsáhlý komplex lesních porostù. Pojetí kategorie národ-
ní pøírodní rezervace pøedpokládá smìøování tohoto typu chránìných území
v dlouhodobém horizontu k ponechání samovolnému vývoji, hospodaøení je mo�-
né pouze za úèelem zachování nebo zlep�ení stavu pøírodního prostøedí. U No-
vozámeckého rybníka a Bøehynì vèetnì pøilehlých mokøadních a luèních partií
nemù�eme opominout, �e se jedná o krajinu i spoleèenstva ovlivnìná èinností
èlovìka, kterou zde nemù�eme vylouèit. V opaèném pøípadì by to vedlo k zá-
sadním zmìnám, která by pro mnoho stanovi�� znamenala jejich zánik, co� je
neakceptovatelné z mnoha pohledù. Cílem je tedy respektování historicky na-
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stavených pravidel. To v�ak neplatí pro lesní porosty, u nich� bychom mohli
v del�ím èasovém horizontu lidskou èinnost vylouèit.

Z hlediska turistické náv�tìvnosti NPR nará�íme na ustanovení zákona
o ochranì pøírody a krajiny zakazující vstup (a vjezd motorových vozidel) mimo
vyznaèené cesty vèetnì vjezdu cyklistù, pøípadnì zakazující sbìr a odchyt rost-
lin a �ivoèichù (vèetnì sbìru hub a lesních plodù). Platí zde také zákaz táboøení
a rozdìlávání ohòù. Praktický dopad na rekreaèní potenciál regionu v�ak nemù-
�e být dramatický � obì NPR jsou zpøístupnìny a vybavovány informaèním sys-
témem na urèených trasách, nejsou tedy územím zcela neznámým a nepøístup-
ným. Naopak u podmáèených stanovi�� je nerespektování zákazu vstupu
i potenciálnì nebezpeèné. Vezmeme-li v potaz zákaz sbìru borùvek a lesních
plodù, není s ohledem na rozlohu jiných vhodných lokalit v regionu tento zákaz
nijak dramatický. Musíme zde respektovat, �e se jedná o ty nejcennìj�í pøírodní
partie, jejich� procentuální rozloha v regionu je zanedbatelná. Vhodnì vymeze-
né a øádnì vybavené trasy pro pì�í èi cyklisty mohou naopak turistický zájem
o region nezanedbatelnì zvý�it. Musíme také pøiznat, �e tato opatøení nenásil-
nou formou mohou u �ir�í veøejnosti vyvolat potøebný zájem o problematiku
ochrany pøírody a pøispìt k vyvá�enému vztahu mezi po�adavky spoleènosti
a zájmy �ochráncù pøírody�.

V regionu nalezneme i nìkolik národních pøírodních památek. Jejich náv�tìv-
nost není z hlediska zákona o ochranì pøírody a krajiny z pohledu bì�ného ná-
v�tìvníka zásadnì omezena. Naopak se èasto jedná o turisticky nejznámìj�í místa.
Takovým je napøíklad Peklo na turistické trase mezi Èeskou Lípou a Zahrádka-
mi. Vedle pùsobivého skalnatého údolí protékaného Robeèským potokem ná-
v�tìvníka jistì zaujme údolním lu�ní les na jaøe rozkvétající tisíci kvìty bledulí.
Dal�ím územím je Swamp na SV bøehu Máchova jezera. Jedná se o zajímavé
pøíbøe�ní partie ra�elinných spoleèenstev, zejm. v poslední dobì pod silným vli-
vem nevhodného vodního re�imu (manipulace s hladinou Máchova jezera)
i vysoké náv�tìvnosti. Území je pøipraveno k pøehlá�ení, které by se mìlo odra-
zit i ve zlep�ení informaèního systému. Jako turisticky nepøíli� atraktivní lze
hodnotit NPP Klokoèka a Reèkov. Zde jsou pøedmìtem ochrany zejména rost-
linná spoleèenstva, napø. se vzácnou popelivkou sibiøskou.

Novým pojmem v na�em právním øádu je ptaèí oblast. Není sice zvlá�tì chrá-
nìným územím, spolu s evropsky významnými lokalitami v�ak vytváøí soustavu
evropsky významných území NATURA 2000. Ptaèí oblast Èeskolipsko � Do-
keské pískovce a mokøady byla vymezena naøízením vlády è. 598/2004 Sb. v øíjnu
roku 2004 po pøedjednání Správou CHKO Kokoøínsko (limitovaném èasovými
a organizaèními mo�nostmi). Na proces zøízení ptaèí oblasti musíme hledìt
v kontextu s na�ím vstupem do EU a nutností naplnìní Smìrnice rady 79/409/EHS
z roku 1979, o ochranì volnì �ijících ptákù. Ptaèí oblast nemá podle zákona
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�ádné zakazující omezení, pouze zøizovací pøedpis, naøízení vlády, vyjmenová-
vá nìkteré èinnosti vázané na souhlas orgánu ochrany pøírody. Pouze u nìkte-
rých v�ak mù�eme reálnì uva�ovat o dopadu na rekreaèní potenciál území, napø.
pøi:

� vstupu do litorálních porostù rybníkù v dobì od 1. bøezna do 31. èervence

� vytyèování nových turistických a cyklistických tras

� zmìnì druhu pozemku a zpùsobu jeho vyu�ití

� pøi organizaci sportovních soutì�í a jiných akcí s hromadnou úèastí (mimo
sportovní areály a vyznaèené turistické trasy).

Nutnost získáni tohoto souhlasu od Správy CHKO Kokoøínsko mù�e být
nìkdy jen administrativní problém, nìkdy v�ak mù�e vést i ke zmìnì plánované
akce. Pøedmìtem ochrany v této ptaèí oblasti jsou populace pìti vybraných dru-
hù ptákù. Jeøáb popelavý je druhem hnízdícím vìt�inou v blízkosti rybníkù a jeho
ochrana se zamìøuje právì na ochranu tìchto lokalit, které se mnohdy nacházejí
pøímo v chránìných územích. Moták pochop má podobné hnízdní nároky. Sla-
vík modráèek obývá rozsáhlej�í mokøady, zejm. v blízkosti Novozámeckého ryb-
níka. Celkovì tyto druhy nejsou �konfliktní�, proto�e turistické vyu�ívání hnízd-
ních lokalit v mokøadech je nereálné. Reálnìj�í ohro�ení pøedstavují myslivci,
rybáøi èi rádoby ochránci a milovníci pøírody, kteøí svou horlivostí a nav�tìvová-
ním tìchto lokalit sami ptáky ru�í. Dal�í dva druhy � lelek lesní a skøivan lesní
hnízdí v otevøenìj�ích partiích lesních porostù, napø. na bývalé støelnici Vrchbì-
lá nebo v okolí Hradèanského leti�tì. Dal�í hnízdní pøíle�itosti nacházejí tyto
druhy na pasekách po mýtních tì�bách v celém rozsáhlém areálu místních lesù
(zde paradoxnì holoseèné hospodaøení v borových porostech tìmto druhùm
vyhovuje). Podle dosavadních zku�enosti se hnízdní lokality tìchto druhù nìkdy
dostávají do konfliktu se zájmem poøádání hromadných akcí sportovního èi tu-
ristického charakteru. Proto doporuèuji tyto zámìry pøedbì�nì konzultovat, pro-
to�e pravidla správního øízení neumo�òují nìkteré problémy øe�it operativnì
(pro organizátora je jeden mìsíc pøed termínem akce dostateèný, ale z pohledu
správního øízení témìø neøe�itelný) a navíc je potøebné zjistit aktuální situaci
pøímo v dotèeném prostoru.

Rád bych zdùraznil dva aspekty praktikované ochrany vybraných druhù
ptákù. Prvním je hledisko prostorové � pøísná ochrana je omezena na hnízdní
lokality tvoøící jen malou èást ptaèí oblasti. Druhým je èasový � koncentrace
ochrany tìchto druhù v hnízdním, tedy jarním a èasnì letním období. V letním
a podzimním období není pro dospìlé letuschopné ptáky takový problém najít
náhradní prostor a ru�ivé vlivy nemají proto tak vá�ný dopad. Zimní období
není problémové, proto�e v�ech vyjmenovaných pìt druhù patøí mezi tá�né
ptáky.
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Bylo zmínìno, �e vybavením chránìných území mù�eme zvý�it jejich ná-
v�tìvnickou atraktivnost, samozøejmì není-li to v rozporu s nutnou ochranou
územní èi druhovou. Státní ochrana pøírody èerpá v souèasné dobì finanèní pro-
støedky zejména z Programu péèe o krajinu M�P, a pro chránìná území platí
striktní omezení, �e se zde mohou pou�ít prostøedky a realizovat opatøení pouze
na plnìní schválených plánù péèe. To tedy znamená, �e plán péèe musí být zpra-
cován, a to kvalitnì vèetnì vize do budoucna (platnost zpravidla deset let) a nesmí
být na opatøení umo�òující rekreaèní vyu�ití zapomenuto (informaèní systém,
úprava stezek apod.). To bohu�el není v�dy pravidlem. Pro ptaèí oblast je plán
péèe nahrazen souhrnem doporuèených opatøení (ten se v�ak povinnì nezpraco-
vává), a to má za následek souèasnou nemo�nost vyu�ití tohoto finanèního zdroje
(navíc doposud nebyl stanoven zpùsob oznaèení ptaèí oblasti).

Státní ochrana pøírody je jedním z dùle�itých partnerù v regionu a není, jak
doufám, brána pouze jako omezující faktor vyu�ití území. Není ale v�dy lehké
najít pro v�echny strany akceptovatelné závìry. V�ichni si musíme uvìdomit, �e
pøi tìchto øe�eních není na�e postavení nepøátelské, ale partnerské, a proto mu-
síme umìt najít dohodu umo�òující pøijatelná øe�ení.

Ing. Ladisla Paøízek, Správa CHKO Kokoøínsko
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PROGRAM ROZVOJE HOSPODÁØSKY SLABÉ
OBLASTI PODRALSKO

Ing. Jaroslav Koreò

Tento pøíspìvek je zamìøen na celou hospodáøsky slabou oblast Podralsko,
nikoliv jen na bývalý vojenský výcvikový prostor (VVP) Ralsko, nebo� doku-
ment, o kterém zde bude pojednáno, není zamìøen jen na VVP Ralsko, nýbr� na
celou oblast, v ní� VVP Ralsko pøedstavuje cca 40 % rozlohy hospodáøsky slabé
oblasti (HSO) Podralsko.

Celý text je rozdìlen na dvì èásti. V prvním bloku (èásti) jsou kapitoly
popisující dùvody a cíle zpracování Programù rozvoje (v�ech) hospodáøsky sla-
bých oblastí Libereckého kraje a v druhé èásti je struèné pøedstavení pracovní
verze Programu rozvoje HSO Podralsko.

1. DÙVODY A CÍLE ZPRACOVÁNÍ PROGRAMÙ ROZVOJE HOSPO-
DÁØSKY SLABÝCH OBLASTÍ LIBERECKÉHO KRAJE

1.1 Vymezení hospodáøsky slabých oblastí

Hospodáøsky slabé oblasti Libereckého kraje byly vymezeny pøi tvorbì Pro-
gramu rozvoje Libereckého kraje 2004�2006 na základì posouzení �esti zvole-
ných ukazatelù:

� míra nezamìstnanosti (k 31.12.2001 vìt�í ne� 10%)

� intenzita podnikatelských aktivit (poèet podnikatelských subjektù na
1000 obyvatel men�í ne� 170 podnikatelských subjektù na 1000 obyvatel)

� daòová výtì�nost (daòové pøíjmy obcí na 1 obyvatele ni��í ne� 4000 Kè
na obyvatele)

� hustota zalidnìní (men�í ne� 50 obyvatel na km2)

� podíl ekonomicky aktivních obyvatel zamìstnaných ve slu�bách

� podíl obyvatelstva bez maturity.

Po posouzení tìchto ukazatelù a váhy jejich významu bylo vymezeno �est
hospodáøsky slabých oblastí Libereckého kraje � Cvikovsko, Frýdlantsko, Hrá-
decko-Chrastavsko, Podralsko, centrální Semilsko a západní Èeskolipsko, které
byly schváleny v roce 2004 Radou Libereckého kraje (usnesení è.370/04/RK)
a Zastupitelstvem Libereckého kraje (usnesení è. 93/04/ZK).

Po vymezení hospodáøsky slabých oblastí rozhodla v dubnu 2005 Rada Li-
bereckého kraje o zpracování Programu rozvoje (v�ech) hospodáøsky slabých
oblastí Libereckého kraje (usnesení rady kraje è. 380/05/RK ze dne 12.4.2005).
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Struktura dokumentu a vybraný zpracovatel byl schválen Radou Libereckého
kraje v kvìtnu roku 2005.

1.2 Dùvody a cíle zpracování Programu rozvoje hospodáøsky slabých
oblastí Libereckého kraje

Hlavní dùvody a cíle zpracování Programu rozvoje hospodáøsky slabých
oblastí Libereckého kraje jsou tøi:

� zmapovat stav jednotlivých území, tento stav analyzovat a na tomto zá-
kladì definovat rozvoj pro ka�dou hospodáøsky slabou oblast pro období
2007�2013;

� vytvoøit podkladový materiál pro pøipravovaný Program rozvoje Libe-
reckého kraje 2007�2013; (tímto dojde k propojení priorit Libereckého
kraje a jednotlivých subjektù /mìsta, obce, NNO, podnikatelé/ a bude
také zaji�tìn soulad projektù pøedkládaných do operaèních programù
s Programem rozvoje Libereckého kraje, co� je jedna z podmínek EU,
která je pøi výbìru projektù k finanèní podpoøe bodovì hodnocena.)

� vytvoøit podklad pro zacílení finanèních prostøedkù v rámci vyhla�ování
jednotlivých programù Grantového fondu a Fondu investic Libereckého
kraje.

2. PROGRAM ROZVOJE HOSPODÁØSKY SLABÉ OBLASTI
PODRALSKO

Celá hospodáøsky slabá oblast Podralsko je tvoøena 14 obcemi: Bezdìz, Bo-
hatice, Brni�tì, Cetenov, Dubnice, Hlavice, Mimoò, Noviny pod Ralskem, Per-
toltice pod Ralskem, Ralsko, Strá� pod Ralskem, Velký Valtinov, V�elibice, Zá-
kupy. Program rozvoje hospodáøsky slabé oblasti Podralsko byl ze souboru
hospodáøsky slabých oblastí vybrán jako pilotní, byl tedy zpracován jako první.
Pracovní verze Programu rozvoje HSO Podralsko byla dokonèena v prosinci
2005. Dokument byl pøipomínkován dotèenými obcemi a Libereckým krajem.
Schvalován bude zastupitelstvem Libereckého kraje v druhé polovinì roku 2006.

Hlavní zpracovatel je ARR � Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., kte-
rá dokument zhotovila ve spolupráci se spoleèností SAUL s.r.o. a s Technickou
univerzitou v Liberci.

2.1 Analytická èást

Stejnì jako ka�dý rozvojový dokument má Program rozvoje hospodáøsky
slabé oblasti Podralsko dvì èásti � èást analytickou a èást návrhovou, kdy èást
návrhová je vytvoøena na základì výstupù analytické èásti.

Zadání analytické èásti bylo sestaveno spoleènì se strukturou celého doku-
mentu v kvìtnu 2005. Analytická èást byla v tomto zadání rozdìlena do 4 pilíøù:
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Pilíø A � Ekonomika

Pilíø B � Spoleènost

Pilíø C � Prostøedí

Pilíø D � Správa vìcí veøejných

� V prvním pilíøi byl sledován stav v oblasti hospodáøského rozvoje v Podral-
sku (ekonomické subjekty, malé a støední podniky, pracovní pøíle�itosti),
dále bylo analyzováno napøíklad hospodaøení obcí, cestovní ruch, dopravní
a technická infrastruktura.

� V druhém pilíøi bylo na základì statistických dat popsáno obyvatelstvo
v obcích HSO Podralsko a dále oblast zdravotnictví, sociálních slu�eb,
oblast kultury, sportu, bydlení a bytové výstavby, na závìr byla analyzo-
vána nezamìstnanost.

� V pilíøi s názvem �Prostøedí� bylo sledováno zneèi�tìní ovzdu�í, staré
ekologické zátì�e, chránìná území, suroviny a odpady, zemìdìlství a sub-
jekty se zamìøením na ekologickou výchovu, vzdìlávání a osvìtu.

� V posledním pilíøi byla analytická èást zamìøená na management udr�i-
telného rozvoje, indikátory udr�itelného rozvoje, Místní agendu 21, pù-
sobnosti orgánù státní správy, zpracování územních plánù a stav v oblasti
nevládních neziskových organizací.

Celkovì analytická èást obsahuje popis více ne� 130 indikátorù. Zdrojem dat
pro sestavení tìchto indikátorù byly statistiky Krajského úøadu Libereckého kra-
je, data poskytnutá Èeským statistickým úøadem a dal�ími institucemi (Ústav
zdravotnických informací a statistiky, Katastrální úøad, Ministerstvo zemìdìl-
ství, Agrární komora,...). Pro doplnìní nìkterých údajù provedl zpracovatel mezi
dotèenými obcemi dotazníkový prùzkum.

Hlavním výstupem analytické èásti je globální SWOT analýza (analýza sil-
ných a slabých stránek, pøíle�itostí a hrozeb), která byla sestavena na základì
poznatkù z analytické èásti z dílèích SWOT analýz jednotlivých pilíøù. Globální
SWOT analýza tak definuje nejvýznamnìj�í problémy a pozitiva HSO Podral-
sko.

2.2 Hlavní problémy

Nebo� není mo�né v rámci tohoto èlánku pøedstavit celou SWOT analýzu,
bylo pro potøeby tohoto sborníku vybráno pouze nìkolik hlavních problémù HSO
Podralska, které vycházejí z globální SWOT analýzy.

Hlavní problémy hospodáøsky slabé oblasti Podralsko:

� Znaèný poèet a výmìra opu�tìných a nevyu�ívaných území a objektù
(brownfields)
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� Nedostateèná a nekvalitní dopravní infrastruktura

� Nevyhovující technická infrastruktura v malých obcích (chybìjící vodo-
vody a kanalizace s napojením na èistírny odpadních vod)

� Chybìjící turistická infrastruktura

� Nedokonèená privatizace státního majetku v obci Ralsko

� Existence rozsáhlých prostor s ekologickými zátì�emi

� Podprùmìrná míra vzdìlanosti obyvatel

2.3 Návrhová èást

Na hlavních problémech mohly být, na základì globální SWOT analýzy, de-
finovány hlavní prioritní oblasti rozvoje. Ji� z výbìru hlavních problémù bylo
vidìt, �e jednotlivé problémy spadaly do nìkolika spoleèných tematických okru-
hù. Stejným zpùsobem byly také definovány prioritní oblasti rozvoje HSO Podral-
ska, tedy oblasti, na které bude rozvoj v nejbli��ím období zamìøen.

Prioritní oblasti rozvoje HSO Podralsko mají následující podobu:

A � Hospodáøský rozvoj

B � Cestovní ruch

C � �ivotní prostøedí

D � Lidské zdroje

Uvedené prioritní oblasti byly sestaveny na základì výsledkù provedených
analýz a svým zamìøením odpovídají (øe�í) hlavní problémy HSO Podralsko.
Ka�dá prioritní oblast je v textu návrhové èásti tvoøena mno�inou opatøení, kte-
rá jsou dále rozpracována do jednotlivých aktivit a projektù.

2.4 Pøehled cílù a opatøení v jednotlivých prioritních oblastech

V následujícím textu je uveden pøehled cílù a opatøení v jednotlivých priorit-
ních oblastech Programu rozvoje hospodáøsky slabé oblasti Podralsko.

Jednotlivé cíle prioritních oblastí (dílèí, specifické cíle) jsou definované jako
stav na konci roku 2013, v definicích je pou�ito konstatování stavu, aby bylo
popsáno, jak bude situace vypadat na konci èasového období Programu rozvoje
HSO Podralsko, tedy na konci roku 2013. Tento zpùsob usnadòuje monitoring
programu a usnadòuje pøedstavu situace, která bude v území HSO Podralska na
konci roku 2013.
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A1 Podpora hospodáøského rozvoje
A2 Zvý�ení informovanosti o mo�nostech
finanèního zabezpeèení realizace projektù
A3 Zlep�ení komunikaèního propojení obcí a
jejich èástí novou výstavbou, rekonstrukcí
silnic II. a III. tøíd a místních komunikací
A4 Rozvoj dopravní infrastruktury pro
nemotorovou dopravu (cyklistickou a pì�í)
A5 Zkvalitnìní dopravní obslu�nosti veøejnou
dopravou
A6 Rekonstrukce, zkapacitnìní, výstavba a
dostavba elektrické, plynovodní a telekomuni-
kaèní sítì a informaèních systémù, vyu�ívání
obnovitelných zdrojù energie
A7 Koordinace územnì plánovacích a
rozvojových dokumentù na území HSO a
zaji�tìní jejich vzájemné provázanosti,
zabezpeèení ÚPD pro v�echny obce HSO
A8 Zaji�tìní informovanosti o území �
aktualizace katastru nemovitostí (administra-
tivní opatøení)
A9 Vyu�ívání zemìdìlské pùdy a slo�ek
pùdního fondu, obnova a údr�ba krajiny,
hospodaøení dle místních podmínek
A10 Revitalizace brownfields
A11 Podpora privatizaèních projektù na území
bývalého vojenského prostoru Ralsko

* Vytvoøeny pøíznivé podmínky pro rozvoj
podnikání a nové investice s dùrazem na
podporu malých a støedních podnikù
* Realizované investice v koncepènì a
technicky pøipravených podnikatelských
zónách
* Dostateèné finanèní zabezpeèení realizace
rozvojových projektù
* Pøipravené zázemí pro rozvoj podnikatel-
ských subjektù
* Zkvalitnìná dopravní infrastruktura,
optimalizovaná dopravní obslu�nost území
* Zkvalitnìná technická infrastruktura
* Obnovená a optimalizovaná zemìdìlská
èinnost, pestrá zemìdìlská produkce,
vyu�ívání mo�ností alternativního zemìdìlství,
zkvalitnìn venkovský zpùsob �ivota
* Zachovány v�echny funkce krajiny,
provedena její revitalizace, zkvalitnìny v�echny
slo�ky �ivotního prostøedí
* Vyu�it potenciál opu�tìných areálù a objektù
po výrobní, zemìdìlské a vojenské èinnosti
* Zaji�tìna vysoká informovanost o území jako
podklad pro rozhodovací procesy, zaji�tìna
programová a projektová vybavenost.
* Dokonèena privatizace v bývalém VVP
Ralsko, podporovány vhodné privatizaèní
zámìry pomáhající rozvoji území a respektující
jeho pøírodní atributy

Pøehled opatøení v prioritní oblasti Pøehled dílèích (specifických) cílù
A � Hospodáøský rozvoj

Pøehled opatøení v prioritní oblasti Pøehled dílèích (specifických) cílù
B � Cestovní ruch

B1 Rozvoj turistického ruchu
C1 Ochrana ovzdu�í
C2 Zlep�ení kvality povrchových a podzem-

ních vod zejména výstavbou, rekon-
strukcemi a optimalizací vyu�ívání
kanalizaèní sítì a ÈOV

C3 Protipovodòová opatøení v HSO
Podralsko

C4 Sanace po tì�bì uranu
C5 Odstranìní skládek odpadù zaøazených

mezi staré ekologické zátì�e a odstra-
nìní èerných skládek

� Infrastruktura pro cestovaní ruch opravena
a roz�íøena

� Oblast Podralska jako cíl cestovního ruchu
aktivnì propagován

� Cestovní ruch v HSO Podralsko o�iven
� Emise SO2 a NOx na území HSO Podralsko

sní�eny na úroveò emisí v Libereckém kraji
� V obcích HSO Podralsko jsou vybudované

kanalizaèní sítì napojené na ÈOV, ve v�ech
obcích je vodovod

� Protipovodòová opatøení v záplavových
oblastech vybudována
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2.5 Závìr

Pracovní verze Programu rozvoje HSO Podralsko byla zhotovena v prosinci
2005, kde byl navr�en rozvoj v oblasti hospodáøského rozvoje, cestovního ru-
chu, �ivotního prostøedí a lidských zdrojù. Dokument byl pøipomínkován dotèe-
nými obcemi a Libereckým krajem. Schvalován bude Zastupitelstvem Liberec-
kého kraje v druhé polovinì roku 2006 spoleènì s programy dal�ích hospodáøsky
slabých oblastí Libereckého kraje.

Pøehled opatøení v prioritní oblasti Pøehled dílèích (specifických) cílù
D � Lidské zdroje

� Stávající pøed�kolní zaøízení a základní �koly
v HSO Podralsko zachovány a provozovány

� Podmínky pro dal�í vzdìlávání a rozvoj
obèanù zlep�eny

� Kvalita sociálních slu�eb pro obyvatele HSO
Podralsko zvý�ena

� Územnì-technické podmínky pro realizaci
nové bytové výstavby vytvoøeny

� Kvalita a kultura bydlení zvý�ena provede-
nými modernizacemi, rekonstrukcemi a
regeneracemi stávajícího bytového fondu

� Obyvatelé obcí HSO Podralsko zapojeni do
aktivního �ivota v obcích

� Komunikace mezi veøejností a veøejnou
správou zlep�ena

D1 �kolství � podpora pro udr�ení
stávajících M� a Z� v obcích HSO

D2 Sociální práce, sociální slu�by a
zdravotnictví

D3 Vzdìlanostní struktura � vzdìlávací
a rekvalifikaèní kurzy

D4 Rozvoj bydlení, stabilizace populaèního
vývoje a osídlení

D5 Podpora rozvoje obèanských aktivit
a spolkového �ivota

Pøehled opatøení v prioritní oblasti Pøehled dílèích (specifických) cílù
B � Cestovní ruch

C6 Dekontaminace území zneèi�tìných
ropnými látkami v bývalém VVP Ralsko

C7 Odstranìní starých pyrotechnických
zátì�í na území bývalého VVP Ralsko

C8 Realizace praktické ochrany pøírody
a krajiny

C9 Zabezpeèování stabilizace ekosystémù �
� realizace Územního systému ekolo-
gické stability

� Sanace po tì�bì uranu provádìny
� Staré ekologické zátì�e (skládky odpadù,

ropné látky v pùdì) odstranìny
� Pyrotechnická asanace území (odstranìní

zbytkù munice) v bývalém VVP Ralsko
provádìna
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Program rozvoje hospodáøsky slabé oblasti Podralsko a Programy rozvoje
dal�ích hospodáøsky slabých oblastí budou po schválení Zastupitelstvem Libe-
reckého kraje (v druhé polovinì roku 2006) zveøejnìny na internetu. Pracovní
(neschválenou) verzi je mo�no získat po dohodì se zpracovatelem a zadavate-
lem.

Kontakt za zástupce Kontakt za zástupce
zpracovatele zhotovitele
RNDr. Zdenìk Kadlas Mgr. Michael Otta
ARR � Agentura regionálního vedoucí odboru hospodáøského
rozvoje, spol. s r.o. a regionálního rozvoje
Tøída 1. máje 858/26 Krajský úøad Libereckého kraje
460 01 Liberec III U Jezu 642/2a
Telefon 485 340 995 461 80 Liberec 2
z.kadlas@arr-nisa.cz Telefon 485 340 995
www.arr-nisa.cz michael.otta@kraj-lbc.cz

Ing. Jaroslav Koreò
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AGROTURISTIKA V PRAXI A TRVALE
UDR�ITELNÝ ROZVOJVENKOVSKÉHO

CESTOVNÍHO RUCHU.
Zdenìk Nìmec

Cestovní ruch je v posledních letech velmi progresivní a zajímavá podnika-
telská èinnost,nejen u nás,ale v celém svìtì.Dle dostupných statistik jsou pøíjmy
z tohoto odvìtví vìt�í ne� v naftaøském èi automobilovém prùmyslu.

Pro na�e venkovské podmínky je nutné nabízet to, co je pro nás vlastní
a z pohledu náv�tìvníka a zájemce o venkovskou turistiku �ádané,tj.krásná pøí-
roda a prostøedí .Z hlediska cestovního ruchu je nutno se k tomuto chovat jako
k velké atrakci a tato atraktivita je pro nás do budoucna dùle�itá.Je tøeba k ní být
velmi ohleduplní a citliví.

Ve svìtì je dostatek velkých a pøeplnìných rekreaèních zaøízení,ale ji� ménì
klidných a rodinnì a� komornì ladìných. Kapacita ubytovacích zaøízení posky-
tujících tento typ slu�eb je omezená a tím umo�òuje eliminovat negativní dopa-
dy �masové turistiky�.

Náv�tìvník se rád ubytuje v rodinném prostøedí s mo�ností dobré domácí
kuchynì,pøípadnì s mo�ností pozvání ke spoleènému stolu.

V okolí takovýchto zaøízení je ve vìt�inì pøípadù i klidné pøírodní prostøe-
dí,s minimem naru�ení a pøi provozování venkovské turistiky je velmi nutno se
sna�it o co nejohleduplnìj�í a nej�etrnìj�í pøístup k pøírodì.

Jedním ze zpùsobù venkovské turistiky je agroturistika.Agroturistika je hlavnì
o ubytování v soukromí ,o farmì a sou�ití s prostøedím ve kterém tato farma pùsobí.

Ubytování na farmì je samozøejností, mìlo by být na úrovni po�adované
náv�tìvníkem, ale v�dy s pøihlédnutím k farmì /co nejménì plastù a materiálù
pro toto prostøedí nevhodných/.

Není vhodné,aby si majitel koupil nový nábytek a opotøebovaný pou�il
v ubytovacím prostoru pro hosty. Pokud je to mo�né je dobré mít sociální zaøí-
zení samostatné pro jednotlivé ubytovací jednotky .Stravování je mo�no øe�it
buï samostatnou kuchyòkou pro vlastní pøípravu hosty, nebo stravování nabízet
jako slu�bu. Kapacita je vhodná maximálnì do 20 lù�ek.

Pro ubytovací a stravovací slu�by existují urèité standardy a jsou obsa�eny
v certifikaèních tabulkách a doporuèeních, které jsou dostupné na www-strán-
kách ECEAT /Evropské centrum pro ekoagroturistiku /a Svazu venkovské turis-
tiky.Tyto organizace se specializují na èinnosti cestovního ruchu ve venkovském
prostoru, vèetnì certifikace a propagace ve svìtì i doma. Samozøejmì provádìjí
mimo certifikace i dohled o dodr�ování certifikovaného.
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Ve svìtì jsou tyto certifikaèní standardy a znaèky ji� známé a respektované.
Z praxe mohu øíci, �e je náv�tìvníci vyhledávají a poèítaji s nimi.

Pobyt na farmì je vhodné spojit s vlastním provozem /mo�nost kontaktu se
zvíøaty,vèetnì obsluhy a o�etøování, prací na pozemku pøi pìstování rostlin
a výrobì produktù.

Poskytování èerstvých produktù hospodáøství, mnohdy i ekologických pro
ubytované je velmi atraktivní slu�bou na farmì.

Farma nemusí bezpodmíneènì chovat zvíøata ,ale mù�e mít i zajímavé pìs-
tování.Ve Strá�nici napø.provozují agroturistiku na farmì ,kde pìstují a mno�í
rù�e.Ka�dý kdo má zájem se tìchto prací úèastnit si potom nìkterý z tìchto
výpìstkù odveze jako dar.

Samozøejmì ,�e pokud na farmì jsou konì je vhodné ,aby se provozovali
èinnosti s mo�ností vození hostù v koèáøe, ve voze a výuka jízdy na koni pro
zaèáteèníky ,pøípadnì vyjí�ïky pro pokroèilé.

Dal�í mo�ností nabídky náplnì pobytu pro hosty je pùjèování kol a dal�ího
sportovního vybavení dle aktualních podmínek v místì.

Vhodná je nabídka produktù cestovního ruchu � tipy na výle-
ty,vycházky,projí�ïky a dal�í buï jako balíèky nebo jednotlivé akce. Nabídka
by mìla být pro co nej�ir�í spektrum náv�tìvníkù � osloví to �ir�í okruh potenci-
álních zájemcù o pobyt.

Ve�keré vý�e uvedené èinnosti je nutno dostateènì o�etøit bezpeèností a pøí-
padnì vhodným poji�tìním pro mo�nost úrazù a �kody zpùsobené na majetku
jak vlastním tak náv�tìvníkù.

Pro podmínky trvale udr�itelného dobrého stavu �ivotního prostøedí je nutno
se k tomuto také vhodnì ohleduplnì chovat.Zaèíná to u likvidace odpadù � je to
napøíklad transparentní a té� pro hosty pou�itelný zpùsob tøídìní a nakládání
s vytøídìnými odpady.

Rovnì� je nutno k pøírodì se chovat tak,aby �ivotní prostøedí nebylo pøetí�e-
no mno�stvím náv�tìvníkù a zpùsobem jakým se k nìmu a v nìm chovají.

Zde je nutné o ekologii ne jenom hovoøit,ale také tak �ít a vést k tomu
i náv�tìvníky tohoto prostøedí.

Agroturistiku pøibli�nì v tomto rámci provozujeme v na�em zaøízení (Pensi-
on Selský dvùr � Raspenava) ji� osm let a dá se øíci ,�e ke spokojenosti nás
i zákazníkù.

Zdenìk Nìmec
Pension �Selský dvùr�
Raspenava
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UDR�ENÍ NEBO O�IVENÍ PAMÌTI KRAJINY
Ladislav Smejkal

Pojem pamì� krajiny se v kulturní historii, ve spojitosti s dal�ími vìdními
obory, stále upøesòuje. Ka�dé území má svou charakteristiku danou pøírodními
pomìry. Prostor dává èlovìku mo�nosti vytvoøit civilizované prostøedí, charak-
terizované úrovní ob�ivy, existence a dosa�ení urèitých kvalit zpùsobu �ivota.

Zkoumáme postupný vývoj osídlení a vytváøení rozlo�ení sídel a jejich úro-
veò od nejzaz�í zachytitelné minulosti, abychom nalézali co nejpøesnìj�í odpo-
vìï na otázku, co vlastnì skrývá minulost jako koøen tradice, z ní� vyrùstá pøí-
chu� �ivota vka�dém èeském kraji.

Ralsko je zvlá�tnost � umìly název pro teritorium vytvoøené rozhodnutím
vojenských pánù. Ne naráz, ale postupnì. Drsný pokus o vyhlazení kulturní pa-
mìti vedl k vytvoøení jednolitého územního útvaru v pùvodnì rozdílných krajin-
ných celcích.

K charakteristice historického Podbezdìzí patøil hluboký hvozd, dávná králov-
ská honitba, její� podstatná èást zmizela za hranicemi pásma. Ode�li odtud uhlíøi,
zmizely historky o loupe�nících a vytratilo se tajemství � Psích kostelù�
v Hradèanských stìnách. Loupe�nické pøíbìhy 18. a 19. století lákající Máchu si
zájemci o jejich romantickou scenérii vlastnì nemohli pøedstavit a zbývalo jim jen
snìní na bøezích právì ne pøíli� klidného �èeského moøe�, Máchova jezera.

Území pøibli�nì od pomyslné èáry Strá� pod Ralskem � Kuøívody � Mnicho-
vo Hradi�tì byla spjata se støedovìkým Klá�terem nad Jizerou. Pasekáøské ves-
nice mìly svou vyhranìnou charakteristiku. Byly relativnì malé, obklopené ne-
velkými pastvinami a ovocnými sady. Jednoduché zemìdìlství v kraji, kde se
�etøilo s vodou. Vznik vojenského pásma vymazal stopy prastarého spojení Hor-
ní Lu�ice s Pojizeøím. Po této trase bylo Èeskodubsko ve 13. století spojeno
s Lemberkem paní Zdislavy.

Mimoò, kterou jsem poznal v dìtství, se mi nevila jako mìsto bez krajiny.
Zámek s vojáky a za ním ji� jen park ubíhající kamsi do prostorù jen a jen ar-
mádních. Vím, �e to byla jen dìtská pøedstava, ale nìco na ní bylo. Mìsto ztra-
tilo své tradièní zázemí, Lidnaté vesnice, z nich� se kdysi prùmyslový Kummer
(Hradèany) pøemìnil pøed osmdesáti lety na jedineèné letovisko, si jinak ucho-
valy svùj charakteristický ráz �kovorolnických� lidnatých sídli��. Spousta cha-
lup se ve Svéboøicích táhla podél silnice a jejich majitelé mìli malé hospodáøství
zpravidla pro brambory a zelí a zvlá�tì pøes zimu pracovali pro mimoòské továr-
ny jako domáètí dìlníci. Vyplétání sedákù �idlí rákosem pro firmu Fischel bylo
typickým zdej�ím zamìstnáním.
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V centru území se nacházely Kuøívody, kterým mohlo být souzeno bnýt nej-
krásnìj�ím èeským mìsteèkem. Bezdìènì si vybavuji tøeba �eleznobrodské èi
krásnolipské námìstí s vypreparovanou ukázkou dochovaného døevìného dom-
ku. A zde byl zajímavý zapomenutý svìt s roubenkami na námìstí a to vèetnì
nádherných podloubí, jim� podobné naleznete jako vyjímeènou vzácnost v Hor-
ní Lu�ici. V letech meziváleèných si èeská i cizí veøejnost hledající vyjímeèné
prostøedí zaèínala Kuøívod hledìt.

Je�tì nìco zvlá�tního je v kraji pod Ralskem. Sí� dvorcù rozlo�ených poblí�
obchodních cest s intenzivním dobytkáøstvím a mléèným hospodáøstvím propo-
jeným se sítí mlékáren mezi Strá�í a Mimoní.

Polo�me si znovu otázku uvedenou v názvu pøíspìvku. Udr�et pamì� kraje
nebo je o�ivit. Vypadá to, �e argumentuji trochu zmatenì, kdy� vedle sebe kladu
pojmy z oblasti regenerace, které nejsou od sebe pøíli� vzdálené. Jsem také pøe-
svìdèen, �e udr�ení znamená o�ivení. Podávám svùj názor na základì vlastních
pøedstav a zku�enostní. Historická pamì� tohoto kraje zùstala jen v tìsných ná-
znacích a spí�e o�ivuje ve starých mapách ne� se stop v terénu. K o�ivení kultur-
ní krajiny by bylo tøeba zakládat pasekáøské vesnice na základech døívìj�ích
obcí s usedlostmi pro lidi, kteøí by se vìnovali ovocnáøství a drobnému chovu
dobytka. Vesnice by byly asi men�í ne� døívìj�í osídlení. Nìkteré usedlosti
a zvlá�tì dvorce by mohly slou�it i rùzným terapiím a být spojeny s turistickým
ruchem. Hovoøím-li o otázkách vyu�ití prostøedí k léèení du�e, mam na mysli
spí�e pobyt lidí dobrovolnì se odebírajících do ponìkud odlehlé samoty. Krajina
také potøebuje vrátit rázovitý nábo�enský �ivot, èím� nemyslím jen na obnovení
výstavby znièených kostelù. Lidé dnes mají právo si vytvoøit své kaplièky a sva-
tynì v rozmezí svých pøedstav a zámìrù. Patrnì by bylo zajímavì, kdyby podél
silnice do Svéboøic byla obnovena my�lenka kaplièek s mariánskými tajemství-
mi loretánské litanie. Také by bylo pozoruhodné, kdyby na místì døívìj�í lore-
tánské kaple vyrostla nová.

Souhrn naznaèených postupù se jeví jako obecné kopírování minulých zá-
kladù vesnického �ivota uprostøed lesních konèin, z nìho� mù�e vyrùst �ivotní
styl pro lidi hledající jednoduchou existenci s pøíle�itostí nalézt vnitøní pokoj
v klidné a pøíjemné krajinì. Postupující globalizace tlaèí na mnohé jedince, kte-
øí tou�í odejít nìkam stranou a �ít jinak.

O�ivení pamìti je pochopitelnì spojeno s nabízením jeho mo�ností pro tu-
ristiku. Osobnì bych více vítal podporu pì�í turistiky se zastávkami na místech,
kde by bylo mo�né dostat chléb s máslem a hrnek mléka. Problém o�ivení kraji-
ny spojuji s otázkou kulturní obnovy pøilehlého území a zvlá�tì mam na mysli
mìsta Mimoò a Strá� pod Ralskìm. Strá� kdysi klesla z nádherného letoviska se
zámkem na kopci a� na uranové sídli�tì s vìznicí. Obdivuji se Strá�ské radnici,
která vrací do povìdomí mìsta v�echny kulturní tradice. Obnova zámku znièe-
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ného po�árem je úkolem témìø vícegeneraèním. Mìsto si vzpomíná na své rodá-
ky a vèleòuje je do kulturního podvìdomí. Pøitom právì Strá� mù�e nabídnout
osobnosti pøijatelné �iroké èeské i mezinárodní veøejnosti (Bieber, Gabler, Me-
yer z Meyernu).

Mìsto Mimoò má také zajímavé podmínky ke kulturní obnovì a rozvoji.
O�ivení zámeckého parku a pìstování �kultu� Ralska, to jsou velmi zajímavé
perspektivní body. Vrátit se v nìjakém duchovním schématu ke scenérii pa�ijo-
vého cyklu by bylo velmi poutavé. Znamená to o�ivit nìkteré body a upravit je
tak, aby byly lákavé k tématické okru�ní vycházce. Základem velikonoèního cyklu
je Bo�í hrob, který byl vzornì obnoven. Pøirozené vrùstání do celku vlasti je pro
území Ralska procesem vícegeneraèním a daleko více ne� okam�ité vkládání
vìt�ích investic zde bude pùsobit lidská vùle a hou�evnatost pøemìnit pustinu v
domov. Prastará pamì� z dob støedovìké kolonizace kraje opøená o je�tì star�í
instinkty èlovìka mu dává vnitøní pokyny k jednání, jak se s krajinou sblí�it
a nauèit se u�ívat plodù zemì. Tím, �e se zde odchovají generace, zapí�e se jim
do srdcí a myslí pojem domova a historická pamì�.

Ladislav Smejkal
Vlastivìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì
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OCHRANA PØÍRODY V MIKROREGIONU
PODRALSKO

(zvlá�tì chránìná území, Natura 2000 � stav a pøedpokládaný vývoj)
RNDr. Jarmila Sýkorová
Ing. Martin Modrý, Ph.D.

Je v�eobecnì známo, �e pøírodní prostøedí Mikroregionu Podralsko bylo zvlá�-
tì v prùbìhu 2. poloviny 20. století pomístnì velmi silnì po�kozeno, nejvíce
v souvislosti s chemickou tì�bou uranových rud na Strá�sku, pøi velkoobjemové
tì�bì kamene na øadì lokalit od Jablonného v Podje�tìdí a� po Dubou a Doksy
(napø. Tlustec, Kamenický kopec u Zákup, Mar�ovický vrch u Chlumu, Tachov-
ský vrch u Doks), dobýváním skláøských pískù v okolí Provodína nebo v souvis-
losti s dlouholetým pùsobením sovìtských vojsk ve zdej�ím vojenském prostoru
� a� ji� jde v tomto pøípadì o zneèi�tìní pùd ropnými deriváty nebo o zamoøení
lesù municí. Paradoxnì i pøes zmínìnou zátì� patøí tentý� mikroregion v rámci
Libereckého kraje k tìm dosud pøírodnì i krajináøsky nejcennìj�ím. Cílem na�e-
ho referátu je informovat o nìkterých tìchto dochovaných pøírodních hodno-
tách a souèasnì nastínit mo�nosti jejich pøípadného vyu�ití pøi rozvíjení turis-
tického ruchu v dané oblasti.

Na krajinu v Podbezdìzí � tehdy souèást kraje Litomìøického � se soustøe-
ïovala pozornost èeské kulturní veøejnosti ji� od 1. poloviny 19. století, a to
pøedev�ím zásluhou Máchovou, který si v posledních letech svého �ivota oblíbil
romantické okolí hradu Bezdìz, nacházel zde inspiraci pro své literární dílo
a situoval sem i dìj své nejznámìj�í básnì Máj. Svým dílem jaksi �objevil� ten-
to kraj i pro tehdy se rozvíjející turistické aktivity, pøedev�ím èeských vlastencù.
Pokud jde o hodnoty �ivé pøírody, i ty zaèaly být ve vìt�ím mìøítku pro èeskou
vìdu objevovány zhruba od poèátku 19.století a to zásluhou místního badatele
J. Ch. Neumanna, jeho� nejvzácnìj�í botanické nálezy z Jestøebsko-Dokeska
v r. 1819 poprvé uveøejnili ve svém souborném díle bratøi Preslové (Hendrych
2003). Tehdy publikovaný nález vzácné a dnes celoevropsky chránìné rostliny
popelivky sibiøské (Ligularia sibirica) zpùsobil mezi vìdci malou senzaci a od-
startoval øadu sem následnì smìrovaných sbìratelských výprav a tím nepøímo
vedl k detailnìj�ímu poznání zdej�í kvìteny. Následovaly pak je�tì dal�í, pro
odborníky zcela mimoøádné objevy, mezi nimi� právem výsadní postavení patøí
endemickým druhùm Èeskolipska (tj. takovým druhùm, které nikde jinde na svìtì
ani u nás nerostou) jakými jsou maso�ravá tuènice èeská (Pinguicula bohemica)
nebo luèní orchidej prstnatec èeský (Dactylorhiza bohemica), které dnes známe
pouze z Jestøebských slatin (v literatuøe døíve udávaná lokalita tuènice èeské
z NPR Polabská èernava u Mìlníka nebyla ji� dlouhodobì pozitivnì ovìøena).
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Ohro�enými a vzácnými druhy rostlin a �ivoèichù se na této konferenci zabývá
jiný referát.

Zvlá�tì chránìná území

Narùstající tlak na turistické i hospodáøské vyu�ívání volné krajiny ve 20. sto-
letí vedl milovníky pøírody ke snaze ochránit pøírodnì nejcennìj�í lokality. Tato
snaha vyústila v r. 1933 ve vyhlá�ení první státní pøírodní rezervace v tomto
území nazvané �Oblast dokeská a pohoøí Kummer� � z této plo�nì mimoøádnì
rozlehlé rezervace byly pozdìji (1967) vyèlenìny dva men�í celky, SPR Bøehy-
nì-Pecopala (dnes NPR) a SPR Hradèanské rybníky (dnes PR), ve zbylé èásti
území byla pøehlá�ením v 60. letech ochrana zru�ena. Ke stejnému roku (1933)
se vztahuje i vyhlá�ení blízké NPR Novozámecký rybník, která ale le�í ji� mimo
na�e zájmové území. Od 30.let 20.století byla, by� neformálnì, chránìna i Èer-
tova zeï u Smr�ova (úøední ochrana od r. 1964). Po 2. svìtové válce, na konci
40. let a v letech 50., byla legislativnì zaji�tìna ochrana Malého Bezdìzu (1949),
Konvalinkového vr�ku (1954), Sluneèného dvora (1955) a zdej�í výrazné kra-
jinné dominanty Provodínských kamenù (1956) � poslední dvì lokality sice ji�
nele�í na území vlastního Mikroregionu Podralsko, ale z hlediska turistické atrak-
tivity celé oblasti nelze bezprostøednì navazující území obcí Jestøebí a Provodín
reálnì oddìlit. Do roku 1956 spadá i vyhlá�ení ochrany nad bohatou lokalitou
popelivky na Klokoèce Pokud jde o 2. polovinu 20. století, pøipomeòme na tom-
to místì jen rok 1976, kdy byly výnosem tehdy pøíslu�ného Ministerstva kultury
ÈSR vyhlá�eny obì do mikroregionu zasahující chránìné krajinné oblasti
(CHKO), a sice CHKO Lu�ické hory (zasahuje na území mìsta Jablonné v Pod-
je�tìdí, kde sídlí i Správa CHKO) a CHKO Kokoøínsko (týká se mìst Doksy
a Dubá a obce Tachov). Vý�e uvedený struèný výèet historicky nejstar�ích ochra-
náøských poèinù v regionu lze doplnit konstatováním, �e vùbec nejvíce chránì-
ných území zde bylo vyhlá�eno v porevoluèním období po úèinnosti dnes plat-
ného zákona o ochranì pøírody a krajiny, zákona è.114/1992 Sb. (dále jen
�zákon�), kterým se vyhla�ovací pravomoc z ministerstva èásteènì pøenesla na
okresní úøady (od r. 2003 jejich kompetenci pøevzaly krajské úøady) a na Správy
CHKO. V tomto posledním období bylo novì vyhlá�eno 13 pøírodních rezervací
nebo památek z celkového poètu 23 zde se nacházejících chránìných území. PR
Malý Bezdìz mimoto byla v r. 1993 významnì roz�íøena o sousední vrch Velký
Bezdìz.. Prakticky v�echna v této dobì novì vyhlá�ená území le�í buï na území
CHKO Kokoøínsko (6) nebo jsou soustøedìna do bývalého vojenského prostoru
do okolí Hamru na Jezeøe (6). Jedna z památek pøibyla v okrese Mladá Boleslav.

Celkový pøehled maloplo�ných chránìných území Mikroregionu Podralsko
vèetnì základních údajù o nich je uveden v tabulce è. 1, jejich rozmístìní je
patrné z obr. è. 1. Tabulka je èlenìna na dvì èásti � v první jsou uvedena území
le�ící v CHKO (spoleènì Kokoøínsko a Lu�ické hory), ve druhé území le�ící
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mimo velkoplo�nì zvlá�tì chránìnou krajinu. Toto rozdìlení se autorùm jeví
jako u�iteèné proto, �e na území CHKO existuje urèitý pøekryv ochranného re-
�imu vyplývající z ust. § 26 zákona (tj. zákazy platné na území celé CHKO)
s ochranným re�imem, vztahujícím se k maloplo�ným kategoriím. V ka�dé z obou
èástí jsou území øazena podle kategorie a tím souèasnì i pøísnosti ochrany, v rámci
stejné kategorie pak abecednì. V�dy je uvedena výmìra, datum vyhlá�ení a do-
tèená obec. Území je struènì charakterizováno pomocí pøedmìtu ochrany a je
poznamenáno, který orgán je kompetentní k vyhlá�ení, pøípadnì je doplnìn údaj
o ochranì, vyplývající z mezinárodních úmluv.

Jak je patrné z tabulky, v území jsou zastoupeny v�echny ètyøi dnes existující
kategorie maloplo�né ochrany, které zákon zná. Jednotlivé kategorie jsou defi-
novány následovnì:

NPR � men�í území mimoøádných pøírodních hodnot, kde jsou na pøirozený
reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedineèné
v národním èi mezinárodním mìøítku. Vyu�ívání NPR je mo�né jen v pøípadì,
�e se jím uchová èi zlep�í dosavadní stav pøírodního prostøedí,

NPP � pøírodní útvar men�í rozlohy, zejména geologický èi geomorfologický
útvar, nalezi�tì nerostù nebo vzácných èi ohro�ených druhù ve fragmentech eko-
systémù, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vìdeckým èi estetickým
významem, a to i takový, který vedle pøírody formoval svou èinností èlovìk,

Tabulka è. 1. Pøehled maloplo�ných zvlá�tì chránìných území Mikroregi-
onu Podralsko

Èís. Kat. Název Vyhlá- Výmì Obec Pøedmìt  ochrany Pøíslu�ný
�ení ra (ha) (peèující)

orgán
CHKO Lu�ické hory
1 NPR Jezevèí vrch 1967 80,00 Maøenice, výrazná trachytová M�P ÈR

Jablonné v Pj. kupa na køe z kvád- (SCHKO
rových pískovcù po- LH)
blí� Jablonného v Pj.
pokrytá trachytovými
sutìmi s významnými
lesními spoleèenstvy

CHKO Kokoøínsko
2 PR Mokøady horní 1996 74,04 Dubá, soustava mokøadù na SCHKO

Libìchovky Blatce horním toku potoka KO
Libìchovka

3 PR Vlho�t 1998 81,99 Dubá, spoleèenstva relikt- SCHKO
Blí�evedly ních borù a kvìtna- KO

tých buèin s význam-
nými zvlá�tì chránì-
nými druhy rostlin
a �ivoèichù
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Èís. Kat. Název Vyhlá- Výmì Obec Pøedmìt  ochrany Pøíslu�ný
�ení ra (ha) (peèující)

orgán
4 PP De�tenské 2003 2,34 Dubá stráò stepního cha- SCHKO

pastviny rakteru na ji�ních KO
svazích De�tenského
vrchu

5 PP Kamenný vrch 1991 0,39 Dubá výrazný pískovcový SCHKO
u Køenova skalní høbet prosy- KO

cený �elezitými slou-
èeninami

6 PP Martinské 2002 3,18 Dubá rozvolnìný bor na SCHKO
stìny strmých skalách, KO

biotop významných
spoleèenstev bez-
obratlých �ivoèichù

7 PP Osinalické 2002 7,51 Dubá buèiny na vápnitých SCHKO
buèiny pískovcích s øadou KO

ohro�ených druhù
vstavaèovitých
rostlin

ZCHÚ mimo CHKO
8 NPR Bøehynì- 1933 981,16 Doksy, biologicky pestré M�P ÈR

-Pecopala Ralsko území bohaté na (SCHKO
zvlá�tì chránìné KO)
druhy rostlin a �ivo-
èichù v mokøadních
a vodních ekosysté-
mech a v lesích skal-
ního mìsta Pecopa-
la; biogenetická re-
zervace, mezinárod-
nì významný
mokøad

9 NPP Èertova zeï 1964 18,85 Oseèná, èedièová �íla vypl- M�P ÈR
Èeský òující trhlinu ve (SCHKO
Dub svrchnokøídových JH)

pískovcích èeské
køídové pánve vy-
stupující místy
nad povrch jako
mohutná skalní zeï

10 NPP Klokoèka 1956 3,00 Bìlá pod jedno ze dvou nejbo- M�P ÈR
Bezdìzem hat�ích nalezi�� po- (SCHKO

pelivky sibiøské v ÈR KO)
11 NPP Swamp 1972 47,23 Doksy unikátní ra�elini�tì M�P ÈR

v zátoce Máchova je- (SCHKO
zera, bohaté algolo- KO)
gické nalezi�tì
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Èís. Kat. Název Vyhlá- Výmì Obec Pøedmìt  ochrany Pøíslu�ný
�ení ra (ha) (peèující)

orgán
12 PR Hradèanské 1933 131,61 Ralsko soustava rybníkù s M�P ÈR

rybníky významnými vodní- (SCHKO
mi a ra�elini�tními KO)
spoleèenstvy

13 PR Ralsko 1967 22,32 Ralsko, vrcholové skály, su M�P ÈR
Noviny p. R. �ové lesy a navazu- (SCHKO

jící kvìtnatá buèina KO)
na vrcholu Ralska

14 PR Velký a 1949 29,06 Bezdìz znìlcové kupy s vý- M�P ÈR
Malý Bezdìz znaènými vrcholo- (SCHKO

vými glaciálnì-re- KO)
liktními nelesními
spoleèenstvy a s po-
rosty pøirozeného
smí�eného a listna-
tého lesa na svaho-
vých sutích

15 PP Dìvín, 1996 33,72 Hamr na tøi výrazné lesnaté M�P ÈR
Ostrý a Jezeøe vrcholy u Hamru (SCHKO
Schachstein na Jezeøe s výsky- KO)

tem vzácných rost-
linných druhù

16 PP Divadlo 1996 2,45 Hamr na pískovcové skalní M�P ÈR
Jezeøe �ebro ve tvaru pod- (SCHKO

kovy s ukázkami se- KO)
lektivního zvìtrává-
ní v pískovci

17 PP Konvalin- 1954 3,53 Doksy, chudý písèitý bor KU LK
kový vrch Jestøebí s rojovníkem bahen-

ním v podrostu
18 PP Malý a 1996 7,91 Ralsko dvojice protáhlých M�P ÈR

Velký Jele- kopcù s teplomil- (SCHKO
ní vrch nými keøovými spo- KO)

leèenstvy na skalna-
tých vrcholech a s
kvìtnatými buèinami

19 PP Ra�elini�tì 1996 4,25 Hamr na spoleèenstva stoja- M�P ÈR
Èerného Jezeøe tých vod a mokøadù (SCHKO
rybníka a na rybník navazují- KO)

cí pøechodové ra�eli-
ni�tì se vzácnými
druhy rostlin a �ivo-
èichù
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Èís. Kat. Název Vyhlá- Výmì Obec Pøedmìt  ochrany Pøíslu�ný
�ení ra (ha) (peèující)

orgán
20 PP Stohánek 1996 0,26 Ralsko významný geomor- M�P ÈR

fologický útvar � izo- (SCHKO
lovaná �svìdecká� KO)
skála ve tvaru �iroké
vì�e se zbytky relikt-
ního dubového boru
se vzácnými teplomil-
nými druhy bylin
v podrostu

21 PP �iroký 1996 29,81 Hamr na geomorfologicky ná- M�P ÈR
kámen Jezeøe padný pískovcový (SCHKO

skalní útvar s rozleh- KO)
lým plochým vrcho-
lem a strmými boè-
ními stìnami jako
ukázka tzv. svìdecké
(stolové) hory se spo-
leèenstvy reliktního
boru

22 PP Velký Ra- 1999 21,99 Dolní borová doubrava na KU SK
dechov Krupá �tìrkopískové terase

Jizery s fragmentem
kvìtnaté buèiny na vy-
stouplé èedièové kupì

23 PP Vranovské 1991 12,92 Ralsko pískovcový skalní M�P ÈR
skály komplex na ji�ním (SCHKO

svahuRalska nad osa- KO)
dou Vranov s výsky-
tem zvlá�tì chránì-
ných druhù rostlin

PR � men�í útvar soustøedìných pøírodních hodnot se zastoupením ekosys-
témù typických a významných pro pøíslu�nou geografickou oblast,

PP � pøírodní útvar men�í rozlohy, zejména geologický èi geomorfologický
útvar, nalezi�tì vzácných nerostù nebo ohro�ených druhù ve fragmentech eko-
systémù, s regionálním ekologickým, vìdeckým èi estetickým významem, a to
i takový, který vedle pøírody formoval svou èinností èlovìk.

Z definic je zøejmé, �e základním rozli�ením pro kategorii �národní� je právì
celorepublikový nebo dokonce nadnárodní (evropský, svìtový) význam zde chrá-
nìných pøírodních hodnot. Poèet v tomto území vyhlá�ených NPR a NPP
(v samotném mikroregionu 5, pøípadnì 7 zapoèteme-li i bezprostøednì sousedí-
cí NPR Novozámecký rybník a NPP Reèkov u Nové Vsi u Bakova) jasnì svìdèí
o urèité mimoøádnosti a� unikátnosti zdej�í pøírody.
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Obrázek è. 1. Zvlá�tì chránìná území Mikroregionu Podralsko

Je-li tøeba zabezpeèit chránìné území pøed ru�ivými vlivy z okolí (tj. vlivy,
které by mohly mít negativní dopad na integritu území nebo bezprostøednì na
vlastní pøedmìt ochrany), mù�e být pro nì vyhlá�eno ochranné pásmo, v nìm�
jsou nìkteré èinnosti, a to právì ty s mo�ným ru�ivým vlivem, vázány na souhlas
orgánu ochrany pøírody. Pokud se ochranné pásmo specielnì nevymezí a nevy-
hlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranice rezervace èi památky.

Zatímco ochranu vlastního území, v terénu zøetelnì vyznaèeného známými
dvìma èervenými pruhy na stromech nebo na døevìných kùlech, mají obèané
u nás dostateènì v povìdomí, mnohem ménì jsou známa omezení v nejbli��ím
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okolí právì z titulu existence ochranného pásma (ze zákona jde o jakoukoliv
stavební èinnost, terénní èi vodohospodáøské úpravy, pou�ití chemických pro-
støedkù, zmìny kultury pozemkù a stanovení zpùsobu hospodaøení v lesích, pøí-
padnì v jednotlivých pøípadech èinnosti, které dále urèí orgán ochrany pøírody
a uvede je ve zøizovacím dokumentu jako tzv. bli��í podmínky ochrany).

Oøí�kem pro veøejnost jsou v souèasnosti kompetence orgánù ochrany pøí-
rody. Pokud jde o maloplo�ná chránìná území, mù�eme se pro orientaci v zá-
jmovém mikroregionu øídit následujícím:

Vláda ÈR � udìluje výjimky podle § 43 zákona ze zákonem stanovených
zákazù ve zvlá�tì chránìných územích a to u v�ech kategorií ochrany

M�P ÈR � vyhla�uje NPR a NPP, na území VLS té� PR a PP, udìluje souhlas
podle § 44 odst. 2 zákona k èinnostem vyjmenovaným v bli��ích ochranných
podmínkách tìchto území a udìluje souhlas k èinnosti v jejich ochranném pás-
mu (§ 37 odst. 2 zákona).

Správa CHKO � s výjimkou vý�e uvedených pùsobností vlády a M�P vyko-
nává na území CHKO ve�kerou èinnost, vztahující se k maloplo�ným územím,
vèetnì vyhla�ování PR a PP. Mimoto na základì ministerského povìøení té� prak-
ticky peèuje o chránìná území v kategorii �národní� a to jak na vlastním území,
tak mimo CHKO, a dále peèuje o PR a PP na pozemcích VLS. Pøíslu�nost jed-
notlivých Správ je upravena interním pøedpisem (v Mikroregionu Podralsko vy-
konává tuto péèi pøevá�nì Správa CHKO Kokoøínsko � viz tabulka è.1).

Ostatní území mimo CHKO a mimo VLS � PR a PP vyhla�uje Liberecký
(Støedoèeský) kraj a kromì vládních výjimek (§ 43 zákona) vykonávají krajské
úøady v�e, co je ze zákona spojeno s ochranou a péèí o tato území.

Zde uvedený hrubý pøehled mù�e být obcím, investorùm nebo poøadatelùm
rùzných akcí u�iteèný pro vèasné pøedjednání jejich zámìrù, které se územnì
dotýkají nìkterého zvlá�tì chránìného území, napø. vedení nových cyklotras èi
turistických stezek, budování nauèných stezek, poøádání sportovních akcí ve
volné krajinì apod. Pøitom a priori nelze pøedem stanovit �ádná pravidla, podle
nich� by se takové zámìry mìly posuzovat � v�dy je nutno individuálnì posou-
dit nebezpeèí ohro�ení chránìných èástí pøírody ve vztahu ke konkrétnímu za-
mý�lenému zámìru.

NATURA 2000

Tento pojem se v posledních dvou letech pomìrnì rychle dostal do povìdo-
mí veøejnosti a to zejména v souvislosti s dotaèními programy EU, která po
ka�dém jednotlivém �adateli o finanèní pøíspìvek vy�aduje m. j. právì dolo�ení
skuteènosti, �e jeho zámìr nebude mít významný vliv na soustavu Natura 2000.
Tato stanoviska vy�adují rovnì� správní orgány, které rozhodují o umis�ování
staveb nebo o pøípustnosti jiných aktivit v krajinì. Stanovisko o vylouèení nebo
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nevylouèení vlivu vydává krajský úøad, na území CHKO pøíslu�ná Správa a na
pozemcích urèených k obranì státu M�P ÈR (ostatní orgány v na�em zájmovém
území nepøipadají v úvahu).

NATURA 2000 je soustava evropsky hodnotných území, vymezovaná k ochra-
nì vzácné fauny a flóry a to na základì dvou evropských smìrnic: smìrnice
o ptácích z r. 1979 a smìrnice o stanovi�tích z r. 1992. V celé Evropì je dnes
takových území vyhlá�eno ji� pøes 20 000 (Evans 2005). V ÈR jsou obì smìrni-
ce naplòovány procesem vyhla�ování ptaèích oblastí (tento proces je ji� legisla-
tivnì víceménì dokonèen) a vyhla�ování evropsky významných lokalit (zde jsme
zhruba v polovinì celého procesu). Teprve a� budou oba procesy dokonèeny, tj.
a� po vyhlá�ení ochrany nad v�emi EVL, bude u nás soustava Natura 2000 de
facto vytvoøena. Do té doby jsme stále ve fázi smìøování k uvedenému cíli.

Ptaèí oblasti (PO) se vyhla�ují naøízením vlády, jeho� text zpravidla vá�e
nìkteré èinnosti na pøedchozí souhlas orgánu ochrany pøírody (v na�em území je
tímto orgánem Správa CHKO Kokoøínsko nebo M�P ÈR na pozemcích urèe-
ných k obranì státu) � souhlas se vydává ve správním øízení a jeho smyslem je
vylouèit �kodlivý vliv na chránìné ptaèí populace. PO jsou vesmìs plo�nì velmi
rozlehlá území o výmìøe desítek a� stovek km2 � pouze taková rozloha mù�e
zajistit ochranu ohro�ených ptaèích populací vèetnì jejich biotopù. Napø. na
Èeskolipsku v r. 2004 vyhlá�ená PO Èeskolipsko-Dokeské pískovce a mokøady
má rozlohu pøes 94 km2, pøedmìtem ochrany jsou zde druhy jeøáb popelavý,
moták pochop, lelek lesní, skøivan lesní a slavík modráèek (dal�í velmi význam-
ný �naturový� druh, orel moøský, se do tohoto výètu nedostal, proto�e poèet
trvale hnízdících párù na Èeskolipsku tehdy nesplòoval kritéria potøebná pro
jeho zaøazení). Této ptaèí oblasti je vìnován samostatný referát.

Druhý typ �naturových� území, tzv. evropsky významné lokality (EVL), je
vyhla�ován k ochranì stanovi�� (tím jsou my�lena druhovì víceménì stabilizo-
vaná vzácná rostlinná spoleèenstva, lesní i nelesní, obrá�ející svým slo�ením
urèité místní dlouhodobì pùsobící klimatické a stanovi�tní vlivy) a dále té�
k ochranì jednotlivých rostlinných nebo �ivoèi�ných druhù, vyjmenovaných
v pøílohách pøíslu�né evropské smìrnice o stanovi�tích (kromì ptákù, jejich�
ochranu øe�í smìrnice o ptácích). Rozloha EVL se pohybuje øádovì od pouhých
desítek m2 (napø. pùdní prostory staveb nebo jeskynì slou�ící jako zimovi�tì
netopýrù, dubové aleje s výskytem brouka páchníka hnìdého) a� v nìkterých
výjimeèných pøípadech po celé desítky km2 (napø. výmìra EVL Jestøebsko-Do-
kesko èiní témìø 70 km2). Prvním krokem k zabezpeèení ochrany EVL (pomine-
me-li pochopitelnì jejich vlastní vymezení na základì detailního plo�ného vy-
mapování území, co� jsou èinnosti vysoce nároèné na odbornost zpracovatelského
týmu), bylo zveøejnìní lokalit v tzv. národním seznamu. K tomu do�lo vydáním
naøízení vlády è. 132 v dubnu 2005. Lokality zveøejnìné v národním seznamu ze
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zákona po�ívají pøedbì�né ochrany � není dovoleno �ádné jejich po�kozování
(pøièem� nutno zdùraznit, zejména pro zemìdìlce a lesníky, �e za po�kozování
se nepova�uje øádné obhospodaøování pozemkù, provádìné v souladu s právní-
mi pøedpisy). Formou pøedbì�né ochrany je rovnì� posuzování ve�kerých roz-
vojových zámìrù z hlediska jejich vlivu na naturová území � tedy ji� zmínìná
stanoviska orgánù ochrany pøírody vèetnì procesu posuzování, který nastává,
pokud významný vliv nelze vylouèit. Ne� se zamìøíme na etapy, které je�tì bu-
dou pøi tvorbì sítì NATURA 2000 následovat, vrátíme se do na�eho podralské-
ho mikroregionu a seznámíme se se zde vymezenými EVL (viz tabulka è. 2 a obr.
è. 2). Kromì hlavního pøedmìtu ochrany (tj. toho, co je zde konkrétnì chránìno
na základì evropských smìrnic) je v pøehledu poznamenána i orientaèní výmìra
(orientaèní proto, �e se bude dále zpøesòovat) a dotèené obce v Mikroregionu
Podralsko.

Ji� bylo zmínìno, �e v ÈR se v souèasnosti, pokud jde o tvorbu soustavy
NATURA 2000, nacházíme v bodì, kdy existuje tzv. národní seznam EVL
a právnì funguje jejich pøedbì�ná ochrana. Nyní pøipravuje M�P projednání
národního seznamu na tzv. biogeografickém semináøi pro kontinentální oblast,
tj. pro oblast zahrnující celé Èechy a vìt�í èást Moravy (biogeografický semináø
pro panonskou oblast, do které v republice spadá jen ji�ní Morava, ji� probìhl).
Tento semináø se má uskuteènit koncem dubna 2006. ÈR se jej úèastní spolu se
Slovinskem a Polskem. Na jeho výsledku pak závisí dal�í proces. V pøípadì, �e
Evropská komise uzná ná� národní seznam za dostateèný, dojde ke zveøejnìní
lokalit v tzv. evropském seznamu a poté by ji� mohla nastoupit fáze vyhla�ování
buï v navr�ené kategorii maloplo�ného chránìného území nebo formou smluv-
ní ochrany � druhý pøípad lze oèekávat u men�ích lokalit vlastnicky nekompli-
kovaných, napø. tam, kde se jedná o ochranu kolonií netopýrù v budovách. Pro-
ces vyhla�ování se nepøedpokládá u EVL na území CHKO, nebo� se má za to, �e
ochrana pro CHKO vyplývající pøímo ze zákona je postaèující i pro ochranu
EVL. Logicky se nebude vyhla�ovat ani ta èást EVL, která je v pøekryvu s nìkte-
rým existujícím maloplo�ným ZCHÚ.
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Obrázek è. 2. Soustava Natura 2000 v Mikroregionu Podralsko

str. 79



Tabulka è. 2. Pøehled ptaèích oblastí a evropsky významných lokalit

Èíslo Kód Název Výmìra Obec Pøedmìt
(ha) (jen Mikroregion ochrany

Podralsko)
Ptaèí oblasti

1 CZ0511007 Èeskolipsko- 9408,7599 Bìlá pod Bezdìzem, jeøáb popelavý,
dokeské Bezdìz, Doksy, lelek lesní,
pískovce a Ralsko, Zákupy moták pochop,
mokøady skøivan lesní,

slavík modráèek

Evropsky významné lokality
2 CZ0213600 Bìlá pod 1,226 Bìlá pod Bezdìzem netopýr velký

Bezdìzem
� zámek

3 CZ0513659 Doksy � zámek 0,56 Doksy netopýr velký
4 CZ0513506 Horní Plouènice 837,35 Jablonné v P., klínatka rohatá,

Velký Valtinov, losos atlantský,
Brni�tì, Dubnice, modrásek bahenní,
Strá� p/R, Noviny p/R modrásek oèkovaný,
Pertoltice p/R, Mimoò, pøástevník kostiva-
Ralsko, Zákupy lový, vydra øíèní

5 CZ0514042 Jestøebsko 6950,37 Bezdìz, Doksy, stanovi�tì: ra�eli-
� Dokesko Ralsko, Zákupy ni�tì a slatini�tì,

li�ejníkové bory,
acidofilní smrèiny,
bezkolencové louky
a dal�í druhy: pách-
ník hnìdý, tesaøík
alpský, vá�ka jasno-
skvrnná, hlízovec
Loeselùv, koniklec
otevøený, popelivka
sibiøská, vláskatec
tajemný, srpnatka
ferme�ová

6 CZ0510509 Jezevèí vrch 95,99 Jablonné v Podj. kvìtnaté buèiny,
su�ové lesy

7 CZ0214013 Kokoøínsko 9679,78 Dubá, Doksy stanovi�tì:
bezkolencové louky,
slatini�tì, buèiny,
jeskynní systémy a
dal�í druhy:
støevíèník pantoflí-
èek, vláskatec tajem-
ný, piskoø pruhova-
ný, sekavec píseèný,
vrkoè ba�inný, vr-
koè útlý a dal�í

8 CZ0513662 Lemberk � zámek 0,24 Jablonné v Podj. vrápenec malý
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Èíslo Kód Název Výmìra Obec Pøedmìt
(ha) (jen Mikroregion ochrany

Podralsko)
9 CZ0513245 Mariánský rybník 2,74 Bezdìz vá�ka jasnoskvrnná

10 CZ0512100 Roverské skály 1688,58 Dubá vláskatec tajemný
11 CZ0513255 Slatinné vrchy 138,45 Bezdìz, Doksy tesaøík alpský
12 CZ0213006 Valcha 2,197 Bìlá pod Bezdìzem vrkoè ba�inný
13 CZ0514243 Velký a Malý 73,69 Bezdìz jeskynì nepøístupné

Bezdìz veøejnosti, tesaøík
alpský

Ji� dnes ale máme øadu signálù svìdèících pro variantu, �e ná� národní se-
znam by nemusel být Evropskou komisí uznán jako úplný a postaèující a �e se
tedy bude muset doplòovat o dal�í lokality. Podklady pro pøípadné doplnìní jsou
sice ji� k dispozici, ale i tak by to znamenalo oddálení vlastního vyhlá�ení.

A� teprve schválením na�ich EVL v evropském seznamu a jejich zveøejnì-
ním ve Sbírce zákonù bude odstartována �estiletá lhùta, kterou zákon stanoví
pro dokonèení celého vyhla�ovacího procesu. V prùbìhu tohoto procesu bude
dostateèný prostor pro obce, dotèené vlastníky pozemkù i pro veøejnost k uplat-
nìní pøipomínek jak k navr�eným podmínkám ochrany, tak k vedení hranic ka�-
dého chránìného území.

Na závìr na�eho pøíspìvku bychom je�tì rádi zmínili pojem �Èeská Natu-
ra�, s ním� se v poslední dobì rovnì� mù�eme setkat. V souvislosti s Naturou
2000 jsme mo�ná dostateènì nezdùraznili fakt, �e výbìr evropsky významných
druhù a stanovi�� v pøílohách pøíslu�né smìrnice o stanovi�tích obrá�í skuteè-
nosti, platné pro zemì EU v dobì pøed jejím roz�íøením. I kdy� drobné zmìny,
které se sna�ily napravit výraznou geograficky danou disproporci v tom, co je na
území EU opravdu vzácné, byly uèinìny (resp. pøistupující zemì mìly v omeze-
né míøe mo�nost navrhnout doplnìní pøíloh), nemù�e dle názoru na�ich odbor-
níkù logicky evropský seznam postihnout to, co je jedineèné a cenné z hlediska
èeských pomìrù. Dùvodù je více. Kromì ji� zmínìného odli�ného mìøítka pro
vzácnost druhu je to napø. i èasto nepostaèující rozloha dané lokality, co� bylo
dùle�itým kritériem pro zahrnutí nebo nezahrnutí lokality do seznamu. Výsled-
kem nìkolik let probíhajícího plo�ného mapování biotopù na území ÈR je mate-
riál, který poskytuje dobrou pøedstavu o nejzachovalej�ích u nás ohro�ených
biotopech a o výskytu vzácných druhù na tyto biotopy vázaných. Pokud tyto
cenné lokality podrobíme u��ímu výbìru (opìt samozøejmì za pomoci vhodnì
nastavených kritérií, která jsou ale ji� odli�ná od tìch evropských) získáme se-
znam lokalit, oznaèovaných pracovním pojmem �Èeská Natura�. Pro ochranu
pøírody je to urèitá informaèní vrstva, na jejím� podkladì by bylo v budoucnu
mo�né buï doplnit sí� na�ich maloplo�ných chránìných území tak, aby byla
opravdu pro ka�dý region reprezentativní (to ale vzhledem k nadcházejícímu
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povinnému vyhla�ování �naturových� lokalit a tím výraznému nárùstu chránì-
ných území lze akceptovat jen ve zvlá�tì odùvodnìných a výjimeèných pøípa-
dech) nebo budou tyto cenné plochy jiným vhodným zpùsobem evidovány. Ka�-
dopádnì by snahou ochrany pøírody mìlo být minimálnì jejich uchování ve
stávajícím stavu, v optimálním pøípadì vylep�ení situace. Èasto se toti� jedná
o luèní pozemky, které nejsou v souèasné dobì obhospodaøovány, co� vede k
degradaci zde se vyskytujících cenných rostlinných spoleèenstev. �ádoucího vy-
lep�ení by se tedy dosáhlo pouhým znovunastolením vhodného zemìdìlského
re�imu. V celém Libereckém kraji mimo CHKO a KRNAP (opìt se vychází
z premise, �e celoplo�ná územní ochrana zde je postaèující i jiné cenné lokality)
bylo v r. 2005 takových lokalit vymezeno 30, z nich 11 le�í v Mikroregionu
Podralsko � opìtovnì zde máme dal�í doklad pøírodní cennosti tohoto území,
o ní� byla zmínka ji� v první èásti referátu.

Úkolem ochrany pøírody a místních samospráv je spoleènì hledat zpùsob,
jak vyu�ít pøírodní atraktivity území k rozvíjení vhodných rekreaèních a turis-
tických nebo i jiných podnikatelských aktivit, ani� bychom si zmínìné hodnoty
souèasnì nièili. Do budoucna je toti� potøeba vycházet z pøedpokladu, �e pøírod-
ní a tudí� i rekreaèní potenciál ka�dého území bude tím, co bude v pøetechnizo-
vaném evropském svìtì znaènì nabývat na cenì. Proto bychom si dovolili uza-
vøít pøáním, aby ochrana pøírody, pokud dnes nastavuje nìkdy nepøíjemné limity,
nebyla chápána jako brzda rozvoje, jak to bývá nìkdy z neznalosti v�ech souvis-
lostí prezentováno, ale naopak jako cenný nástroj a pomocník pøi rozvoji Mikro-
regionu Podralsko, má-li být tento rozvoj nazýván trvale udr�itelným.

V textu pou�ité zkratky:

CHKO � chránìná krajinná oblast

EU � Evropská Unie

EVL � evropsky významná lokalita

KRNAP � Krkono�ský národní park

KU LK � Krajský úøad Libereckého kraje

KU SK � Krajský úøad Støedoèeského kraje

NPP � národní pøírodní památka

NPR � národní pøírodní rezervace

PO � ptaèí oblast

PP � pøírodní památka

PR � pøírodní rezervace

SCHKO JH � Správa chránìné krajinné oblasti Jizerské hory
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SCHKO KO � Správa chránìné krajinné oblasti Kokoøínsko

SCHKO LH � Správa chránìné krajinné oblasti Lu�ické hory

VLS � Vojenské lesy a statky s.p.

ZCHÚ � zvlá�tì chránìné území
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RALSKO JAKO POTENCIONÁLNÍ OBJEKT
CESTOVNÍHO RUCHU

Ing. Jaroslava Syrovátková

1. Úvod

Oblast Ralska, i pøes øadu svých dosud nevyjasnìných zále�itostí, by se mohla
do budoucnosti stát velmi významnou destinací cestovního ruchu. Má øadu pøí-
rodních, ale i umìle vytvoøených atraktivit. Nìkteré pozitivnì pøispívají k roz-
voji cestovního ruchu, jiné je ovlivòují negativnì. Krajina Ralska byla po mnoho
let nepøístupná, nebo� zde byla cvièi�tì a posádky nejdøíve èeskoslovenské, poz-
dìji nìmecké a sovìtské armády.

2. Vojenský výcvikový prostor Ralsko

Vojenský výcvikový prostor Ralsko se rozprostíral na plo�e 250 km2 a to
mezi Èeskou Lípou, Strá�í pod Ralskem a Mnichovým Hradi�tìm. Po Mnichovu
získal v roce 1938 celý prostor Ralska nìmecký Wehrmacht. Po válce byly su-
det�tí Nìmci z Ralska odsunuti a území se osídlovalo novými obyvateli z celého
Èeskoslovenska a obyvateli, kteøí se vraceli zpìt do Sudet.

V roce 1946 èeskoslovenská vláda rozhodla o vytvoøení vojenské výcviko-
vého tábora �Bezdìz� a do roku 1951 bylo celkem vysídleno 18 obcí (Èerná
Novina, Holièky, Horní Krupá, Hradèany, Hvìzdov, Jablonec, Jezová, Køída,
Kuøivody, Lou�nice, Náhlov, Okna, Ol�ina, Palohlavy, Proseè, Svéboøice, Vrch
Bìlá, �idlov). Èeskoslovenská armáda vybudovala v Ralsku vojenská zaøízení.
Napøíklad výzkumný polygon pro testování rùzných druhù munice, munièní skla-
dy, tankové støelnice �idlov a Bìlá, gará�e pro tahaèe jaderných hlavic a také
pøísnì utajované sklady jadrných hlavic. Ministerstvo národní obrany postupnì
pøevzalo zemìdìlskou pùdu, 9 500 ha lesù a ostatní nemovitosti. Správou les-
ních a polnohospodáøských pozemkù povìøilo Øeditelství vojenských lesù a statkù
Mimoò.

Od roku 1968 a� do roku 1991 vyu�ívala Ralsko sovìtská armáda. Uvádí se,
�e 25 % z celkového území má kontaminované zeminy a podzemní vody ropou,
tì�kými kovy a dal�ími �ivotu nebezpeènými látkami.

Vojenský výcvikový prostor byl po odchodu sovìtských vojsk zru�en a l. l.
1992 vznikla slouèením devíti osad obec Ralsko, která je se svými 170 km2 dru-
hou nejvìt�í obcí v Èeské republice. Poèet obyvatel se zvy�uje, nebo� do po-
stupnì kompletnì rekonstruovaných panelových domù se stìhují noví obyvate-
lé. Základ dne�ních obyvatel tvoøí bývalí zamìstnanci armády a vojenských lesù
a statkù a 170 Volyòských Èechù, krajanù z Ukrajiny. Dne�ní obec se skládá
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z nìkolika èástí (Borèek, Horní Krupá, Hradèany nad Plouènicí, Jablonecek, Ku-
øivody, Lou�nice pod Ralskem, Náhlov, Svéboøice).

V letech 1993�2004 probìhla asanace bývalého vojenského prostoru a bylo
zlikvidováno pøes 120 tis. ks munice.V roce 1995 byla dokonèena identifikace
majetku a byl zahájen jeho pøevod obcím a novým u�ivatelùm. Dekontaminace
zneèi�tìných pùd a podzemních vod stále probíhá. Na plo�e 8 600 ha se postup-
nì vykonává pyrotechnická èinnost.

Bývalé vojenské budovy jsou v souèasné dobì v omezené míøe komerènì
vyu�ívány jako sklady surovin. Vojenské leti�tì u Hradèan je èásteènì pou�ívá-
no ke sportovním úèelùm. Na území tankodromu �idlov byla zøízena obora vzác-
ných druhù zvìøe.

2.1 Vojenský újezd Ralsko

V bøeznu 1945 nìmecká armáda zaèala stavìt v Hradèanech vojenské leti�tì,
které dobudovala a� èeskoslovenská armáda. V èervenci 1950 byl zøízen v loka-
litì vojenský újezd, který do roku 1968 vyu�ívala èeskoslovenská armáda a od
roku 1968 sovìtská armáda. Zøízením vojenského újezdu bylo zlikvidováno
15 obcí. Bývalé vojenské leti�tì má pøistávací dráhu dlouhou 2 800 m. Pùvodní
travnaté leti�tì bylo pøebudováno za II. svìtové války Nìmci. Leti�tì bylo bom-
bardováno spojenci 16. a 29. dubna 1945. Zábìry z leti�tì byly pou�ity ve filmu
Stalingrad a Tmavomodrý svìt. Po roce 1968 na nìm pøistávaly sovìtské stíhaè-
ky a vrtulníky. Díky existenci bývalého vojenského újezdu je flóra a vegetace
v nìm pomìrnì dobøe zachována.

3. Ralsko jako objekt cestovního ruchu

Základní slo�ky cestovního ruchu tvoøí objekty a subjekty cestovního ruchu.
Ralsko jako objekt cestovního ruchu tvoøí vìcné slo�ky cestovního ruchu, tj.
rekreaèní prostor a materiálnì technická základna cestovního ruchu.

Rekreaèní prostor ka�dé destinace cestovního ruchu je dán jednak pøírodním
prostøedím tj. geomorfologickými, klimatickými, hydrologickými a biogeogra-
fickými podmínkami a jednak podmínkami umìle vytvoøeným tj. architektonic-
kými památkami, lidovým umìní, významnými místy národního �ivota, díly sou-
èasnosti, spoleèenskými událostmi aj.

Rekreaèní prostor tvoøí soubor potenciálních zdrojù, které jsou významným
èinitelem a vnìj�ím motivaèním podnìtem ovlivòujícím úèast na cestovním ru-
chu. Úèastník cestovního ruchu pøichází do rekreaèního prostoru s urèitým oèe-
káváním, chce v nìm relaxovat a to jak psychicky, tak i fyzicky. Aby se dosáhlo
jeho oèekávání, musí se rekreaèní prostor vyznaèovat urèitými vlastnostmi.
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3.1 Pøírodní podmínky Ralska

Tváønost krajiny v Ralsku urèuje pøevá�nì pískovcová èeská køídová pánev.
Døíve se v ní rozkládalo mìlké moøe, které pomalu usazovalo støídající se tenké
a mocné vrstvy �tìrkù, pískù a jílù. Jejich postupným zpevòováním z nich vznik-
ly slepence, pískovce a prachovce, mezi nimi� pøeva�ují pískovce køemenné.
Významnou lokalitu tvoøí Ralsko-bezdìzská tabule, kde biologicky nejcennìj�í
jsou místní mokøadly, které jsou chránìny tzv. Ramsarskou úmluvou o ochranì
mokøadù mezinárodního významu. Na území je velké mno�ství vzácných rost-
lin, z nich� nìkteré jsou endemické a jinde na svìte nerostou. V oblasti Ralské
pahorkatiny je vyhlá�eno nìkolik maloplo�ných chránìných území. Proto�e se
na území vojenského výcvikového prostoru nepou�ívala prakticky hnojiva, ne-
provádìly meliorace, uchovalo se zde témìø 90 rostlinných spoleèenstvem, ko-
lem 1 200 vy��ích rostlin. Chránìných druhù rostlin je témìø 130. Území bylo
vyhlá�eno �Chránìnou oblastí dokeskou a pohoøí Kumer�. Ralsko bylo zaøaze-
no do sítì tzv. biogenetických rezervací Evropy � Eeconet.

3.2 Umìle vytvoøené podmínky cestovního ruchu v Ralsku

Smyslem úèasti na cestovním ruchu je pobyt v rekreaèním prostøedí s cílem
uspokojovat potøeby. Prostøedníkem dosa�ení tohoto cíle � oèekávaného efektu
cestovního ruchu je materiálnì technická základna cestovního ruchu. Ta vytváøí
podmínky pro vyu�ívání úèinkù rekreaèního prostoru, je nositelem slu�eb a má
v�estrannì zabezpeèit pobyt úèastníka cestovního ruchu. Z vìcného hlediska
pøedstavuje soubor zaøízení nezbytných k tomu, aby se úèastník cestovního ru-
chu mohl v rekreaèním prostoru ubytovat, stravovat a vykonávat nejrozmanitìj-
�í èinnosti typické pro cestovní ruch.

3.3 Atraktivity rekreaèního prostoru

Pokud se na území rekreaèního prostoru nachází atraktivity, které jsou jed-
nak pøírodními a jednak umìle vytvoøenými, pøedstavují mo�nost rozvoje ces-
tovního ruchu v dané destinaci.

V Ralsku je celá øada pøírodních, ale i umìle vytvoøených atraktivit. Mezi
umìle vytvoøené atraktivity patøí napøíklad

� zámek v Zákupech, který byl svìdkem øady významných náv�tìv,

� obec Velenice, která je ji� od roku 1995 vesnickou památkovou zónou
a která je tvoøena øadou pøízemních a patrových lidových domù
z 18. a 19. století. V blízkosti vesnice je umìle vytesaná pískovcová jes-
kynì Bo�í hrob a øada dal�ích jeskyní, které se nazývají Pusté kostely
a vznikly tì�bou písku pro výrobu brou�ených zrcadel,

� mìsto Mimoò, které tvoøí støedisko Podralska a le�í na øece Plouènici.
Pro velitele ruských okupaèních vojsk zde bylo vybudováno velké pane-
lové sídli�tì. Ve mìstì je øada døevìných domkù, mno�ství tesaných pod-
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zemních sklepù. Bohu�el se v�ak nedochovaly dal�í domy a renesanèní
zámek, které byly postupnì zbourány.

� Vranov, kde na zahrádce místního obèana stojí zajímavá pískovcová skalní
vì� D�bán. V blízkosti Vranova je Juliina vyhlídka, co� je umìle uprave-
ný vrchol rozlo�ité pískovcové skály. Vyhlídka má tvar kruhové rozhled-
ny a znal ji i spisovatel Jaroslav Foglar, který zde organizoval letní tábo-
ry. Nedaleko se nachází Dvùr Pavlín má prosperující høebèín.

� zøícenina hradu Ralsko, která je lokalizována na kopci Ralsko a je zapsá-
na do seznamu kulturních památek. Proto�e se hrad nalézá v bývalém
vojenském prostoru, byl pro veøejnost mnoho desetiletí nepøístupný. Pøí-
rodní rezervace chrání skály, sutì a su�ové lesy na vrcholu, v nich pøeva-
�ují mohutné exempláøe starých jeøábù, klenù, borovic a lip. Nejvìt�í plo-
chu na svazích zaujímají buèiny s bohatým bylinným podrostem. Hrad
pøedstavuje velmi komplikovaný objekt, který byl stavìn jako mocenský
opìrný bod, jeho� komplexní poznání je stále neúplné. Proto�e na hradì
nebyla voda, byl brzy po dostavìní opu�tìn. Je volnì pøístupný a z jeho
vrcholu je pøekrásný pohled na krajinu bývalého vojenského prostoru. K
nejlep�í vyhlídce do kraje vede od hradu po sklaním høbítku nata�ené
ocelové lano. Pod hradem protéká Plouènice známou Prùrvou.

� øeka Plouènice pøedstavuje pøírodní atraktivitu. Jako jedna z nejroman-
tiètìj�ích øek protéká pod hradem Ralsko, Mimoní, pokraèuje kolem le-
ti�tì a v oblasti mezi Hradèanskými stìnami a Borským polesím tvoøí
komplikované meandry. Døíve ji pøekraèovalo mno�ství vojenský mostù
a lávek. Do oblasti vtéká známou Prùrvou Plouènice.

� Prùrva Plouènice � na úpatí Ralska se nalézá jedna z nejvìt�ím atraktivit,
která byla v rekreaèním prostoru vytvoøena jednak pøírodním zásahem
a jednak lidmi, kteøí se pokou�eli zalo�it vodní nádr�, která by slou�ila
k pohonu �elezného hamru. Jak uvádí literatura byla øeka Plouènice ve-
dena mimo tìleso hráze, kde byla proto umìle roz�íøena roklina mezi ska-
lami a pískovcovou skalní hradbou a prora�en dvoudílný tunel, do které-
ho byl tok øeky pøesmìrován. Voda byla do vý�e koruny hráze pøivádìna
náhonem od Strá�e pod Ralskem. Èást náhonu je dodnes zachována u
silnice ze Strá�e pod Ralskem do Novin. Výtok z podzemí je pøístupný
od mostku pøes Plouènici na východním konci obce Noviny pod Ralskem.
Umìle prora�ený tunel je dlouhý jen pár desítek metrù, ale pro vodáky je
to prvotøídní atrakce, která konèí nízkým stupnìm a hlubokou tùní,

� vesnice Noviny pod Ralskem � ve vesnici stojí øada zachovalých roube-
ných domù,
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� Hradèanské stìny je chránìné pískovcové mìsto, které je souèást tzv. Kum-
merského pohoøí. Pøedstavují èasto nav�tìvované horolezecké terény.
V jejich západní èásti je oplocená a nepøístupná obora.

� Boreèské polesí, ve kterém v minulosti probíhaly zkou�ky rùzných druhù
munice a pokusy na zvíøatech. Oplocený objekt byl vyu�íván jako spa-
lovna. Do tohoto objektu je vstup bez prostøedkù individuální ochrany
zakázán.

� Støelnice �idlov � celý prostor bývalé vesnice je oplocen. Vjezd motoro-
vým vozidlùm je zakázán. Chodci a cyklisté mohou kromì pìti mostù
pou�ívat mno�ství �ebøíkových pøelezù. Prùjezd byl zachován díky ro�-
tovým mostùm, pøes které zvìø nepøejde.

� Hvìzdov a Svéboøice jsou opu�tìnými vojenskými mìsteèky, ve kterých
jsou je�tì nìkteré objekty, které dosud patøí armádì. Objekty mají cha-
rakter motostøeleckých støelnic na pohyblivé terèe.

� bývalá vesnièka Strá�ov le�ela uprostøed hrabìcí Vald�tejnské obory. V její
blízkosti se nalézají dva èedièové vrhy Velká Buková a Malá Buková.
V jednom z jejich domù byla varna smùly. V okolí se nacházela skelná
hu�, která vyu�ívala pro tavení skla jemný písek, který se tì�il z Pustého
rybníka. V okolí vsi se nalézá systém zákopù a zemljanek. Døíve zde stá-
val vald�tejnský zámeèek, kde slavil v roce 1935 Konrád Henlein naroze-
niny.

� mìsto Strá� pod Ralskem, kde díky tì�bì uranu vzniklo ve mìstì panelo-
vé sídli�tì, které by mohlo být vyu�ito pro roz�íøení cenovì dostupných
ubytovacích kapacit v rámci rozvoje cestovního ruchu v destinaci.

� rekreaèní støedisko Hamr na Jezeøe bylo v minulosti velmi vyhledávaným
rekreaèním letoviskem. Postupnì po utlumení uranové tì�by získává na
významu pro rozvoj cestovního ruchu.

� hrad Dìvín, který se nalézá nedaleko Hamru na Jezeøe. Je zapsán do se-
znamu kulturních památek a pod jeho zøíceninou jsou dvì �toly, ve kte-
rých se tì�ila �elezná ruda a èást vytì�ené povrchové �íly je mo�no spat-
øit na severovýchodním svahu hradu. Hrad spolu s vrchy Ostrý
a Schachtenstein tvoøí pøírodní pískovcovou památku.

� pøírodní památka Stohánek tvoøí pozoruhodný pískovcový skalní suk
v kvádrových pískovcích. Osamocený, tì�ce pøístupný blok pøipomíná
úzkou stolovou horu. V 18. století zde �il poustevník, který si vrchol upravil
podle svých potøeb, vytesal výklenky køí�ové cesty. V souèasné do je
hrad je pøístupný strmým schodi�tìm.
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� jaderné sklady byly postaveny v roce 1966 a v roce 1968 byly pøedány
sovìtské armádì. Ruská armáda sklady vyklidila ji� v roce 1990. V sou-
èasné dobì jsou zcela vyrabovány a vstupy zavezeny zeminou.

� mìsto Kuøivody se po roce 1968 stalo velitelstvím sovìtské armády
a bylo pøetvoøeno na kasárna. Díky tomu do�lo ke znièení historického
námìstí a dal�í objektù. V souèasné doby zde �ijí Volyò�tí Èe�i. Na
katastru obce jsou opu�tìné vojenské sklady. Dnes je vesnice správním
centrem oblasti,

� Hradèany byly do roku 1948 vyhledávaným letoviskem hlavnì pro zná-
mé Hradèanské rybníky, které jsou dnes pøírodní rezervací. K celé sou-
stavì rybníkù patøí i mokøady okolo pramene Hradèanského potoka,

� mìsto Jablonné v Podje�tìdí je od roku 1992 mìstskou památkovou zó-
nou. Je to jedno z historicky dolo�ených nejstar�ích mìst v severních
Èechách. K významným osobnostem, kteøí zde �ili patøí pøedev�ím Zdi-
slava z Køí�anova, man�elka pana Havla z Lemberka, která svùj �ivot
zasvìtila péèi o nemocné a chudé. V roce 1907 byla blahoslavena a v roce
1995 svatoøeèena. Její tìlo je ulo�eno v nádherném barokním kostele
sv. Vavøince. Musel být pøi stavbì zpevnìn kryptami, které sahají ve tøech
patrech do hloubky a� 39 pod úroveò kostela. Døíve bývala náv�tìva ka-
takomb vyhledávanou turistickou atrakcí, proto�e v nich byly umístìny
mumie øádových bratøí. Mìsto v roce 1813 nav�tívil Napoleon.

� zámek Lemberk, kde probíhá archeologický prùzkum,

� Zdislavina studánka se v souèasné dobì pou�ívá pro stálou expozici skla,
která je roz�iøována exponáty z ka�doroèního Mezinárodního skláøského
sympozia.

Tento krátký výèet umìle vytvoøených nebo pøírodních atraktivit jasnì do-
kumentuje, �e Ralsko jako objekt cestovního ruchu má mimoøádnou pøíle�itost
zaujmout v budoucnu významné postavení.

4. Dopravní dostupnost Ralska

Oblast Ralska je dostupná po silnicích rùzné tøídy a kvality, po �eleznici, po
øece Plouènici a také letecky. Pro rozvoj cestovního ruchu má mimoøádný vý-
znam øeka Plouènice, mo�nost vyu�ití bývalého vojenského leti�tì a zvlá�tì pak
cyklistika. Ralskem toti� prochází øada cyklistický tras, které vedou mimo jiné
po území bývalého vojenského újezdu. Jako napø. Trasa Je�tìd � Hamr � Kuøi-
vody � Oseèná � Strá� pod Ralskem � Cvikov � Tol�tejn, Bìlá pod Bezdìzem �
Kuøivody atd. Proto�e ráz krajiny v Ralsku je pro cyklisty ideální v�il se jeho
název Cykloráj.
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Pro rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu je významná také �eleznièní
doprava. �eleznièní stanice jsou umístìny v památných nádra�ních budovách.
V Jablonném v Podje�tìdí se nachází malá vzpomínková místnost, kde jsou do-
kumenty pøipomínající vznik a budování dráhy, pùvodní svítilny, stará návìsti-
dla, hradla a památeèní razítka. V úschovnì zavazadel je starý stojan na kolo.

5. Mykologický ráj

Oblast Ralska pøedstavuje pro úèastníky cestovního ruchu, kteøí jsou záro-
veò zapálenými houbaøi, doslova houbaøský ráj. Lesy a louky lokality nabízí
celoroènì mo�nost sbìru hub. Dal�ímu rozvoji zatím brání riziko spojené s po-
hybem houbaøù po lokalitì. Ta nabízí do budoucnosti mo�nost poøádání rùz-
ných spoleèných houbaøských vycházek s odborným výkladem, poøádání míst-
ních houbaøských výstav pøímo v dne opu�tìných areálech a poøádání
mykologických akcí pro �irokou odbornou, ale i laickou veøejnost.

Závìr

Prudkému rozvoji cestovního ruchu v destinaci Ralsko v souèasné dobì brá-
ní zastaralá infrastruktura, nedokonèená privatizace a rizika vyplývající z pøí-
tomnosti dosud neodstranìných min. Pøesto rekreaèní prostor destinace, a� ji�
vytvoøený pøírodou nebo lidským zásahem pøedstavuje obrovskou mo�nost prud-
kého rozvoje cestovního ruchu v blízké budoucnosti.

Ing. Jaroslava Syrovátková
Technická univerzita v Liberci
Hospodáøská fakulta, Katedra podnikové ekonomiky
e-mail: jaroslava.syrovatkova@tul.cz
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BÝVALÝ VOJENSKÝ VÝCVIKOVÝ PROSTOR
RALSKO � UNIKÁTNÍ ÚZEMÍ LIBERECKÉHO

KRAJE
Ing. Zdenìk Vitáèek

Bývalý vojenský výcvikový prostor (VVP) Ralsko je jedním z nejcennìj�ích
území severních Èech. Na mnoha lokalitách zde �ijí a rostou zvlá�tì chránìní
�ivoèichové a rostliny. V místech pùsobení vojsk byla sice pøíroda zasa�ena pøe-
dev�ím zneèi�tìním spodních vod, silnì po�kozeny municí byly také dopadové
a cílové plochy, ale vìt�ina území je neèekanì pøírodnì zachovalá a bohatá. Pøe-
dev�ím jde o rozsáhlé, tzv. ochranné plochy, které mìly vojenským èinnostem
zaji��ovat ukrytí a také o rozlehlé plochy cvièi��. Na tìchto plochách byla vy-
louèena nebo omezena hospodáøská a zemìdìlská èinnost a omezen pøípadnì
vylouèen vstup lidí, tím byl umo�nìn neru�ený rozvoj pøírodních slo�ek.

Z hlediska výskytu oboj�ivelníkù, plazù, ptákù a savcù patøí oblast Ralska
k jednìm z nejvýznamnìj�ích lokalit severních Èech a mo�ná celé republiky. Pøi
výzkumech, které zapoèaly v roce 1991, odborníci zjistili unikátnost tohoto úze-
mí, která se projevuje pøedev�ím výskytem øady zvlá�tì chránìných druhù �ivo-
èichù.

V kategorii ohro�ený druh je 23 druhù obratlovcù, 35 druhù patøí mezi silnì
a 14 dokonce mezi kriticky ohro�ené druhy. Také v dal�ích skupinách �ivoèichù,
pøedev�ím bezobratlých, bylo potvrzeno mno�ství zvlá�tì chránìných a význam-
ných druhù. Cennost a význam tohoto území z hlediska flóry prokázal i botanic-
ký výzkum. Celkový prùzkum území, jeho� hlavním koordinátorem bylo Vlasti-
vìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì potvrdil, �e oblast bývalého VVP Ralsko
je velmi cenným územím, které si zaslou�í mimoøádnou pozornost a ochranu.
Èást území je dnes chránìna sítí tøinácti maloplo�ných zvlá�tì chránìných úze-
mí z toho jednou národní pøírodní rezervací (NPR) (Modrý � Sýkorová
2004).V roce 2004 se èást území na jih od Hradèan po Bezdìz a Bìlou pod
Bezdìzem stala souèástí Ptaèí oblasti Èeskolipsko-Dokeské pískovce a mokøa-
dy v rámci soustavy chránìných území Evropské unie �NATURA 2000.

Bìhem posledních let jsme v�ak zaèali zji��ovat nové negativní vlivy, které
mají za následek, a� vymizení nìkterých druhù flóry a fauny z lokalit jejich
pùvodního výskytu. Napøíklad z Hradèanského leti�tì s nejvìt�í pravdìpodob-
ností zmizel kriticky ohro�ený sysel obecný. Botanici zaznamenali alarmující
úbytek nìkterých druhù mokøadní i suchomilné flóry, na øadì míst je pøímo ohro-
�en výskyt významných druhù broukù, pøedev�ím tesaøíkù. Pøíèiny se nám jeví
hned v nìkolika smìrech. Prvním z nich je zmìna vyu�ívání území. S odstranì-
ním tì�ké vojenské techniky zmizely i periodické vodní plochy na písèitých ces-

str. 91



tách, které jsou nutné pro výskyt øady druhù bezobratlých (�ábrono�ky, listono-
zi) i rostlin. Øada lokalit také zcela zmìnila svùj pùvodní charakter. Mnohde
lokality zcela zarostly plevelem èi náletovými døevinami. Rozvinula se i tì�ba
døeva, která ohro�uje flóru pøedev�ím v Hradèanských stìnách a v neposlední
øadì do�lo k omezení samovolného zmlazování lesních porostù díky pøemno�e-
ní zvìøe. Dal�ím negativním vlivem je ru�ivé pùsobení nìkterých skupin ná-
v�tìvníkù v území a mnohé lokality výskytu vzácných druhù hmyzu jsou doslo-
va devastovány nájezdy sbìratelù a obchodníkù.

Pøesto zùstává celá oblast Ralska významným a pøírodnì velmi zachovalým
územím. Pro udr�ení tohoto stavu je nutné zachovat i nìkteré del�í lokality bez
vìt�ího vlivu turistického ruchu. Jde pøedev�ím o jádrové lokality výskytu zvlá�-
tì chránìných druhù �ivoèichù a rostlin. Na základì terénních prùzkumù jsme
vybrali tato lokální území:

�iroký kámen (Pøírodní památka), Èerný rybník s ra�elini�tìm (Pøírodní pa-
mátka), Malý a Velký Jelení vrch (Pøírodní památka), klidová zóna obory �id-
lov, niva øeky Plouènice mezi Boreèkem a Veselím s èástí polesí Boreèek (sou-
èást Ptaèí oblasti Èeskolipsko-Dokeské pískovce a mokøady, niva Plouènice je
souèástí i navrhované Evropsky významné lokality (EVL) Jestøebsko-Dokesko
a Horní Plouènice), území mezi leti�tìm a silnicí na Kuøívody, vnitøní území
Hradèanských stìn a Hradèanských buèin (souèást Ptaèí oblasti Èeskolipsko-
Dokeské pískovce a mokøady a èásteènì NPR Bøehynì-Pecopala), Hradèanské
rybníky (Pøírodní rezervace), Malá a Velká Buková (souèást Ptaèí oblasti Èes-
kolipsko-Dokeské pískovce a mokøady), území mezi Bøehyòským rybníkem, Strá-
�ovem, Studánkou a hájovnou U tøí borovic (souèást NPR Bøehynì-Pecopala
a Ptaèí oblasti Èeskolipsko-Dokeské pískovce a mokøady), Slatinné vrchy (sou-
èást Ptaèí oblasti Èeskolipsko-Dokeské pískovce a mokøady, navr�eny jako Ev-
ropsky významná lokalita [EVL] Slatinné vrchy), Malý Bezdìz (souèást Ptaèí
oblasti Èeskolipsko-Dokeské pískovce a mokøady, Pøírodní rezervace Velký
a Malý Bezdìz, navr�en jako stejnojmenná EVL), Vrchbìlská støelnice mezi Vr-
chbìlskou roklí a Selským dolem (souèást Ptaèí oblasti Èeskolipsko-Dokeské
pískovce a mokøady), niva Zábrdky.

Do tìchto území nedoporuèujeme zavádìt znaèené turistické cesty a cyklis-
tické trasy, budovat zde vyhlídková místa nebo nauèné trasy a odboèky. Turistic-
ký ruch by zde mìl negativní dopad na zde se vyskytující faunu a flóru. Dále
nedoporuèujeme roz�iøovat turistické a cyklistické znaèení v oblasti vlastního
kopce Ralsko (Pøírodní rezervace) a Vranovských skal (Pøírodní památka), na
Borném, Swampu (Národní pøírodní památka) a Velkém Bezdìzu (souèást Pøí-
rodní rezervace).

Pøi zvý�ení dostupnosti území pro turistiku a cyklistiku doporuèujeme co
nejvíce vyu�ít stávající zpevnìné pøedev�ím asfaltové cesty a nevyu�ívat v nad-
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mìrné míøe lesní cesty jdoucí cennými územími. Za únosné pova�ujeme rozum-
nou sí� znaèených tras, dobøe vyznaèených v terénu a napojených na servisní
infrastrukturu, která je zachována po obvodu bývalého VVP. Servisní centra pro
turistiku a cyklistiku je nutné budovat pøedev�ím na hranicích bývalého VVP
mimo centrální èásti. Zbyteèné pøedimenzování znaèených tras by vedlo k de-
gradaci území a ztrátì jeho atraktivity. Nejvìt�ím problémem je �terénní� cyklo-
turistika, motorkáøi a ofroad.

Tyto vý�e uvedené po�adavky jsou opodstatnìné výskytem pøedev�ím zvlá�-
tì chránìných druhù �ivoèichù, kteøí jsou velmi vnímaví na ru�ení a dal�í èin-
nosti související s nadmìrným pohybem lidí. Pro dolo�ení významu území Ral-
ska a námi vybraných lokalit uvádím základní pøehled zji�tìných zvlá�tì
chránìných druhù �ivoèichù (Vitáèek 1997).

Oboj�ivelníci (Amphibia)

Druhy kriticky ohro�ené:

blatnice obecná [skvrnitá] (Pelobates fuscus), ropucha krátkonohá (Bufo ca-
lamita), skokan skøehotavý (Rana ridibunda).

Druhy silnì ohro�ené:

mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), èolek obecný (Triturus vulgaris),
èolek horský (Triturus alpestris), rosnièka zelená (Hyla arborea), skokan �tíhlý
(Rana dalmatina).

Druh ohro�ený:

ropucha obecná (Bufo bufo).

Plazi (Reptilia)

Druh kriticky ohro�ený:

zmije obecná (Vipera berus).

Druhy silnì ohro�ené:

slepý� køehký (Anguis fragilis), je�tìrka obecná (Lacerta agilis), je�tìrka
�ivorodá (Zootoca vivipara), u�ovka hladká (Coronella austriaca).

Druh ohro�ený:

u�ovka obojková (Natrix natrix).

Ptáci (Aves)

Druhy kriticky ohro�ené:

sokol stìhovavý (Falco peregrinus), bukaè velký (Botaurus stellaris), jeøáb
popelavý (Grus grus), orel moøský (Haliaeetus albicilla), orlovec øíèní (Pandi-
on haliaeetus), luòák èervený (Milvus milvus), luòák hnìdý (Milvus migrans),
rybák èerný (Chlidonias niger).
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Druhy silnì ohro�ené:

skøivan lesní (Lullula arborea), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), beka-
sína otavní (Gallinago gaallinago), èáp èerný (Ciconia nigra), èírka modrá (Anas
querquedula), holub doupòák (Columba oenas), chøástal vodní (Rallus aquati-
cus), chøástal polní (Crex crex), køepelka polní (Coturnix coturnix), kulí�ek
nejmen�í (Glaucidium passerinum), krahujec obecný (Accipiter nisus), ostøí�
lesní (Falco subbuteo), moták pilich (Circus cyaneus), vèelojed lesní (Pernis
apivorus), pìnice vla�ská (Sylvia nisoria), rákosník velký (Acrocephalus arun-
dinaceus), slavík modráèek støedoevropský (Luscinia svecica cyanecula), sova
pálená (Tyto alba), sýèek obecný (Athene noctua), ledòáèek øíèní (Alcedo att-
his), kavka obecná (Corvus monedula), volavka bílá (Egretta alba), dudek cho-
cholatý (Upupa epops), vodou� kropenatý (Tringa ochropus)

Druhy ohro�ené:

bramborníèek hnìdý (Saxicola rubetra), brkoslav severní (Bombycilla gar-
rulus), bøehule øíèní (Riparia riparia), èáp bílý (Ciconia ciconia), èírka obecná
(Anas crecca), jestøáb lesní (Accipiter gentilis), kopøivka obecná (Anas strepe-
ra), koroptev polní (Perdix perdix), krkavec velký (Corvus corax), moták po-
chop (Circus aeruginosus), moudivláèek lu�ní (Remiz pendulinus), oøe�ník kro-
penatý (Nucifraga caryocatactes), potápka roháè (Podiceps cristatus), rorýs
obecný (Apus apus), sluka lesní (Scolopax rusticola), �uhýk obecný (Lanius
collurio), vla�tovka obecná (Hirundo rustica), výr velký (Bubo bubo),

Savci (Mammalia)

Druhy kriticky ohro�ené:

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), sysel obecný (Citellus citellus)

Druhy silnì ohro�ené:

netopýr èerný (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis myotis),
vydra øíèní (Lutra lutra),

Duhy ohro�ené:

netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus), netopýr Brandtùv (Myotis brandti),
veverka obecná (Sciurus vulgaris),

Problematickými jsou i nadále místa bývalého pobytu vojsk (kasárna, seøa-
di�tì, leti�tì a dal�í), kde je tøeba dokonèit pøedev�ím �oèistu� a vyøe�it jejich
dal�í vyu�ití, je� je vùbec velmi problematické a od prvopoèátku a� chaotické.
V území se ji� vystøídaly nejrùznìj�í podnikatelské aktivity a projekty od chovu
nosoro�cù po Cagro leti�tì a zábavní park, ale zatím bez trvalého pøínosu a vý-
sledku. Ani v historické dobì nemìlo toto území rozvinutý prùmysl nebo inten-
zivní zemìdìlství.
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Budoucnost celého území Ralska lze vidìt spí�e v podpoøe aktivit místních
obyvatel, rozvoji pøimìøeného a únosného turistického ruchu bez �megalomá-
nie� a rozumného hospodáøského vyu�ití místních a omezených mo�ností ve
vztahu ke stávajícímu potenciálu lokalit a pøedev�ím pøi uvìdomìní si pøírod-
ních hodnot území. Takto �zachovalé� území je jedineèným v celé Evropì a mìlo
by být rozumnì vyu�íváno a hlavnì uchováváno a chránìno jako velmi cenné,
nebo� znièit se dá velmi snadno.

Pro doplnìní informací doporuèuji vlastivìdný sborník Èeskolipska �Bez-
dìz� èíslo 5 z roku 1997. Za odbornou pomoc a korekturu dìkuji
Ing. J. Procházkovi ze Správy CHKO Kokoøínsko.

Ing. Zdenìk Vitáèek,
øeditel a zoolog Vlastivìdného muzea a galerie v Èeské Lípì.
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NÁRODNÍ CYKLOSTRATEGIE JAKO ZDROJ
INSPIRACE PRO KA�DÉHO

Ing. Jaroslav Martinek, René Barto�

1. Cyklostrategie jako vládni dokument

Èeská republika vládním usne-
sením ÈR ze dne 7. èervence 2004
è. 678 o Národní strategii rozvoje
cyklistické dopravy Èeské republi-
ky (dále jen �Cyklostrategie�) se
pøihlásila k podpoøe cyklistiky. Cyk-
lostrategie byla publikována v led-
nu 2005 a zveøejnìna na webové
stránce www.cyklostrategie.cz. Zde
je rovnì� mo�no nalézt komentáøe
k jednotlivým cílùm a opatøením,
popis realizace pilotních cyklopro-
jektù, pøehled odkazù a partnerù
a také fotodokumentaci pøíkladù
cyklistické infrastruktury.

Dal�í realizace Cyklostrategie
byla potvrzena ve vládním usnese-
ním ÈR ze dne 4. ledna 2006 è. 14 k Informaci o realizaci plnìní úkolù a opatøe-
ní uvedených v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy Èeské republiky.

Cyklostrategie demonstruje komplexnost a �íøi dané problematiky. Cyklisti-
ku vnímáme jednak jako cyklodopravu a cykloturistiku, ale èasto ji také spojuje-
me s podporou ochrany �ivotního prostøedí èi s podporou fyzické aktivity oby-
vatelstva. Na tomto základì byly definovány ètyøi priority Cyklostrategie: (1)
Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostøedku dopravní obsluhy území; (2)
Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu; (3) Rozvoj cyklistiky pro posí-
lení ochrany �P a zdraví; (4) Zaji�tìní koordinace s dal�ími resorty a subjekty.
Na jednotlivé priority následnì navazují cíle a opatøení. Jednotlivé prioritní osy
jsou vzájemnì propojeny a je mo�né s nimi efektivnì pracovat pouze tehdy,
pokud je budeme chápat jako celek.

Stát v této souvislosti nabízí finanèní pomoc, metodickou a odbornou spolu-
práci pøi budování cyklistické infrastruktury. Cyklostrategie dále nabízí koordi-
naci èinností ministerstev, krajù, obcí a dal�ích subjektù tak, aby se co nejrych-
leji rozvíjela kvalitní bezpeèná sí� cyklistické infrastruktury a zároveò i povìdomí
veøejnosti o cyklistice jako alternativní formì dopravy.

Ministr dopravy Ing. Milanem �imonovský (vpravo)
spolu s hejtmanem Jihoèeského kraje RNDr. Jiøím

Zahradníkem (vlevo) a námìstkem hejtmana
Ústeckého kraje  Radkem Vonkou (uprostøed) a
námìstkyní hejtmana Plzeòského kraje Olgou
Kalèíkovou (zcela vpravo) na cyklokonferenci
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První výsledky Cyklostrategie byly publikovány v publikaci �Cyklostrategie
� cíle, realita, vyhlídky�. Rovnì� byly prezentovány bìhem cyklokonference,
která se uskuteènila ve dnech 14.�17. 9. 2005 v Hluboké nad Vltavou. Byly
pøedstaveny aktivity jednotlivých krajù, mìst a dal�ích partnerù a realizace jed-
notlivých cílù a opatøení cyklostrategie. V�echny pøíspìvky mìly jednu vìc spo-
leènou; je nutná výstavba kvalitní a bezpeèné cyklistické infrastruktury.

2. Cyklostrategie a cyklistické stezky

Pokud se podaøí vybudovat hustou sít kvalitních a bezpeèných cyklistických
stezek, tak je mo�no vidìt minimálnì ètyøi dopady tohoto efektu:

� Hledisko mobility a dopravy v území (bezpeènost � resort dopravy): Bude
lépe vyu�it potenciál cyklistické dopravy. Nové stezky pøispìjí k vìt�ímu
vyu�ívání jízdní kola na ka�dodenních cestách za prací, do �kol, za náku-
py a slu�bami èi v rámci trávení volného èasu. Navíc cyklisté nemají ta-
kový problém s hledáním parkovacích míst, s dopravními kolapsy a zá-
cpami.

� Hledisko cykloturistiky v území (cestovní ruch a volný èas � resort míst-
ního rozvoje): Trh cykloturistiky pøinese tolik potøebnou alternativu
a udr�itelný rozvoj cestovního ruchu, který je vhodný ke zpomalení tem-
pa a zvý�ení intenzity pro�ívání turistických zá�itkù. Podpora cyklistiky
zajistí pracovní místa v rùzných oblastech slu�eb okolo cykloturistiky.
Atraktivní cykloturistická nabídka prohloubí zájem o jednotlivé turistic-
ké regiony Èeské republiky.

� Hledisko na�eho zdraví (aktivní pohyb � resort zdravotnictví): Pùlhodin-
ka jízdy ka�dý den v týdnu je vynikající prevencí proti civilizaèním cho-
robám. Nedostatek pohybu je toti� právì jedním z hlavních rizikových
faktorù srdeènì-cévních nemocí. Pøínosy pro zdraví pravidelnou fyzic-
kou èinností lze shrnout následovnì: 50 % sní�ení rizika koronárních sr-
deèních onemocnìní (tj. podobný úèinek jako nekuøáctví), 50 % sní�ení
rizika onemocnìní diabetes dospìlých, 50 % sní�ení rizika obezity, 30 %
sní�ení rizika hypertense.

� Hledisko �ivotního prostøedí (environmentální rozmìr � resort �ivotního
prostøedí): Bezpeèná sí� cyklotras automaticky na sebe natáhne nové cyk-
listy a to bude mít pøíznivý dopad na na�e �ivotní prostøedí. Zneèi�tìní
výfukovými plyny pøi provozu jízdního kola je nulové, zatímco zneèi�tì-
ní tìmito plyny z individuální motorové dopravy v devadesátých letech
stouplo (u stacionárních zdrojù naopak pokleslo). Zvý�ení podílu cyklis-
tické dopravy nepøímo sni�uje hluk v území.
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3. Cyklostrategie a rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu

V kontextu této tématické konference pak je mo�né se zamìøit na prioritu è.2
� rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu. Ta je pak v Cyklostrategii
definována tímto zpùsobem: �Cyklistika je v Èeské republice celonárodnì oblí-
bena, je zábavou a èastou fyzickou aktivní náplní volného èasu. Výbìrem vhod-
ných produktù mù�eme upozornit na �ir�í vyu�ití kola, a to jako bì�ného do-
pravního prostøedku i pro po�itek z jízdy v daleko hlub�ím smyslovém kontaktu
s pøírodou, ne� pøi pohybu v autì èi prostøedcích hromadné dopravy. Vyu�itím
souèasného zájmu o cyklistiku u nás a vùbec v celé Evropì mù�eme roz�íøit
cestovní ruch i do doposud málo známých oblastí Èeské republiky.� Priorita má
tyto cíle:

Cíl: 2. 1. Vytváøení podmínek k podpoøe cykloturistiky.

Cíl: 2. 2. Vyu�ití cykloturistiky pro obnovu venkova.

Cíl: 2. 3. Pøíprava èerpání finanèních prostøedkù z Evropské unie.

Bli��í informace: http://www.cyklostrategie.cz/cz/strategie/priorita_2.html

3.1. Cíl: 2. 1. Vytváøení podmínek k podpoøe cykloturistiky.

V �Koncepci státní politiky cestovního ruchu ÈR na období 2002�2007� je
cykloturistika vnímána jako souèást nových, ucelených produktù cestovního
ruchu, zohledòujících navíc ekologický aspekt. Usnesením vlády è. 23 ze dne
5. 1. 2005 byl pøijat materiál �Postup realizace a aktualizace Koncepce státní
politiky cestovního ruchu v ÈR do roku 2006�, který platnou koncepci aktuali-
zoval, a to s ohledem na existující programovací období Evropské unie. Pøipra-
vovaná koncepce na období 2007�2013 by mìla stanovit strategii propagace
cykloturistiky v ÈR i v zahranièí.

Cykloturistika má své místo v edièní èinnosti Agentury CzechTourism a je
prezentována v tiskovinách, které pojednávají o relaxaèní dovolené a pobytu
v pøírodì.

CzechTourism dále podporuje krajské a regionální instituce pøi vydávání pro-
pagaèních materiálù zamìøených
na cykloturistiku. V neposlední
øadì CzechTourism organizuje tis-
kové konference se zamìøením na
propagaci turistických regionù ÈR.

Jedním z programù, který je
podporován ze strany CzechTou-
rism je i program Greenway � Ze-
lené stezky, øízený Nadací Partner-
ství (www.nadacepartnerstvi.cz).
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Jedná se o trasy, které vedou podél øek, kanálù nebo starých �eleznièních tratí,
vyu�ívají historických poutních nebo obchodních cest a zpøístupòují tak lidem
krásy krajiny a bohatství národní historie. Jejich veøejný u�itek spoèívá ve zlep-
�ení �ivotního prostøedí, ochranì pøírodních prvkù ve mìstech i v krajinì, péèi
o kulturní dìdictví, posílení spolupráce a zájmu lidí o vìci veøejné, ale také zvý-
�ení bezpeènosti chodcù a cyklistù a v podpoøe aktivního, zdravého �ivotního
stylu.

Jednou z nejfrekventovanìj�ích je dálková cyklotrasa Greenways Praha Ví-
deò, která byla vybudována ve spolupráci Nadace Partnerství a obèanského sdru-
�ení Greenways Praha Vídeò (www.prahawien.greenways.info) Program Green-
ways zastøe�uje také sí� Moravských vinaøských stezek, z nich�
k nejpopulárnìj�ím patøí Moravská vinná stezka z Uherského hradi�tì do Zno-
jma (www.vinarske.stezky.cz). Mnoho dal�ích cyklotras, napøíklad Greenway
Krakov-Morava.Vídeò (www.kmw.greenways.info) pak navazuje na evropské
stezky Eurovelo, a tak mù�ete o dovolené celkem bez potí�í projet na kole celou
støední Evropu.

MMR podporuje rozvoj cykloturistiky rovnì� formou pøímé dotace obèan-
skému sdru�ení Klubu èeských turistù, které na území Èeské republiky koordi-
nuje celou sí� turistických a cyklistických tras a dbá o výrobu, a instalování
znaèek a smìrovek podél mimosilnièních úsekù cyklotras a zabezpeèuje údr�bu
cyklotras na celém území Èeské republiky ve spolupráci s regionálními zástupci
KÈT a sponzory. Dal�í dotace na údr�bu cykloznaèení poskytují krajské úøady.
Koncem roku budou vydány aktualizované Technické podmínky 108 � Cyklis-
tické informaèní smìrové znaèení na pozemních komunikací.

3.2. Cíl: 2. 2. Vyu�ití cykloturistiky pro obnovu venkova.

Cykloturistika je podporována MMR a kraji prostøednictvím rozvojových
programù v cestovním ruchu. Jedná se pøedev�ím o:

Spoleèný regionální operaèní program (SROP)

Spoleèný regionální operaèní program (2004�2006) podporuje cykloturisti-
ku v rámci priority 4 Rozvoj cestovního ruchu. Projekty, které mohou být pøed-
kládány v rámci této priority, se týkají rozvoje slu�eb (opatøení 4.1 Rozvoj slu-
�eb pro cestovní ruch) nebo infrastruktury (opatøení 4.2 Rozvoj infrastruktury
pro cestovní ruch). Ka�dé z tìchto opatøení se dále èlení na podopatøení dle
charakteru projektu na nadregionální èi regionální/místní. V rámci podopatøení
4.1.1 Podpora nadregionálních slu�eb cestovního ruchu mohou být podpoøeny
projekty zamìøené na aktivity tvorba a uplatòování národních standardù kvality
slu�eb CR, jejich certifikace a systému kontroly; tvorba jednotného znaèení atrak-
tivit a aktivit CR; propagaèní a informaèní kampanì, tvorba a distribuce propa-
gaèních materiálù atd. Tyto aktivity se mohou týkat mj. oblasti cykloturistiky.
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Podobnì je tomu také u podopatøení 4.1.2 Podpora regionálních a místních slu-
�eb cestovního ruchu. V rámci podopatøení 4.2.1 Podpora nadregionální infra-
struktury CR mohou být podpoøeny projekty, které se zamìøují na budování dál-
kových cyklostezek a cyklotras vèetnì doplòkové infrastruktury nebo na tvorbu
ucelených projektù rozvoje ekoturismu v rámci CHKO a NP, zejména pokud jde
o podporu doprovodné infrastruktury (cyklostezky, cyklotrasy, odpoèívadla atd.).
Nìkteré aktivity mohou být realizovány v rámci podopatøení 4.2.2 Podpora regi-
onální a místní infrastruktury CR. Cykloturistika by mìla být jednou z podporo-
vaných aktivit v rámci cestovního ruchu i v dal�ím programovém období
2007�2013. (www.strukturalni-fondy.cz)

Státní program podpory cestovního ruchu

Státní program podpory cestovního ruchu zahrnuje podprogram è. 2, který je
zamìøen na �Podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro
sportovnì-rekreaèní aktivity�. V rámci tohoto dotaèního titulu jsou vyèlenìny
aktivity �Vybudování, oprava a rekonstrukce cyklostezek� a �Rekonstrukce
a vybudování parkovi�tì a odpoèívárny pro cykloturistiku�. Podprogram è. 3 to-
hoto programu je zamìøen na �Podporu prezentace Èeské republiky jako desti-
nace cestovního ruchu�, mj. také na oblast cykloturistiky (neinvestièní náklady).
(www.mmr.cz � Cestovní ruch � Rozvojové programy v cestovním ruchu)

Dal�í formou podpory cykloturistiky jsou aktivity ÈCCR-CzechTourism
(www.czechtourism.cz).

Podpora realizace turistických produktù s vyu�ití cykloturistiky.

MMR a kraje podporují v rámci opatøení 4.1 Rozvoj slu�eb cestovního ru-
chu programu SROP projekty týkající se tvorby ucelených produktù CR, mj.
také pro oblast cykloturistiky. Jedním z podpoøených projektù je projekt Cyklis-
té vítání, který zavádí v celém Èesku jednotný systém certifikace slu�eb pro
cyklisty a cykloturisty. Kritéria hodnocení slu�eb jsou obdobná jako v soused-
ním Rakousku a Nìmecku, èím� se srovná kvalita slu�eb na standardní evrop-
skou úroveò. Projekt oslovuje v�echny poskytovatele stravovacích a ubytova-
cích slu�eb a v následujících dvou letech jim umo�ní bezplatnì získat poradenství
a projít certifikaèním schématem. Tyto slu�by pak budou oznaèeny logem �Cyk-
listé vítáni� a budou se formou piktogramu postupnì objevovat v turistických
mapách, webových serverech a katalozích s nabídkou slu�eb. V létì 2005 pro-
bìhly první certifikace, od podzimu 2005 bude certifikaci zaji��ovat tým 50 hod-
notitelù ve v�ech regionech (více na www.cyklistevitani.cz).

Ze strany CzechTourismu probíhá podpora ve formì realizace projektu �Ob-
chodního domu turistického produktu�, který je zamìøený na o�ivení cestovní-
ho ruchu v ÈR. Mimo jiné jsou zde nabízeny turistické produkty konkrétních
cyklistických pøíle�itostí v turistických regionech (Na kole krajem Smetany
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a Martinù, Adrenalinový výlet na Tiché Orlici, Liberec a okolí atd.). Takto zpra-
covaná cyklistická nabídka pomáhá turistickým místùm v Èeské republice zaji�-
�ovat pracovní místa pøi rozvoji infrastruktury v rùzných oblastech slu�eb, a tím
vytváøí podporu malého a støedního podnikání. Obdobnì nabízí CzechTourism
aktivity spojené s cykloturistikou na webových stránkách www.kudyznudy.cz.

Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury a zaøízení.

Podporu doprovodné cyklistické infrastruktury a zaøízení realizuje MMR
a kraje v rámci opatøení 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch programu
SROP. Uvedené opatøení je dále naplòováno v rámci podprogramu è. 2 Státního
programu podpory cestovního ruchu MMR.

Podpora propagaèních akcí
a kampaní s cílem o�ivit venkovský
prostor prostøednictvím

MMR a kraje podporují propa-
gaèní kampanì a akce se zamìøe-
ním na cykloturistiku v rámci opat-
øení 4.1 Rozvoj slu�eb cestovního
ruchu programu SROP. Dané pro-
jekty mohou být realizovány
i v rámci podprogramu è. 3 Státní-
ho programu podpory cestovního
ruchu MMR. Ze strany CzechTourismu probìhla podpora v roce 2004 formou
uspoøádání akce Krásná zemì aneb putování napøíè Èeskou republikou. Jednalo
se o tøítýdenní cyklistické putování za krásami Èeské republiky. Cílem projektu
bylo upozornit èeské turisty na �iroké mo�nosti trávení dovolené u nás a zároveò
pøesvìdèit podnikatele i státní správu o významu cestovního ruchu pro na�i eko-
nomiku. Podobné akce samozøejmì probíhají i na regionální a místní úrovni.
Pøedpokládá se, �e na národní úrovni se daná akce uskuteèní opìtovnì v roce
2008 (po 5 letech realizace Cyklostrategie), kdy by mìla být ji� v Èesku bohatá
sí� cyklostezek a bude tak co prezentovat, zejména pro zahranièní novináøe.

4. Cyklostrategie, partnerství a finance

Efektivní spolupráce rùzných úrovní veøejné správy a dal�ích aktérù je ne-
zbytným pøedpokladem pro výkonný systém podpory cyklistiky ve smyslu ná-
rodního plánu rozvoje cyklistiky. Jedním z nejdùle�itìj�ích, ale i nejnároènìj-
�ích úkolù, je pøivést rùzné organizaèní a správní úrovnì v�ech zainteresovaných
subjektù ke spoleèné, do budoucna orientované koncepce. Cyklostrategie toti�
urèuje úkoly pouze jednotlivým resortùm ministerstev. Pro ostatní subjekty je
pouze materiálem doporuèujícím. Pøijetí priorit, cílù a opatøení ze strany samo-
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správ vychází pøedev�ím z naplòování jejich strategických a koncepèních mate-
riálù.

Cyklokonference v Hluboké nad Vltavou (záøí 2005) ale jasnì ukázala, �e ze
strany jednotlivých krajù, mìst a mikroregionù je zájem o podporu cyklistiky.
To se ukázalo jak prostøednictvím jednotlivých prezentací, tak i zájmem o fi-
nanèní podporu cyklostezek. U mìst je to ji� dobrá tradice a tak je zde na místì
vyzvednout poèin Olomouckého kraje, který jako první vyèlenil výraznou èást-
ku na cyklistiku. V roce 2005 se jednalo o 15,0 mil. Kè.

Na druhé stranì je ale zøejmé, �e souèasné rozpoèty krajù a mìst a souèasné
dotaèní mo�nosti státu nemohou pokrýt poptávku po výstavbì cyklostezek. Pro-
to i daná cyklokonference nastínila mo�nosti, jak danou situaci øe�it. Jedná se
o spoleèný postup pøi realizaci zejména tìchto opatøení 1.2.2.; 2.3.1.; 2.3.2.;
3.2.1.; 3.2.2.; 4.3.1. a 4.5.1. Souhrnnì se dají daná opatøení nazvat vícezdrojo-
vým financováním.

4.1. Opatøení 1.2.2. � SFDI

I pøes nedostatek finanèních prostøedkù na øe�ení obtí�né situace dopravní
infrastruktury v na�í zemi si stát uvìdomuje, jak dùle�ité jsou projekty, které
øe�í bezpeènost cyklistù. Finanèní podpora probíhá prostøednictvím Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI � www.sfdi.cz). Poprvé pøispìl na výstav-
bu cyklostezek v roce 2001 a to ve vý�i pouhých 12,0 mil. Kè, kdy podpoøil
5 projektù. Od té doby se situace znaènì zmìnila. Ka�dým rokem se podpora
zvy�uje a v roce 2005 dosáhla témìø 100,0 mil. Kè a bylo podpoøeno 32 projek-
tù. Od roku 2006 se pak oèekává roz�íøení finanèní pomoci. Kromì standard-
ních dotací na lokální projekty zvy�ujících bezpeènost cyklistù, bude mo�né
po�ádat i na finanèní spoluúèast na rozsáhlé integrované projekty regionálních,
mezinárodních a dálkových cyklotras ÈR, které budou financovány ze Struktu-
rálních fondù EU. V roce 2005 byl zpracován materiál, který podává souhrnné
informace o stavu pøipravenosti tìchto rozsáhlých projektù a o mo�nosti jejich
vícezdrojovém financováním.

4.2. Opatøení 2.3.1. � Strukturální fondy EU

Do roku 2001 byly hlavními zdroji financování cyklistických tras a stezek
obecní rozpoèty, Program obnovy venkova MMR a pøedvstupní program EU,
hlavnì PHARE. Od roku 2001 pøibyly prostøedky SFDI a krajských rozpoètù.
Od roku 2004 se otevøela mo�nost financování ze SROP a nìkterých iniciativ
EU, pøedev�ím INTEREG III èi LEADER+.

Jedním z hlavních cílù pro nejbli��í období je kvalitnì pøipravit takové pro-
jekty, aby bylo mo�né èerpat finanèní prostøedky ze strukturálních fondù EU pro
období 2007�2013. Jedná se o velmi �havé téma, nebo� jak ukázala aktuální
studie pøipravenosti mezinárodních a dálkových cyklotras ÈR ze záøí 2005, pøi-

str. 102



pravují se rozsáhlé projekty cyklistických stezek a cyklotras, jejich� náklady
èasto pøesahují 100 mil. Kè. Mezi tyto projekty lze zaøadit napø. i cyklotrasu
Praha � Plzeò � Regensburg èi �umavskou magistrálu.

4.3. Opatøení 3.2.1. � Územní plánování

V tomto kontextu se jedná zejména o stálou osvìtovou èinnost ze strany
ministerstev. Cílem je podporovat zaèlenìní cyklistické dopravy do v�ech stupñù
územního plánování. Zvlá�tì v sídelních útvarech by se mìl stanovit dopravní
význam ka�dé ulice a urèit priority jednotlivých druhù dopravy. Ne v ka�dé ulici
jezdí hromadná doprava a ne v�ude se musí øe�it parkování pro pøilehlou oblast.
Cílem je podporovat vytváøení obytných a pì�ích zón ve mìstech a provìøovat
ve�keré pozemní práce pro mo�nost realizace cyklistické infrastruktury. Výsled-
kem dobrého územního plánování mù�e být napøíklad i výstavba cyklomostu
pøes dálnici u Plznì.

4.4. Opatøení 3.2.2. � Vyu�ití opu�tìných drá�ních tìles

Kraje, mikroregiony i obce v ÈR ve stále vìt�í míøe objevují mo�nost vyu�ití
drá�ních tìles po ru�ených �eleznièních tratích pro budování cyklostezek (cyk-
lostezka Varhany, cyklostezka Cheb � Waldsassen, cyklostezka Lupìné � Ho�-
tejn apod.), pøípadnì pro vedení cyklotras (cyklotrasa Kuøim � Veverská Bítý�-
ka). Získané zku�enosti je tøeba uchovat a pøedat dal�ím realizátorùm podobných
projektù. Cílem tvorby metodiky tedy je prostøednictvím monitorování jednotli-
vých projektù sestavit praktickou �kuchaøku� postupù pro realizaci daného zá-
mìru.

4.5. Opatøení 4.3.1. � Pozemkové úpravy

Jako velmi vhodné se jeví budování cyklotras v tìch oblastech, kde probíhají
pozemkové úpravy. Ty se budují ve smyslu zákona è.139/2002 Sb., o pozemko-
vých úpravách a pozemkových úøadech a o zmìnì zákona è.229/1991 Sb., ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù, spoleèná zaøízení. Jde o technická opatøení, která
slou�í ke zpøístupnìní pozemkù, k omezení eroze, ke zlep�ení vodohospodáø-
ských pomìrù a ke zlep�ení ekologických pomìrù. Tyto polní cesty souèasnì ale
naplòují i úèel potøebné prostupnosti krajiny z hlediska cyklistiky. Pøíkladem
mù�e být úsek cyklostezky Beèva u Lipníka nad Beèvou.

4.6. Opatøení 4.5.1. � Vedení cyklistické infrastruktury podél vodních tokù

Jako velmi vhodné se jeví budování cyklotras v tìch oblastech, kde probíhají
pozemkové úpravy. Ty V souèasné dobì mnohé obce a mikroregiony pøipravují
projekty cyklostezek a cyklotras podél vodních tokù. V tomto kontextu probíha-
jí intenzivní jednání se správci jednotlivých Povodí, v rámci kterých se upozor-
òuje a øe�í problémy s budováním cyklistických komunikací. Celková situace se
dá shrnout v souèasné chvíli následovnì: Povodí jsou pøíznivì naklonìna rozvo-
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ji cyklostezek podél vodních tokù, ale je nutné je koncipovat jako víceúèelové
komunikace (cyklostezka + úèelová komunikace), nebo� je pøi opravì a údr�bì
bøehových èástí vyu�ívají i vozidla Povodí. Proto je po�adováno, aby technické
øe�ení bylo provedeno stavbou víceúèelové komunikace. Pokud se budují proti-
povodòové hráze, tak ji� v územním øízení se nesmí zapomenout na definování
cyklostezky, na kterou pak následnì probìhne zvlá�� územní, stavební a kolau-
daèní øízení (tato stavba je ulo�ena jako vìcné bøemeno). Zároveò musí být sta-
noven re�im provozu, údr�by a znaèení. To stejné platí i v pøípadì pøíèné stavby
(napø. jezy). V tomto kontextu je tøeba doplnit a zapracovat do pravidel poskyto-
vání finanèních dotací i toto hledisko a podpoøit princip vícezdrojového finan-
cování.
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5. Cyklostrategie na mikroregionální úrovni

V této kapitole jsou popsány pøedev�ím obecné principy, které podmiòují
rozvoj cykloturistiky na území regionu. Ty mají slu�it pøi definování Strategie
rozvoje cyklotras mikroregionu, jejího cílového produktu Bike a urèování sou-
èasných a budoucích (bìhem nìkolika pøí�tích let) rozhodujících faktorù (prio-
ritních os) dal�ího rozvoje cykloturistiky regionu. Pøíklady ze zahranièí ukazují,
�e pod pojmem cyklistické trasy je mínìno daleko více, ne� jen pouhé znaèení.
Aby ka�dý strategický plán rozvoje cyklotras byl �ivotaschopný, musí se zabý-
vat realizací ètyø èástí (prioritních os):

1. Realizace komplexního terénního informaèního systému (znaèení cyk-
lotras a informaèní tabule)

2. Budování (obnova) potøebné infrastruktury (cyklostezky, komunika-
ce pro nemotorová vozidla, úèelové komunikace, stojany na kola, od-
poèívky.

3. Poskytování kvalitních slu�eb (ubytování, stravování a informaèní
slu�by).

4. Vytváøení a nabízení komplexních programù (propagaèní materiály,
balíèky slu�eb, pùldenní, jednodenní, víkendové a týdenní cyklopro-
gramy se zamìøením jak pro standardní klientelu, tak rodiny s dìtmi,
seniory, apod.

Tyto prioritní osy jsou jádrem strategického materiálu � Strategický plán roz-
voje cyklotras. Ve strategickém materiálu je pak mo�né navrhnout kroky, které
musí uèinit region a dal�í èlánky øetìzce realizátorù strategie, aby v tìchto ob-
lastech nastalo zlep�ení.

Ing. Jaroslav Martinek
Centrum dopravního výzkumu
Vedoucí sekce cyklistické a pì�í dopravy
779 00 Olomouc
tel.: + 420 585 416 618
e-mail: martinek@cdv.cz
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TYPOLOGIE TURISTÙ A JEJÍ APLIKACE PRO
OBLAST BÝVALÉHO PROSTORU RALSKO

Jaroslava Dìdková

1. Úvod

Odborníci se ji� dlouhá léta sna�í vyprodukovat typologie turistù a jejich
chování. V mnoha pøípadech v�ak typologie vznikly na základì mála nebo �ád-
ných empirických údajù. Nicménì pøesto mohou poslou�it jako základna úvah
o zákaznících (turistech), zejména v oblasti segmentace trhu a mohou pomoci:

� Navrhnout typy nových produktù, které by oslovily urèité skupiny turis-
tù, nové slu�by a nové programové nabídky.

� Upozornit na skupiny turistù, které by mohly být ochotné platit vy��í ceny
za urèité výhody (exkluzivity a slu�by).

� Najít místa, která by mohla být pro urèitý typ turistù nejzajímavìj�í.

� Rozhodnout, která sdìlení zamìøit na urèité typy turistù a které komuni-
kaèní kanály vyu�ít.

2. Typologie turistù

V literatuøe je popsáno nìkolik mo�ností rozdìlení turistù. Patøí mezi nì ty-
pologie podle sociologa Cohena, který dìlí turisty na ètyøi následující typy:

� Organizovaný masový turista � kupuje dovolenou jako balíèek slu�eb,
volí nìkterou populární destinaci, vìt�inou jede spoleènì se skupinou pøátel
a èasto tráví vìt�inu dovolené v hotelù nebo bezprostøedním okolí.

� Individuální masový turista � kupuje si volnìj�í balíèek, po�aduje vìt�í
svobodu pohybu napø.kombinaci leteckého zájezdu a pronajatého auto-
mobilu.

� Turista � prùzkumník si plánuje své cesty sám, zámìrnì se vyhýbá kon-
taktùm s jinými turisty a pokou�í se seznamovat s místními obyvateli.
Nicménì chce mít urèitou úroveò komfortu a bezpeènosti.

� Turista � tulák, který se chce stát souèástí místní komunity, i kdy� doèas-
nì. Tento turista nemá �ádný pøedem stanovený itineráø a sna�í se distan-
covat od jakékoliv formy cestovního ruchu.

Podle typu zá�itkù dìlí turisty:

� Rekreaèní turista � jde mu spí�e o fyzickou rekreaci ne� o kulturní nebo
spoleèenskou náplò.

� Diverziální turista � hledá rozmanitost, sna�í se zapomenout na starosti
ka�dodenního �ivota.
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� Zá�itkový turista � vyhledává autentické zá�itky.

� Experimentální turista � hledá u��í kontakt s místní kulturou.

� Existenciální turista � ten chce úplnì poznat cizí kulturu a �ivotní styl.

� Sociolog Smith identifikoval sedm typù turistù:

� Objevitelé � patøí k malé skupinì a cestují témìø jako antropologové.

� Elitní turisté � jsou zku�ení cestovatelé a vybírají si drahé a èasto �na
míru �ité� cesty.

� Nekonvenèní turisté � podnikají individuální výlety mimo organizova-
ný program, aby se seznámili s místní kulturou.

� Nastávající masoví turisté � cestují do zavedených rekreaèních center,
kde turistika dosud nedominuje.

� Masoví turisté � jsou souèástí masového toku, oèekávají tyté� standardy
zaøízení, jaké mají doma.

� Charteroví turisté � se zajímají o cíl cesty jen málo, nebo se o nìj vùbec
nezajímají, chtìjí dovolenou podle svých pøedstav.

Dal�í sociolog Plog spojil chování turistù s osobnostními rysy a rozli�il psy-
chocentriky a allocentriky. První jsou ménì dobrodru�ní, do sebe uzavøení
lidé, kteøí dávají pøednost známým rekreaèním centrùm a spoleènosti dal�ích
turistù. Druzí jsou odvá�nìj�í a vnì zamìøení a rádi podstupují rizika. Dávají
pøednost neobvyklým, exotickým cílùm cest a spí�e individuálnímu cestování.

2.1 Venkovská turistika

Venkovská turistika je formou cestovního ruchu, její� aktivity jsou spojeny
s pøírodou, krajinou a venkovským prostøedím. Vyjadøuje zájem mìstských oby-
vatel o volnou, zachovalou pøírodu a zároveò vyu�ívá celý kulturní a spoleèen-
ský potenciál. Typickými projevy je ohleduplný vztah k pøírodì a krajinì, ubyto-
vaní s omezenou ubytovací kapacitou, komorní, témìø rodinné zázemí, pochopení
pro individuální zázemí.

Formy venkovské turistiky:

� Agroturismus � dovolená na statku, která je vázaná na zemìdìlskou far-
mu. Je to ideální typ rodinné dovolené.

� Ekoagroturismus � se provozuje na ekologicky zamìøených far-
mách.Nepou�ívá �ádné syntetické chemikálie, hnojiva, umìlá barviva èi
konzervaèní látky.

� Ekoturismus � zahrnuje putování pøírodou a její pozorování s ohledem
na zachování pøírodních zdrojù a kulturních zajímavostí.

Cílem venkovké typologie je stimulovat rozvoj dal�ích aktivit na venkovì,
omezit migraci venkovského obyvatelstva do mìst a stabilizovat venkovský pro-
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stor, zpopularizovat místní krásy, zvlá�tnosti a tradice, rozvíjet pøírodní prostøe-
dí, udr�ovat ho a rozvíjet

2.2 Oblast Ralska

Oblast bývalého prostoru Ralsko je z velké èásti obklopena plochou bývalé-
ho vojenského výcvikového prostoru Ralsko s pomìrnì rozsáhlou vegetací. Po
zru�ení vojenského provozu se toto území stává díky svému rozsáhlému bohat-
ství pøírodních krás a památek centrem mnoha zájmù s mo�ností získat tomuto
území alespoò z èásti pùvodní pozici na mapì významných bodù severních Èech.
Oblast je charakterizována strukturou drobných sídelních lokalit rovnomìrnì
rozlo�ených v pøevá�nì zemìdìlské krajinì. Území le�í v Èeské køídové tabuli a
je souèástí jejího dílèího celku, kterým je Ralská pahorkatina. Tato tvoøí pøe-
chod mezi hranièními horskými soustavami a èeským vnitrozemím.

Nejbli��í okolí je pravým rájem houbaøù a rybáøù, znaèené turistické a cyk-
listické stezky lákají k výpravám za krásami pøírody (pískovcové skály � horole-
zectví, rybníky, prùrva øeky Plouènice) a za krásami historie (Jablonné v Podje�-
tìdí � hrobka sv. Zdislavy, hrady Ralsko, Dìvín, Stohánek, Bezdìz, Sloup, zámky
Lemberk, Zákupy), ale i do vìt�ích mìst Èeská Lípa (muzeum) a Liberec (muze-
um, ZOO, botanická zahrada). Mìsto Mimoò se nachází v okrese Èeská Lípa
v podhùøí Lu�ických hor. Mírnì zvlnìný charakter oblasti je dán polohou v rám-
ci Ralské pahorkatiny. Mìstem protéká jeden z pøítokù Labe � øeka Plouènice
a Panenský potok. Okolí mìsta tvoøí rozsáhlé lesní porosty bývalého vojenské-
ho prostoru. Dobrá dopravní dostupnost, pøíroda a turisticky atraktivní cíle vy-
tváøejí pøíznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti.

3. Závìr

Na základì provedených výzkumù agentury STEM/MARK pro CzechTou-
rism, vychází pøedstavy o dovolené ze segmentace domácího trhu a z typologie
�ivotního cyklu. Tuto segmentaci lze aplikovat i pro vymezenou oblast Ralska.

1. Mladí svobodní (26�40 let) si dovolenou spojují s odpoèinkem od
povinností, s kamarády, s relaxací, s uvolnìním, s pìkným prostøe-
dím, s hezkými zá�itky, s kulturou a restaurací, èi kavárnou a s øadou
sportovních aktivit � cyklistika, turistika, sjí�dìní øeky a v zimì s ly-
�ováním.

2. Rodièe s dìtmi �kolního vìku (26�40let) tráví volno s rodinou a volný
èas pøizpùsobují dìtem. O dovolené preferují být pospolu, spojují ji
se zábavou a pohodou. Preferují výlety na hrady, zámky, památky
a vyznávají sportovní aktivity � cyklistika, ly�e.

3. Tøetí kategorie tzv. Prázdné hnízdo (41�60 let) je skupina, ve které
rodiny tráví volno vìt�inou sami nebo s vnouèaty. Chtìjí se pøede-
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v�ím odreagovat od práce, vìnují se turistice, sportu � cyklistice, ka-
noistice a ly�ím.

Pøedstava trávení volného èasu je podobná jak pro del�í dovolenou, tak pro
volné víkendy a prodlou�ené víkendy.

Oblast Ralska mù�e díky své poloze a klidnému prostøedí oslovit v�echny
vìkové kategorie a vìt�í èást skupin turistù z popsané typologie. Mù�e rozvíjet
pobyty zamìøené na turistiku, cyklistiku, vodáctví, para�utismus atd.

Pøíspìvek byl zpracován za podpory projektu FRV� è.432/20006/F5/a Ino-
vace pøedmìtu �Spotøebitelské chování�.

Literatura:

Horner, S., Swarbrooke, J.: Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyu�ití
volného èasu, Grada Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247-0202-9

Drobná, D., Morávková, E.: Cestovní ruch, Fortuna Praha, 2003, ISBN 80-
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PRÙBÌH A STAV SANACE HORNINOVÉHO
PROSTØEDÍ V BÝVALÉM VVP RALSKO

Drahomíra Traplová

OBEC RALSKO � ÚZEMÍ S ROZSÁHLOU KONTAMINACÍ
PODZEMNÍCH VOD A ZEMIN

Historie stavu ekologické zátì�e a vývoj pøístupu státu k øe�ení dané
problematiky

Území obce Ralsko bylo poznamenáno ètyøicetiletou èinností armády. Byl
zde stanoven Vojenský újezd Ralsko, území spravovala Krajská vojenská ubyto-
vací a stavební správa Litomìøice (dále KVUSS). Území bylo vyu�íváno od pa-
desátých let Èeskoslovenskou a následnì od roku 1968 Sovìtskou armádou. Pøí-
èinou souèasného zneèi�tìní horninového prostøedí byly havarijní úniky rùzných
závadných látek, pøevá�nì pohonných hmot a odma��ovadel, ke kterým dochá-
zelo na mnoha místech zájmového území v letech 1950 a� 1989. Pøeva�uje kon-
taminace ropnými uhlovodíky. Hlavní objem ropného zneèi�tìní je soustøedìn v
zeminách nad hladinou podzemních vod, kde se èásteènì samovolnì degraduje
a souèasnì se srá�kami vymývá do podzemních vod. Ve smìru proudìní pod-
zemních vod postupuje zneèi�tìní k místní erozní bázi � významnému vodnímu
toku Plouènice. Jedná se o zneèi�tìní bilanènì nejvýznamnìj�ího hydrogeolo-
gického rajónu Horní Plouènice, v naøízením vlády è. 85/1981 Sb. stanovené
chránìné oblasti pøirozené akumulace vod Severoèeská køída.

V únoru 1990 byla podepsána dohoda o odchodu sovìtských vojsk a byla
zøízena funkce vládního zmocnìnce pro zále�itosti odchodu sovìtských vojsk
z území ÈSFR. Poslední vlak se sovìtskými vojáky a vojenskou technikou vyjel
z Milovic v èervnu 1991.

Vláda ÈSFR rozhodla o zøízení Úøadu pro øe�ení dùsledkù pobytu sovìt-
ských vojsk na území ÈSFR. Do pùsobnosti tohoto úøadu patøily èinnosti jako
hydrogeologický prùzkum a sanaèní práce, demolice havarijních objektù, ná-
hrada �kod fyzickým a právnickým osobám, pøevzetí objektù a finanèních pro-
støedkù od sovìtské strany apod. V tém� roce v�ak Úøadem byla pøijata nulová
varianta ve vyrovnání pohledávek a závazkù se sovìtskou stranou, èím� odpadl
finanèní zdroj prostøedkù na sanace ze sovìtské strany.

V listopadu 1992 zmínìný Úøad ukonèil v souvislosti s ukonèením federace
Èeské a Slovenské republiky svoji èinnost a agenda sanací lokalit, kde pobývala
Sovìtská armáda, byla pøedána Ministerstvu �ivotního prostøedí. Pøevod èin-
ností a kompetencí souvisejících se sanacemi potvrdilo usnesení vlády ÈR è. 2
ze dne 6. ledna 1993, pøièem� zabezpeèení sanaèních prací v lokalitách v pùsob-
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nosti Èeské armády bylo ponecháno v kompetenci Ministerstva obrany. Celý
proces posuzování a nápravu starých ekologických �kod na lokalitách opu�tì-
ných Sovìtskou armádou na území ÈR øídí Ministerstvo �ivotního prostøedí,
odbor ekologických �kod. Zadává veøejné zakázky na analýzu rizika jednotli-
vých lokalit, na zhotovitele sanaèních prací a zhotovitele supervize. Zabezpeèu-
je uzavírání komisionáøských smluv a smluv s dodavateli sanaèních a superviz-
ních prací, resp. jejich dodatkù na jednotlivé roky. Pøed uvolnìním finanèních
prostøedkù z rozpoètu Ministerstvo �ivotního prostøedí kontroluje správnost pøed-
kládaných faktur. V pøípadì potøeby zaji��uje kontrolu poskytnutých finanèních
prostøedkù na sanaci �kod po Sovìtské armádì u jejich pøíjemcù. Nejménì je-
denkrát za dva mìsíce odbor ekologických �kod svolává na jednotlivých lokali-
tách kontrolní dny, vyjadøuje se k etapovým a roèním zprávám a závìreèným
zprávám o provedené sanaci vèetnì postsanaèního monitoringu. Odbor ekolo-
gických �kod zabezpeèuje spolupráci s ministerstvy, s orgány krajù, mìstskými
úøady a orgány obcí pøi v�ech zále�itostech, které se týkají nápravy ekologic-
kých �kod na horninovém prostøedí a podzemních vodách zpùsobených poby-
tem bývalé Sovìtské armády v ÈR. Sovìtská armáda vyu�ívala v Èeské republi-
ce 73 rùznì velkých lokalit. Prùzkumem bylo zji�tìno, �e zhruba u 60 lokalit je
rozsah ekologických �kod významný. Celkové mno�ství kontaminované zeminy
bylo odhadnuto na 1,24 mil. m3. Hlavním ekologickým po�kozením v bývalých
vojenských lokalitách je zneèi�tìní podzemních vod. Hlavními kontaminanty
jsou ropné uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ale také polychlorované bifeny-
ly, tì�ké kovy a dal�í toxické látky. Od r. 1991 byly sanaèní práce postupnì
zahájeny v nejvíce posti�ených lokalitách, tak�e k dne�nímu dni na vìt�inì loka-
lit ji� nezbytná sanace probìhla. Od zaèátku sanaèních prací v r. 1991 bylo do
konce r. 2004 vyèerpáno 1 191,9 mil. Kè, do plánovaného ukonèení v r. 2012 se
pøedpokládá vynalo�ení dal�ích cca 280 mil. Kè. V roce 2005 pokraèovaly sa-
naèní práce na �esti lokalitách � Hradèany, Milovice � Bo�í Dar, Milovice �
tábor, V�ejany � les, Lu�tìnice a Kuøívody. Doprùzkum zneèi�tìní probíhal na
dvou lokalitách � v Olomouci � Neøedínì (vèetnì studie proveditelnosti)
a v Bruntále (vèetnì zpracování projektové dokumentace sanace rizikových
ploch). Rovnì� byla zahájena likvidace nepotøebných vrtù na území bývalého
vojenského újezdu Ralsko.

Lokalita Boreèek

Ji� v roce 1988 byla zahájena sanace ekologické zátì�e v lokalitì Boreèek,
kde byla zji�tìna kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky. Chlo-
rované uhlovodíky byly zji�tìny ve zdroji pitné vody vodárny Boreèek, který byl
odpojen od veøejné sítì a byla zahájena sanace podzemních vod, prùzkum
a odstraòování mo�ných zdrojù kontaminace.
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Sanaèní práce na lokalitì byly pøeru�eny a v bøeznu 1994 bylo na pokyn
Ministerstva �ivotního prostøedí ukonèeno sanaèní èerpání vodárny Boreèek.
Dal�ími prùzkumnými pracemi bylo zji�tìno, �e masivní zneèi�tìní chlorovaný-
mi uhlovodíky v této lokalitì bylo zpùsobeno nejen èinností vojsk, ale význam-
ný podíl mìl provoz bývalého Veterinárního asanaèního podniku Boreèek. Bylo
zji�tìno masivní zneèi�tìní podzemních vod (cca 200 t perzistentních chlorova-
ných uhlovodíkù v ohnisku) v Èeské republice. Proto�e za pùvodce zneèi�tìní
byl oznaèen èeský subjekt, nebylo mo�né sanaci hradit z prostøedkù pro likvida-
ci ekologických havárií zpùsobených sovìtskou armádou. Zneèi�tìní bylo nadá-
le monitorováno a v roce 1995 byla zpracovaná analýza rizik migrace zneèi�tì-
ní. V roce 1996 provedla firma KAP s.r.o. Praha doprùzkum lokality. Od záøí
roku 1997 a v roce 1998 realizovala tato firma pilotní sanaci, která ovìøila vhod-
nost navr�ených sanaèních technologií. V re�imu havarijního sanaèního èerpání
probíhá sanace do dne�ních dnù. Dodavatelem prací je firma Earth Tech CZ
s.r.o. Praha, supervizní èinnost vykonává RNDr. Jan Èerný, Aktiv Liberec.

Úhrada sanace v areálu podniku probíhala nejprve z finanèních prostøedkù
Pozemkového fondu, následnì z Fondu národního majetku a po jeho zru�ení by
mìla pokraèovat z prostøedkù Ministerstva financí v re�imu odstraòování staré
ekologické zátì�e.

Sanace zneèi�tìní je zalo�ena na intenzivním èerpání podzemní vody ve dvou
ohniscích kontaminace � v areálu SAP Mimoò spol. s r.o. Boreèek a v lokalitì
vodárny Boreèek. V areálu SAP Mimoò spol. s r.o. Boreèek je efektivita sanace
zvý�ena aplikací metod airspargingu a ventingu. Podzemní voda se èistí v sou-
stavì �esti stripovacích vì�í se záchytem chlorovaných uhlovodíkù na trojici
filtrù s náplní aktivního uhlí. Sanaèní limity byly stanoveny rozhodnutím ÈI�P
Ústí nad Labem pro ka�dé ohnisko zneèi�tìní zvlá��.

Na lokalitì probíhají pravidelné kontrolní dny a je sledovaná úèinnost prová-
dìného sanaèního zásahu.
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Lokalita Hradèany

Prostor, kde byla zji�tìna masivní kontaminace podzemních vod a zemin
pøevá�nì leteckým petrolejem, je vymezen územím bývalého vojenského leti�tì
a pøiléhajících objektù technického zabezpeèení. Zmapované zneèi�tìní ropný-
mi uhlovodíky na plo�e cca 37 ha patøí k nejvìt�ím v Èeské republice. Sanace
financovaná a øízená odborem ekologických �kod Ministerstva �ivotního pro-
støedí zaèala v roce 1990 a její ukonèení se pøedpokládá v roce 2010 s násled-
ným posanaèním monitoringem do konce roku 2012.

Sanaèní práce probíhají v souèasné dobì na plo�e 27,9 ha. Sanace patøí svým
rozsahem k nejvìt�ím sanacím metodami �in situ� ve svìtovém mìøítku.

Sanaci lokality zahájila firma AQUATEST a.s. Praha v roce 1990 èerpáním
kontaminovaných podzemních vod prostøednictvím sítì cca 30 hydrovrtù. Od
roku 1993 po výbìrovém øízení pøevzala sanaci firma KAP spol. s r.o. Praha,
která pokraèovala v èerpání podzemních vod.

V roce 1994 byla zavedena metoda sanace zemin �in situ� ventingem podpo-
rovaná inokulací vybraného bakteriálního kmene a �ivin. Sanaèní pole byla vy-

Zájmové území:
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budována na plo�e cca 5 ha. V roce 1997 byl venting doplnìn sanací podzem-
ních vod air spargingem, který umo�òuje sanovat kontaminaci pod hladinou
podzemních vod. Air sparging (vtláèení vzduchu pod hladinu podzemních vod)
se stal základní sanaèní metodou na lokalitì. Výsledky sanace potvrdily, �e za-
ji�tìní dostatku kyslíku pro aerobní degradaèní procesy je klíèovým prvkem efek-
tivity sanace ropných uhlovodíkù.

Biodegradace ropných látek se podporuje také dávkováním �ivin (dusíku,
fosforu a draslíku) do podzemních vod.

V souèasné dobì provádí ji� X. etapu sanaèních prací firma Earth Tech CZ
s.r.o. Praha, nástupnická organizace KAP spol. s r.o. Praha, supervizní èinnost
vykonává firma GEO Group a.s., Ostrava. V dvoumìsíèním intervalu jsou svo-
lávané pravidelné kontrolní dny na lokalitì, kterých se úèastní zástupci Minis-
terstva �ivotního prostøedí ÈR Praha, sanující a supervizní organizace, Obce
Ralsko, Èeské inspekce �ivotního prostøedí oblastního inspektorátu Ústí nad
Labem, Krajského úøadu Libereckého kraje a dal�ích dotèených subjektù. V pra-
videlných zprávách o prùbìhu sanace je provádìno prùbì�né hodnocení. Jsou
zpracovávány a schvalovány projekty pro jednotlivé etapy sanaèních prací. Je
schvalováno prùbì�né financování prací.

Zájmové území:
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Lokalita Kuøívody

Zájmové území se nachází 8 km jihovýchodnì od mìsta Mimoò. Jedná se
o okolí bývalé vojenské prádelny sovìtské armády o pøibli�né rozloze cca
0,8×2 km. Sanace lokality byla zahájena bezodkladnì po zji�tìní kontaminace
podzemních vod a zemin chlorovanými uhlovodíky a ropnými látkami. Od roku
1991 do souèasnosti na lokalitì pùsobilo nìkolik firem, od roku 1991 do 1997
firma AQUATEST � Stavební geologie a.s. Praha, od roku 1997 do roku 1999
firma OPV s.r.o. Praha a od roku 1999 do roku 2003 Vodní zdroje a.s. Praha.

Zájmové území:

Pro sanaci byly pou�ity metody odtì�by, ventingu, sanaèního èerpání a èi�tì-
ní èerpané vody stripováním. Nebylo v�ak dosa�eno cílových parametrù sanace.
Po vyhodnocení provádìného monitoringu v roce 2004 bylo rozhodnuto Minis-
terstvem �ivotního prostøedí o pokraèování sanaèních prací. Na základì výbìro-
vého øízení byla uzavøena smlouva s firmou AQUATEST a.s. Praha. Supervizní
èinnost vykonává na lokalitì firma EKOSYSTEM s.r.o. Praha.

Sanaèní firma provedla detailní revizi stavu lokality. Byla prokázaná mnoho-
vrstevnatost zájmového území. Kontaminace hlub�ích partií má pùvod ve zji�tì-
né zdrojové oblasti, která byla vymezena do hloubky 3�4 m pod terénem. Vyso-
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ká míra kontaminace byla prokázaná a� do hloubky cca 16 m pod terénem. Byl
realizován pilotní projekt k ovìøení úèinnosti navr�ených metod sanace. K sana-
ci zdrojové oblasti byla zvolena metoda �in-situ� chemické oxidace podpoøená v
hloubkovém intervalu 10�15 m aktivací horninového prostøedí hydraulickým
�tìpením. Jako nejvhodnìj�í èinidlo byl urèen manganistan draselný. Pro sanaci
pøedpolí byla navr�ena metoda reduktivní dechlorace pomocí infiltrace mikro-
skopických kovových èástic DMP a laktátù do horninového prostøedí. Pro zaji�-
tìní ochrany okolí pøed �íøením kontaminantù bylo navr�eno sanaèní ochranné
èerpání.

V roce 2006 by mìla sanace pokraèovat druhým a tøetím kolem infiltrace
manganistanu draselného ve zdrojové oblasti, vybudováním infiltraèního systé-
mu v pøedpolí pro aplikaci nanoèástic a laktátù. Souèasnì probíhá prùbì�ný
monitoring a vyhodnocování jednotlivých krokù sanace. V dvoumìsíèním inter-
valu jsou svolávané pravidelné kontrolní dny na lokalitì, kterých se úèastní zá-
stupci Ministerstva �ivotního prostøedí ÈR Praha, sanující a supervizní organi-
zace, Obce Ralsko, Èeské inspekce �ivotního prostøedí oblastního inspektorátu
Ústí nad Labem, Krajského úøadu Libereckého kraje a dal�ích dotèených sub-
jektù. V pravidelných zprávách o prùbìhu sanace je provádìno prùbì�né hodno-
cení. Jsou zpracovávány a schvalovány projekty pro jednotlivé etapy sanaèních
prací. Je schvalováno prùbì�né financování prací.

Lokality Hvìzdov a Svéboøice

Na lokalitì Hvìzdov byla na plo�e bývalého vozového parku prokázaná kon-
taminace zemin ropnými látkami. Sanace probíhala od roku 1992 do roku 1998.
Stanovené sanaèní limity byly dosa�eny.

Také na lokalitì Svéboøice byla prokázaná kontaminace zemin ropnými lát-
kami. Sanace probíhala od roku 1992 do roku 1994. Stanovené sanaèní limity
byly dosa�eny.
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Zájmová oblast:

Financování sanaèních prací

Financování sanaèních prací souvisejících s odstraòováním kontaminací zpù-
sobených èinností armád zabezpeèuje stát. Nejprve prostøednictvím KVUSS
Litomìøice a po zru�ení vojenských újezdù prostøednictvím Ministerstva �ivot-
ního prostøedí pøes tzv. komisionáøe, kterým na Èeskolipsku byl do konce roku
1997 Okresní úøad Èeská Lípa a následnì Obec Ralsko se sídlem v Kuøívodech.
Sanace bývalých základen po Sovìtské armádì je financována ze státního roz-
poètu z kapitoly 315, program odstraòování �kod po Sovìtské armádì.

Prostøedky z rozpoètu Ministerstva �ivotního prostøedí na jednotlivé roky na
financování nápravy ekologických �kod po Sovìtské armádì jsou poskytovány
na základì �Zásad pro poskytování prostøedkù z rozpoètu Ministerstva �ivotní-
ho prostøedí na financování nápravy ekologických �kod po Sovìtské armádì�,
je� jsou aktualizovány dle potøeb ministerstva.

Podrobné informace o lokalitách (vèetnì GIS) øe�ených v rámci tohoto úko-
lu jsou zveøejnìny v databázi SESEZ, která je souèástí integrované databáze
Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM), která je veøejnosti zpøístup-
nìna Výzkumným ústavem vodohospodáøským T.G.M. a agenturou CENIA.

str. 117



Sanace v areálu spoleènosti SAP Mimoò spol. s r.o. Boreèek byla zahájena
v havarijním re�imu z prostøedkù PF ÈR, následnì byla financovaná z prostøed-
kù FNM ÈR a po jeho zru�ení má být financování zabezpeèeno z Ministerstva
financí do doby dosa�ení stanovených cílových parametrù sanace.

Dìkuji za pozornost

Drahomíra Traplová,
Krajský úøad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemìdìlství
a �ivotního prostøedí, oddìlení vodního a lesního hospodáøství, úsek
voda
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OBNOVENÍ REKREAÈNÍHO CHARAKTERU
KRAJINY V OBLASTI STRÁ� POD RALSKEM �

HAMR NA JEZEØE
Ing. Valapková Helena

Úèelem prezentace je informovat o tom, jakým zpùsobem by mìla být pro-
støednictvím s. p. DIAMO zaji�tìna sanace a rekultivace území po tì�bì urano-
vé rudy v oblasti Strá�e pod Ralskem a Hamru na Jezeøe.

1. Historie tì�by uranu v oblasti

Uranové zrudnìní v severoèeské køídì bylo objeveno v roce 1963. Prùzku-
mem byla nalezena øada uranových lo�isek, z nich� nejvýznamnìj�í se nacháze-
jí ve strá�ském bloku. Od roku 1974 byla Báòským úøadem schválena jako tì-
�ební metoda chemická tì�ba.

Podstatou chemické tì�by bylo vtláèení lou�ícího roztoku kyseliny sírové
prostøednictvím vrtù do uranonosného horizontu v cenomanské zvodni. Lou�ící
roztoky prostupovaly horninou, vyluhovaly uran a byly èerpacími vrty vyvedeny
zpìt na povrch. Z výluhu byly poté oddìleny slouèeniny uranu, které byly pøe-
pracovány do formy odbytovatelného diuranátu amonného (�lutý koláè). Roz-
tok zbavený uranu byl dokyselen kyselinou sírovou a opìtovnì vtlaèen do ceno-
manu.

Obr. 1.1 � Schéma vyluhovacích polí chemické tì�by
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Provoz kyselého lou�ení na lo�isku Strá� byl ve 2. polovinì 70. let nejvìt�í
na svìtì. Do ukonèení tì�by bylo navrtáno cca 8 000 technologických vrtù
a plocha vyluhovacích polí dosáhla 628 ha. Celkem bylo do podzemí vtlaèeno
4,079 mil. t kyseliny sírové, 320 tis. t kyseliny dusièné a 111 tis. t amonných
iontù. Pro èi�tìní vtláèecích vrtù bylo pou�ito 26 tis. t kyseliny fluorovodíkové.
Bylo vyèerpáno a zpracováno cca 400 mil. m3 výluhù, z nich� bylo separováno
a odbytováno více ne� 15 tis. tun uranu.

Tento zpùsob tì�by byl ukonèen rozhodnutím vlády ÈR k 1. 4. 1996. Souèas-
nì byl stanoven rámcový postup likvidace a sanace, jeliko� chemická tì�ba zpù-
sobila rozsáhlé ovlivnìní podzemních vod a v men�í míøe ovlivnila i pùdy, kraji-
nu a ovzdu�í.

V souèasné dobì má ovlivnìná plocha v cenomanském kolektoru rozsah
24 km2. Objem kontaminovaných vod v oblasti vyluhovacích polí èiní 180 mil. m3,
mno�ství rozpu�tìných látek v uvedené oblasti je 4,9 mil. t. V oblasti vyluhova-
cích polí je vìt�inou zasa�ena celá mocnost cenomanského kolektoru. Nachází
se zde zhruba polovina roztokù a vìt�ina rozpu�tìných látek. Koncentrace roz-
pu�tìných látek v roztocích se pohybuje mezi 30 a� 80 g.l�1. Ovlivnìní vnìj�í
oblasti je podstatnì slab�í. Zde je, a� na malé výjimky, zasa�eno pouze nejvíce
propustné souvrství rozpadavých pískovcù.

Paralelnì s chemickou tì�bou byla intenzivnì rozvíjena i hornická tì�ba se
zpracováním uranové rudy v chemické úpravnì a ukládáním vylou�ené rudniny
do odkali�tì ve Strá�i pod Ralskem, co� vedlo k nutnosti vybudování cca 9 km
dlouhé hydrobariéry. Útlum hornické tì�by v oblasti zapoèal ji� v roce 1989,
ukonèena byla z rozhodnutí vlády ÈR v roce 1993.

2. Sanace horninového prostøedí

Souèástí likvidace chemické tì�by je sanace horninového prostøedí, která je
zalo�ena na odpaøování roztokù a pøepracování vyrobeného kamence pøi sou-
èasné neutralizaci roztokù z okrajových èástí lo�iska. Od roku 1996 je v èinnosti
odpaøovací stanice. V roce 2001 byla zprovoznìna technologie výroby síranu
hlinitého, která umo�òuje zpracovat a� 30 tis. t kamence za rok. Dal�í technolo-
gické celky jsou plánovány.

Pøi odpaøování roztokù produkuje odpaøovací stanice kondenzát a pøítomné
látky jsou zahu��ovány do koncentrátu. Vypou�tìním kondenzátu do vodoteèe
vznikne v plo�e vyluhovacích polí potøebná podbilance cenomanských roztokù,
zabraòující jejich roztékání v podzemí. Z ochlazeného koncentrátu krystaluje
kamenec hlinitoamonný NH4Al(SO4)2.12H2O. Po pøeèi�tìní rekrystalizací lze
kamenec pou�ít k výrobì dal�ích hospodáøsky vyu�itelných produktù, napø. sí-
ranu hlinitého, síranu amonného a prùmyslových hnojiv.
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Kromì zpracování kamence bude je�tì nutné likvidovat zbývající roztoky po
krystalizaci, které jsou v souèasné dobì vtláèeny zpìt do podzemí. Pøedpokládá
se, �e roztoky budou likvidovány neutralizací a výsledné produkty budou ulo�e-
ny do odkali�tì. V ukládaném objemu by byla zkoncentrována ve�kerá zbytková
radioaktivita z vyèerpaných roztokù.

Principem neutralizaèní technologie je reakce odèerpávaných roztokù se sus-
penzí vápenného mléka. Vznikající sra�enina, která obsahuje zejména ettringit
(slouèenina na bázi sádrovce a hydratovaných oxidù hliníku), hydratované oxi-
dy hliníku a �eleza i radioaktivní slo�ky, je po sedimentaci odfiltrována a uklá-
dána na odkali�tì. Druhým produktem jsou vyèi�tìné vody po neutralizaci, z nich�
se dosud pøítomné amonné ionty odstraòují chlorací. Vyèi�tìné vody lze pøi spl-
nìní podmínek vodohospodáøského rozhodnutí vypou�tìt do povrchového toku
nebo se mohou vyu�ít ke vtláèení do okrajových èástí plochy vyluhovacích polí.

Pomocí matematického modelu byly stanoveny pøedbì�né cílové parametry
sanace, tzn. mno�ství a koncentrace látek, které mohou zùstat v kolektoru po
ukonèení sanace. Pøijatelné mno�ství pøedstavuje asi 30 % souèasného stavu.
Na základì výpoètù pro rùzné zbytkové koncentrace byla jako pøedbì�ný cílový
parametr sanace stanovena prùmìrná zbytková koncentrace 8 g.l�1 rozpu�tìných
látek. Definitivní parametr bude stanoven podle výsledkù výzkumných a ovìøo-
vacích prací v roce 2010.

V souèasné dobì jsou vybudovány a provoznì vyu�ívány následující techno-
logické celky: chemická stanice, odparka, krystalizace kamence, linka na výrobu
síranu hlinitého a neutralizaèní stanice. Sanaèní technologie budou doplnìny
o dal�í neutralizaèní stanici (od 1.1.2013) a o technologii pro neutralizaci ma-
teèných louhù (od 1.1.2010). Investièní nároènost pøedpokládaných akcí je ná-
sledující:

� dostavba 2. linky na výrobu síranu hlinitého
(pøedpoklad zprovoznìní � 2008): 113 mil. Kè,

� neutralizace mateèných louhù (pøedpoklad zprovoznìní � 2009):
723 mil. Kè,

� výstavba dal�í neutralizaèní stanice (pøedpoklad zprovoznìní � 2013):
720 mil. Kè.
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Obr. è. 2.1 � Blokové schéma sanaèních technologií k 1. 1. 2013

Produkty sanaèních technologií jsou ukládány na odkali�tì Strá� pod Ral-
skem. Na mapì je znázornìna jeho poloha a v souèasnosti provozované pøeprav-
ní trasy neutralizaèních kalù a materiálù k jeho výstavbì.

V souvislosti s roz�íøením sanaèních technologií je øe�ena i problematika
budoucího vyu�ití odkali�tì. V souèasné dobì je zpracovávána dokumentace
EIA na jeho koneèné vyu�ití. V rámci tohoto procesu bude vyøe�ena i zmìna
trasy pøepravy neutralizaèních kalù z NDS 6 na odkali�tì tak, aby nezasahovala
jako doposud do obytné zóny ve Strá�i pod Ralskem. Posuzovány jsou ètyøi
varianty.

Kontaminace horninového prostøedí vyvolaná chemickou tì�bou potenciál-
nì ohro�uje zdroje pitných vod i povrchové toky v regionu. Po nastoupání hladi-
ny cenomanské zvodnì na pùvodní úroveò hrozí pøestup roztokù pøes spodnotu-
ronský izolátor do turonského kolektoru, èím� by mohly být znehodnoceny
souèasné vodní zdroje na celá staletí. Proto je nutno provádìt sanaci.

Sanace turonského kolektoru je výraznì jednodu��í a bude ukonèena pøed
vyèi�tìním cenomanu.

3. Revitalizace chemické tì�by

Soubì�nì se sanací horninového prostøedí chemické tì�by je øe�ena i proble-
matika revitalizace jejího povrchu. Návrh komplexní revitalizace území je zpra-
cován v projektu Rekultivace povrchu vyluhovacích polí po chemické tì�bì ura-
nu na lo�isku Strá� pod Ralskem (Køivánek a kol. 1998).
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Projekt zpracoval Projektový ústav Vojenských lesù a statkù ÈR � poboèka
hospodáøské úpravy lesa Mimoò, ve spolupráci s externími pracovníky Mende-
lovy zemìdìlské a lesnické univerzity Brno � Ústavu hospodáøské úpravy lesa.
Pùvodní zpracování projektu je z roku 1998, poté byl projekt pøedlo�en k posou-
zení z hlediska vlivu na �ivotní prostøedí. Bìhem procesu EIA byl projekt na
základì pøipomínek pøíslu�ných orgánù státní správy a M�P zèásti pøepracován
a doplnìn.

K realizaci byla nakonec doporuèena varianta revitalizace, která je popsána
v Doplnìní projektu Rekultivace povrchu vyluhovacích polí po chemické tì�bì
uranu na lo�isku Strá� pod Ralskem. Zapracování dílèích pøipomínek na zákla-
dì procesu EIA. (Køivánek a kol. 2003). Vzhledem k tomu, �e zájmové území
zahrnuje komplex znaènì rùznorodých lokalit s rùznou mírou naru�ení a s roz-
dílnou potenciální vyu�itelností, je zdej�í náprava �kod po tì�bì uranu cestou
revitalizace krajiny velmi perspektivní zále�itostí � jedná se o revitalizaci, které
v sobì zahrnuje i re�im konzervaèní a na èásti území pøipou�tí i klasickou les-
nickou a zemìdìlskou rekultivaci. Variantou revitalizace byly na øe�eném území
vymezeny jednotlivé re�imy hospodaøení takto:

� plochy ovlivnìné budoucí revitalizací Plouènice � modøe,

� plochy zastavìné � �edì,

� plochy s konzervaèním re�imem � �lutì,

� plochy urèené k revitalizaci a rekultivaci � zelenì.

Území ovlivnìné budoucí revitalizací toku Plouènice

Jedná se o území o rozloze asi 95 ha, které je prozatím z revitalizace vylou-
èeno, nebo� bude pravdìpodobnì ovlivnìno budoucími úpravami toku Plouèni-
ce v rámci její revitalizace a øe�eno bude samostatným projektem. Vlastní revi-
talizaci toku bude mo�né zahájit a� po úplném opu�tìní pøilehlých vyluhovacích
polí, likvidaci v�ech vrtù, odstranìní technologií a úèelových komunikací � nej-
pozdìji kolem roku 2030.

Území s konzervaèním re�imem

Území s konzervaèním re�imem o rozloze asi 60 ha navazuje na území ovliv-
nìné budoucí revitalizací toku Plouènice. Jedná se o hodnotné mokøadní plochy
významné z hlediska ochrany pøírody, u nich� je navr�en klidový re�im bez zá-
sahù a navazující podmáèené území, na kterém návrh pøipou�tí i dílèí úpravy
vodního re�imu èi pùdního profilu pøi zachování více ménì spontánního vývoje
vegetace.



Obr. è. 3.2 � Území s konzervaèním re�imem � mokøad na levém bøehu

Plouènice

Obì vý�e uvedená území lze popsat jako mozaiku typických podmáèených
spoleèenstev �støedoevropské tajgy� s charakteristickým výskytem boreálních
druhù. Zde se nachází i památná lokalita ra�elini�tì V Me�ném, odkud Firbas ve
20. letech minulého století odebíral vzorky ra�elin pro studium postglaciálního
vývoje vegetace. V podrostu dominují mokøadní druhy rostlin. Na jednom z VP
byl pøi botanickém prùzkumu v 90. letech minulého století zji�tìn výskyt nìko-
lika keøù vzácného rojovníku bahenního. Pøi prùzkumu pedologickém byla zase
objevena v hloubce 40 cm stará povalová cesta.

Vzhledem k nestabilizovaným vlhkostním pomìrùm je tøeba porosty pøíprav-
ného lesa ponechat bez zásahu pøirozenému vývoji, jakékoliv zásahy pøipadají v
úvahu a� po úplném útlumu tì�by a opu�tìní vrtných plo�in. Pro pìstování lesa
obvyklými metodami by poté bylo nutno zøejmì upravit vodní re�im. Vzhledem
k unikátní mo�nosti sledovat dlouhodobì pøirozený velký vývojový cyklus les-
ních porostù støedoevropské tajgy od pøípravného lesa a� po les závìreèný, do-
poruèuje se i výhledovì ponechat bez zásahù.

Území zastavìné

Jedná se o fungující výrobní areály chemických stanic CHS I a CHS II s
vybudovaným systémem napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, kte-
ré zùstanou zachovány pro budoucí výrobní, podnikatelské a rekreaèní aktivity.
Dále zùstane zachována stanovená sí� komunikací, zpevnìné i nezpevnìné ces-
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ty a plochy, které mohou být vyu�ity napø. pro cykloturistiku, hipoturistiku, zpøí-
stupnìní budoucích porostù, jako trvalá odvozní místa, skládky døeva apod.

Plochy urèené k revitalizaci a rekultivaci

Území, podléhající revitalizaènímu a rekultivaènímu re�imu, je patrné
z mapové pøílohy a zahrnuje tyto re�imy hospodaøení:

� cílená výchova stávajících porostù � �lutì,

� revitalizace s vyu�itím pøírodních prvkù � fialovì,

� plochy urèené k lesnické rekultivaci � zelenì,

� plochy urèené k zemìdìlské rekultivaci � hnìdì.
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Obr. è. 3.3 � Mapa revitalizaèních a rekultivaèních opatøení



Cílená výchova stávajících porostù

Úkolem cílené výchovy porostù je vytvoøení relativnì kompaktních porostù
v pøimìøené cílové druhové skladbì, jejich dovedení do produkèního obmýtí
a u porostù s nevhodnou druhovou skladbou pozdìj�í pøevod na porosty blízké
pøirozené skladbì. Sukcesní a pùvodní nesmýcené lesní porosty dnes pokrývají
témìø polovinu øe�eného území (více ne� 300 ha) a jejich zachování má velký
význam nejen pro vytvoøení stabilního porostního mikroklimatu a obnovení pù-
dotvorných procesù i kolobìhu �ivin, ale plní také úlohu melioraèní a právì pøí-
pravné porosty v budoucnu i ochrannou pøi zavádìní stinných døevin v rámci
obnovy lesa.
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Obr. è. 3.4 � Sukcesní porost v re�imu cílené výchovy

Zpùsobem péèe v pøípravném lese bude porostní výchova (proøezávky a pro-
bírky) s cílem zvy�ování druhové diverzity porostù, podpora vitálních a per-
spektivních jedincù, dále podpora vertikální èlenitosti porostù a zvy�ování odol-
nosti porostù pøedev�ím proti útlaku mokrého snìhu.

Revitalizace s vyu�itím pøírodních prvkù

V rámci ploch s mo�ností postupné revitalizace se uva�uje s uplatnìním mír-
nìj�ích pìstebních opatøení pøi maximálním vyu�ití biologického potenciálu lo-
kality. Jsou zde zahrnuty lokality s rùznými døevinnými formacemi, pøevá�nì
mezernatými a� øedinatými, nepravidelnì zakmenìnými, na území, kde se vzhle-
dem k ménì pøíznivým podmínkám nepøedpokládají razantnìj�í pìstební opat-
øení ani rozsáhlej�í plo�ná úprava pùdy. Rovnì� jsou zde zahrnuty i èásti pùvod-



ních porostù cílových døevin, v nich� se uva�uje s jemnìj�ími hospodáøskými
opatøeními.
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Obr. è. 3.5 � Sukcesní porost v re�imu revitalizace
s vyu�itím pøírodních prvkù

V rámci tìchto porostù mù�e být pøedepsána i výchova za úèelem podpory
cílové skladby, porosty mohou být v øídkých èástech podsázeny stínomilnými
døevinami, pøípadnì mohou být zakládány pøedsunuté skupiny cílových døevin
(dub, buk aj.).

Lesnická rekultivace

Pøedmìtem lesnické rekultivace jsou plochy, na nich� nedo�lo k pøirozené
sukcesi døevin, jsou v rùzné míøe degradované tì�ební èinností (vrtné linie, vrt-
né terasy, manipulaèní pásy, deponie, úhory, plochy se skrytou humusovou vrst-
vou) a jsou nevhodné k zemìdìlskému vyu�ití. Úkolem je zalo�ení lesa v odpo-
vídající druhové skladbì s vizí budoucího zaèlenìní do pozemkù urèených
k plnìní funkcí lesa. Obnovní cíle jsou navr�eny v souladu s po�adavky vyhlá�-
ky Ministerstva zemìdìlství è. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánù roz-
voje lesù a o vymezení hospodáøských souborù, stanovující volbu druhové skladby
døevin vèetnì minimálního podílu melioraèních a zpevòujících døevin.

Zemìdìlská rekultivace

Na základì odborného krajináøského zhodnocení a s ohledem na souèasný
stav a perspektivní vyu�ívání krajiny bylo v projektu provedeno pøehodnocení
dìlby ploch zemìdìlského a lesního pùdního fondu. Èást ploch pùvodnì vyu�í-



vaných zemìdìlsky a zasa�ených pøirozenou sukcesí døevin a keøù je navr�eno
na rekultivaci lesnickou. Výmìra zemìdìlské pùdy bude sní�ena z pùvodních
170 ha na pøibli�nì 100 ha, preferováno je zalo�ení trvalých travních porostù.
Asi 40 ha orné pùdy je udr�ováno proti zarùstání a zaplevelení sekáním a mulèo-
váním a asi 60 ha ploch èásteènì zarostlých keøi a plevelnými bylinami vèetnì
probíhajících linií vrtù bude zemìdìlsky rekultivováno � celkem tedy asi zmínì-
ných 100 ha.

4. Shrnutí k revitalizaci chemické tì�by

Navzdory tomu, �e plo�ná likvidace jednotlivých vyluhovacích polí bude
zahájena a� po roce 2010, je mo�né a �ádoucí zahájit rekultivaèní práce na èásti
území chemické tì�by ji� nyní. Cílem revitalizace na lesní pùdì je rùznovìký,
druhovì diferencovaný les jako ekologicky nejstabilnìj�í formace s pøíznivým
dopadem na �ir�í okolí, a to svými mimoprodukèními funkcemi (napø. pùdo-
ochrannou, vodoochrannou, krajinotvornou) i funkcí produkèní, nástrojem
k tomuto cíli jsou opatøení provádìná na men�ích plochách a rozlo�ená do del�í-
ho èasového horizontu.

5. Rekultivace povrchových areálù po hornické tì�bì

Rekultivace povrchových areálù po hornické tì�bì je øe�ena dílèími samo-
statnými projekty. Projekty musí být zpracovány pøedev�ím v souladu s platnou
územnì plánovací dokumentací a s po�adavky dotèených orgánù státní správy
a místní samosprávy. Návrhy projektù jsou konzultovány také s budoucími na-
byvateli rekultivovaných pozemkù.

V souèasné dobì jsou zpracovávány likvidaèní a rekultivaèní projekty na pìt
lokalit v Hamru na Jezeøe a okolí a na jednu lokalitu v oblasti Køi�an, a to:

� areál jámy è. 13,

� zakládkové centrum VV-1,

� dùl Hamr II � Lu�ice,

� zakládkové centrum Z-4,

� dùl Hamr I � Sever a

� dùl Køi�any.

Pro rekreaèní vyu�ití je navr�en areál zakládkového centra Z-4, který je situ-
ován v blízkosti Hamerského jezera, ostatní areály jsou navr�eny k lesnické re-
kultivaci. Likvidace a rekultivace uvedených areálù bude realizována v pøípadì
úspì�nì vyøízené �ádosti o dotaci z fondu Evropské unie.

K rekreaèním úèelùm by dále mìla být vyu�ita plocha bývalého autobusové-
ho nádra�í v areálu Dolu Hamr I � jáma è. 3, a to jako záchytné parkovi�tì.
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Ostatní areály zasa�ené tì�bou by mìly být zrekultivovány lesnickou rekultivací
v celkovém rozsahu cca 70 ha. Nádr� Pustý by mìla být obnovena na rybník.
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Obr. è. 5.1 � Pohled na Dùl Hamr I, v popøedí nádr�e Pustý

6. Závìr

Sanace následkù tì�by uranu v oblasti Strá�e pod Ralskem a Hamru na Jeze-
øe je finanènì, technicky i organizaènì velmi slo�itá zále�itost, která si vy�ádá
výstavbu je�tì celé øady technologických zaøízení. Podle modelových propoètù
bude tento proces trvat do roku 2040 a vy�ádá si náklady okolo 40,9 mld. Kè.

Vzhledem k tomu, �e úspì�nì provedená sanace, likvidace a revitalizace za-
sa�eného území je hlavním cílem státního podniku DIAMO, od�tìpného závodu
Tì�ba a úprava uranu ve Strá�i pod Ralskem, lze konstatovat a vìøit, �e se po-
stupnì obnoví rekreaèní charakter zdej�í krajiny, která se stane opìt lákavou pro
její náv�tìvníky.

Autor:
Ing. Valapková Helena, DIAMO státní podnik,
Tì�ba a úprava uranu Strá� pod Ralskem.
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ZÁVÌRY Z KONFERENCÍ
�Bývalý vojenský prostor Ralsko a jeho potenciál pro rozvoj cestovního ru-

chu� a �Plouènice a její pøínos pro region z hlediska cestovního ruchu�, které se
konaly 26. a 27. dubna 2006 v Mimoni

1. Úèastníci konferencí uvítali první spoleèné setkání a presentaci postojù
a názorù zástupcù slo�ek, jejich� èinnost a zájmy se dotýkají bývalého
vojenského prostoru Ralsko a øeky Plouènice.

2. Úèastníci konferencí vìøí, �e poznatky získané z pøednesených referátù
a z diskuze nastartují koordinovaný postup øe�ení problémù a rozvoje
infrastruktury a slu�eb pro cestovní ruch v obou zájmových územích tak,
aby v období 2007-2013 byly co nejlépe a v souladu s potøebami ochrany
pøírody vyu�ity finanèní zdroje z dostupných a zejména evropských do-
taèních programù.

3. Úèastníci konferencí doporuèují v oblasti bývalého vojenského prostoru
Ralsko, která je spravována Vojenskými lesy a statky Praha a není urèena
pro bytovou zástavbu, rozvíjet infrastrukturu pro cestovní ruch bez spo-
tøebitelsky zamìøených slu�eb vzhledem k potøebì vysoké ochrany pøíro-
dy. Úèastníci konferencí doporuèují rozvoj slu�eb cestovního ruchu or-
ganizovat v okolí území spravovaného Vojenskými lesy a statky Praha
v oblastech urèených pro bytovou zástavbu.

4. Úèastníci konferencí doporuèují zkvalitòovat partnerství mezi Mikrore-
gionem Podralsko, Libereckým krajem a nejvýznamnìj�ími podnikatel-
skými subjekty, které se orientují na cestovní ruch. Zejména doporuèují
zkvalitnit partnerství s Vojenskými lesy a statky Praha, nebo� stávající
cyklostezky jsou obslu�nými komunikacemi pro hospodaøení v lese, Vo-
jenské lesy a statky zaji��ují jejich údr�bu a rozvoj a souèasnì mají i zájem
významným zpùsobem se anga�ovat v oblasti rozvoje cestovního ruchu
a ekologické výchovy.

5. Úèastníci konferencí vyzývají obce podél toku Plouènice, aby se dohodly
na vyhlá�ení Dne pro øeku Plouènici, ke kterému zajistí vyèi�tìní toku
a jeho nejbli��ího okolí od odpadù. Souèasnì doporuèují v Den pro øeku
Plouènici organizovat akce zamìøené na podporu ekologického chování.

6. Úèastníci konferencí pova�ují za nezbytnou likvidaci èerných skládek
v oblasti bývalého vojenského prostoru Ralsko a realizaci zpùsobu, který
zamezí jejich roz�iøování a zakládání. Úèastníci konferencí doporuèují
v této vìci pokraèovat v jednání mezi Vojenskými lesy a statky Praha,
dotèenými obcemi, orgány ochrany pøírody a Policií Èeské republiky.

7. Úèastníci konferencí, na základì neúnosného atakování cenného území
bývalého vojenského prostoru Ralsko motocyklisty a automobilisty, vy-
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zývají poslance k pøijetí úèinných legislativních opatøení, která umo�ní
efektivní ochranu pøírody uvnitø chránìných a turisticky významných
oblastí.

8. Úèastníci konferencí doporuèují zpracovat studii, která bude øe�it vazby
mezi turistickými trasami pro pì�í, cyklotrasami a hipostezkami a bude
projednána s majiteli pozemkù, orgány ochrany pøírody a státní správy.

9. Úèastníci konferencí doporuèují jako vhodnou podnikatelskou aktivitu
v oblasti Podralska agroturistiku.

10.Úèastníci konferencí doporuèují zpracovat studii vodáckých táboøi�� na
øece Plouènici a projednat ji s orgány ochrany pøírody a státní správy.

11. Úèastníci konferencí doporuèují Libereckému kraji podpoøit v oblasti
bývalého vojenského prostoru Ralsko zvý�ení ubytovacích kapacit a slu-
�eb pro cykloturisty zejména v návaznosti na infrastrukturu turistických
tras v èásti spravované Vojenskými lesy a statky Praha.

12.Úèastníci konferencí pova�ují z hlediska rozvoje turistického ruchu
v oblasti Èeskolipska za velmi pøínosnou realizaci Cyklomagistrály Plouè-
nice. Úèastníci konferencí doporuèují Libereckému kraji a obcím podél
toku Plouènice soustøedit pozornost a finanèní prostøedky na zpracování
dokumentace pro její projednání, zejména s orgány ochrany pøírody,
s cílem v programovém období 2007-2013 její významnou èást zrealizo-
vat. Za efektivní postup pova�ují zøízení funkce managera projektu.

13.Úèastníci konferencí doporuèují dotèeným obcím v Mikroregionu Podral-
sko aktivnì se zajímat o navrhovanou koncepci protipovodòových opat-
øení pro Horní povodí Plouènice.

14.Úèastníci konferencí doporuèují pokraèovat v pyrotechnické asanaci úze-
mí bývalého vojenského prostoru Ralsko

Zapsal: Ing. Stanislav Baloun
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