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Kap. 2 Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Tábor 

2  PROFIL MIKROREGIONU 
 

 
 

2.1 ÚZEMÍ  
2.1.1 Vymezení a geografická poloha 
 

Mikroregion Tábor zaujímá jihovýchodní část Libereckého kraje. Tvoří jej devět obcí v nacházející 

se v Libereckém kraji (Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Bradlecká Lhota, Syřenov, 

Rovensko pod Troskami, Veselá, Žernov, Holenice, Tatobity) a dvě obce ležící na území 

Královéhradeckého kraje (Kyje, Železnice).  
 

Tab.: Základní údaje o obcích* 
 Lomnice Nová 

Ves 

Syřenov Br. 

Lhota 

Kyje Železnice Rovensko 

p. 

Troskami 

Veselá Žernov Holenice Tatobity Celkem 

katastrální 

plocha 

(ha) 

2 557 1 

218 

643 369 159 1 309 1 280 578 485 350 707 9 657 

počet 

obyvatel 

(osob) 

5 597 669 206 238 63 1 273  1 286 222 239 90 566 10 

449 

počet 

osad a 

sam. částí 

obcí 

12 1 3 1 1 6 6 5 3 1 2 43 

 

 * údaje platné k 1.1.2015 

 

Rozlohou je největší město Lomnice nad Popelkou. Nejmenší obcí jsou Kyje.  

 

2.1.2 Prostorová a věcná integrita území 
Mikroregion Tábor zaujímá kompaktní plochu, což je základním předpokladem pro společné řešení 

infrastruktury, pro společnou ochranu práv a zájmů obcí, pro společný postup v územním plánování, 

rekreačním využití území, v investiční politice – tedy pro uplatňování společných zájmů a řešení 

společných problémů.  

 

Pokud jde o vazby uvnitř mikroregionu, je zřetelné, že obce Bradlecká Lhota a Kyje mají spádovost  

v řadě ohledů spíše k Železnici a Jičínu než k Lomnici nad Popelkou. Bude tedy jistě třeba stále 

nacházet a naplňovat témata společná všem obcím současného sdružení, a tím posilovat důvody pro 

jejich společný postup.   

 

 

2.1.3 Vztahy k okolí 
Mikroregion se nenachází ve strategicky významné poloze - sousedství zemí Evropské unie, velkých 

tuzemských měst nebo nejvýznamnějších dopravních tahů. Jeho poloha je okrajová rovněž vzhledem 

k území ČR. Vstup České republiky do Evropské unie znamenal lepší možnosti ve spolufinancování 

některých projektů (operační programy 2014-2020) a také zintenzivní přeshraniční spolupráce se 

sousedními státy díky přeshraničním operačním programům. Blízkost velkých měst by zde jistě 

znamenala více pracovních příležitostí, zpětné osídlování vesnic městskými obyvateli, příměstskou 

rekreaci a zvýšený turistický ruch. Blízkost dopravních tahů (dálkových silničních spojení a 
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železničních tratí) by měla silný vliv na ekonomické rozvojové příležitosti, např. na zájem velkých 

investorů a tedy i na zaměstnanost a úroveň výdělků. V mikroregionu jsou sice turistické atrakce a 

přírodní zajímavosti, avšak těžko mohou soupeřit s okolními lokalitami cestovního ruchu, jakými 

jsou zejména Český ráj a Krkonoše.   
 

Je možné tyto nedostatky, plynoucí z polohy, geomorfologie a historie mikroregionu, nějak 

kompenzovat? Domníváme se, že zčásti je to možné – například aktivní účastí obcí nebo sdružení 

v jiných, nadregionálních účelových sdruženích, konkrétně Euroregionu Nisa, zahraničním 

partnerstvím města Lomnice nad Popelkou, nabídkou rozvojových příležitostí pro firmy mimo 

region a služeb turistiky a cestovního ruchu (prostřednictvím rozvojových agentur, České centrály 

cestovního ruchu apod.). Přiměřeně k existující turistické infrastruktuře (možnosti ubytování a další) 

by bylo možné postupně povzbuzovat tuzemskou i zahraniční poptávku po klidné rekreaci v typické 

české pahorkatině, se zachovalou přírodou a malebným reliéfem, s nástupem do Krkonoš a Českého 

ráje.  

 

Předchozí úvahou nemíníme, že by se měl mikroregion „přeměnit“ v hospodářsky a turisticky 

nadprůměrně aktivní území s obvyklými doprovodnými negativními jevy (znečišťování ovzduší, 

intenzivní přeprava osob a nákladů, intenzivní stavební činnost apod.). Byl by to nejen nerealistický, 

ale patrně i nežádoucí cíl. Jde však o to, aby se region do budoucna vyhnul postupné degradaci (ke 

které již v řadě jiných mikroregionů aktuálně dochází), která by zahrnovala úbytek obyvatel 

z menších obcí, ztrátu pracovních příležitostí, nižší příjmy obyvatel, snížení atraktivnosti pro mladé 

lidi, pro návštěvníky i podnikatele, a která by znamenala celkový úpadek života v obcích.  

 

Dopravně je region otevřen do všech směrů, existují však pouze základní vazby. Regionem nevede 

žádná silnice pro motorová vozidla ani silnice I. třídy, prochází jím silnice II. třídy č. 286 a 284. 

Regionální železnice vede jedním směrem na Libuň (a dále pak na Turnov, Mladou Boleslav, Jičín) 

a druhým směrem na Starou Paku (a dále na Semily, Trutnov, Dvůr Králové, Novou Paku a další 

místa).  

 
Část potřeb obyvatel se realizuje mimo mikroregion a mimo město Lomnici, zejména v městech 

Semily, Jičín, Nová Paka a Turnov, které si i do budoucna uchovají určitý podíl na zaměstnanosti a 

nákupních cestách obyvatel mikroregionu. Semily zůstanou i nadále obcí s rozšířenou působností s 

nadmístními funkcemi státní správy.  

 

2.2  KRAJINA 
2.2.1 Přírodní podmínky a ochrana krajiny  
 

Geomorfologicky je území mikroregionu součástí Krkonošského podhůří (Podkrkonošské 

pahorkatiny). Reliéf krajiny má charakter pahorkatiny s průměrným převýšením 120 - 200 metrů. 

Nejvýrazněji určuje krajinu Táborský hřbet a Novopacká vrchovina v jižní části. Typická nadmořská 

výška regionu je 400 – 550 m n. m. Nejvyšší vrcholy jsou Tábor (677,9 m n. m.), Ředice ( 648,5 m 

n. m.), Kumburk (642,0 m n. m.), Kozlov (605,8 m n. m.) a Bradlec (557 m n. m.).  

 

Region Tábor má v rámci ČR vcelku průměrnou lesnatost: zatímco zde zaujímají lesy 35 % plochy 

území, v celé ČR to je 33 %. Zdejší lesy tvoří převážně jedlobuková a smrková vegetace s příměsí 

buku a klenu. Na strmých a jinak zemědělsky nevhodných pozemcích jsou květnaté louky. 

Nevyužívané plochy orné půdy se většinou zatravňují.  

 

Klimaticky se území mikroregionu nachází v mírně teplé oblasti, průměrná roční teplota se 

v Lomnici n. P. (478 m n. m.) pohybuje kolem 7 Co a průměrné roční srážky 750 mm. Zima má 

podhorský ráz, se 100 - 130 mrazovými dny a sněhovou pokrývkou od listopadu do první poloviny 

dubna. Územím protékají říčky Popelka, Cidlina, Ploužnice a Veselka.  
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V mikroregionu Tábor leží dvě chráněná území - přírodní památka Jezírko pod Táborem a Borecké 

skály u Rovenska pod Troskami.   

 

Památné stromy nacházející se na území mikroregionu:  

 

Lomnice nad Popelkou 

 

• Lípa v Nových Dvorech 

• Lípa pod Táborem 

• Buk u Úřednického domu 

• Jilm pod křížovou cestou 

• Košovský buk 

 

Nová Ves nad Popelkou 

• Dub u staré školy 

• Javory u lomnické cesty 

 

Rovensko pod Troskami 

• Pět buků lesních červenolistých v Rovensku pod Troskami 

• Borovice lesní v Rovensku pod Troskami 

• Hruška v poli 

 

Veselá 

• Dub letní ve Veselé 

 

Žernov 

• Dva duby letní nad rybníčkem v Žernově 

 

Tatobity 

• Tatobitská lípa ,,Americká“ 

 

2.2.2 Životní prostředí 
Ekologická stabilita území mikroregionu je poměrně vysoká. Složky životního prostředí jsou 

zachovalé, v minulosti nedocházelo k plošné kontaminaci půd, k rozsáhlejší těžbě surovin ani 

k nadměrnému poškození lesních porostů. Škody bývají pouze lokálního charakteru, např. při 

povodních v Nové Vsi n. P., kdy dochází k vylití přítoků Popelky z koryt na zúžených místech. 

 

Z hlediska kvality ovzduší patří Tábor podobně jako okolní regiony mezi slabě znečištěná území, a to 

zčásti vinou dálkových přenosů emisí, které však působí mnohem intenzivněji v západních 

Krkonoších. Hlavními zdroji znečištění jsou místní spalování pevných paliv a doprava, zejména 

v obcích, které leží kotlinách a jsou hůře větrané (Lomnice a Nová Ves).  

Riziko půdní eroze, které je obecně vyvoláno určitými půdními vlastnostmi pozemků, jejich svažitostí 

a klimatickými vlivy, považujeme za nízké. Toto nebezpečí je dáno především velkoplošnou 

rostlinnou výrobou a nedostatkem rozčleňovacích vegetačních a terénních linií v území. Očekáváme, 

že tyto faktory se zhoršovat nebudou. 

 

Potenciálním rizikem by bylo otevření prostoru pro dobývání černého uhlí na katastru Syřenova 

a Nové Vsi n. P.  Jedná se o plochu o velikosti 1 373 ha. Příprava a zahájení důlní činnosti by vyvolalo 

negativní jevy ve vzhledu krajiny, v důsledku stavebních prací a dopravy, příp. další. Kvůli existenci 

ložiska je v oblasti nízké až střední radonové riziko. V současné době je kolem ložiska ochranné 
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pásmo ložiska černého uhlí (např. 1/3 rozlohy Nové Vsi nad Popelkou), které má vliv na další rozvoj 

dotčených obcí.  

 

Venkovské obce mikroregionu jsou architektonicky a stavebně vcelku zachovalé, existují však 

hospodářsky nevyužívané a chátrající objekty, především zemědělské. Nejsou zde – přes rozvinutý 

systém ekologické stability - významná omezení stavební a průmyslové činnosti, jako tomu je 

v národních parcích a chráněných krajinných oblastech. 

 

Na území mikroregionu je zajištěn svoz tuhého komunálního odpadu na skládku v Košťálově. 

U Lomnice je třídírna odpadu a nachází se zde kompostárna bioodpadů. Svoz TKO v obcích 

mikroregionu zajišťují Technické služby Města Lomnice nad Popelkou a Severočeské komunální 

služby s.r.o. 

 

Předpokládáme, že u místního obyvatelstva jako celku není tzv. ekologické vědomí vyvinutější než 

jinde (tzn. sklon třídit odpad, používat ekologicky šetrnější obaly, topná média, stavební materiály 

apod.). Také výrobci - jak v zemědělství, tak v průmyslu a výrobních službách - se patrně přizpůsobují 

spíš pod tlakem legislativy a poptávky než vlastní iniciativou nebo aktivitou místních neziskových 

organizací. Přesto je ekologické chování ve všech oblastech činnosti včetně cestovního ruchu 

perspektivní strategií a obce by jej měly všemožně podporovat - např. nabídkou společných projektů 

obcí a podnikatelských subjektů či neziskových organizací.  

 

2.3  LIDÉ 
2.3.1 Sídelní struktura a dlouhodobý vývoj obyvatelstva 
 

Území mikroregionu jako celek je hustě osídleno, přestože zde chybí město střední nebo velké město. 

Mezi obcemi jsou ovšem zásadní rozdíly. 

Celková sídelní struktura mikroregionu odpovídá typické české venkovské krajině: těžištěm je celkem 

rovnoměrná síť měst s 5 až 20 tisíci obyvateli, mezi nimiž je průměrná vzdálenost 10 - 20 km. 

Především je však všude, kde to jen trochu dovoluje reliéf krajiny, množství malých obcí a osad, 

spojených hustou sítí silnic a cest. Tato víceméně rozptýlená zástavba přináší intenzivní využívání, 

současně však i kultivování krajiny. Trvalý pokles počtu obyvatel pak většinou znamená i hrozbu 

degenerace krajiny a zhroucení infrastruktury služeb i venkovského způsobu života.  

 

V minulém století a před 2. světovou válkou žilo na území okolo osmi tisíc lidí. Největší pokles 

obyvatelstva je patrný v poválečném období. Od 70. let počet obyvatel mírně stoupal díky přírůstkům 

Lomnice n. P., avšak tento trend již v posledních deseti letech nepokračoval.  

 

2.3.2 Počet obyvatel a současný demografický vývoj 
V mikroregionu žilo k 1.1.2015 trvale 10 449 obyvatel. Většina obyvatel mikroregionu žije v katastru 

obce Lomnice nad Popelkou, která je jednoznačně dominujícím sídlem s řadou nadmístních služeb a 

funkcí.  

 

Základní demografická struktura obyvatelstva se - na rozdíl od jiných venkovských regionů - nemění 

nepříznivě. Sice klesá podíl obyvatel v předproduktivním věku, ale zrovna tak klesá podíl obyvatel ve 

věku poproduktivním. Ve střednědobém rozpětí se tento vývoj jeví jako žádoucí, neboť přibývá 

práceschopného obyvatelstva.  

 

2.3.3 Bydlení 
Ve většině obcí mikroregionu výrazně převládá bydlení v rodinných domcích, což plně odpovídá 

venkovskému způsobu bydlení. Trvale obydlených domů je v těchto obcích většina.  

 

V budoucnu lze větší zájem o výstavbu rodinných domků očekávat v Lomnici n. P. a vůbec v sídlech 

s největšími šancemi ekonomického rozvoje. K nim však zřetelně nepatří žádná část mikroregionu. 
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V některých atraktivních částech mikroregionu (které se zřejmě vyskytují v katastrech všech obcí) 

může přesto časem docházet k místním konfliktům mezi zájmem o výstavbu a požadavky na ochranu 

a vzhled krajiny.  

 

Příchod ekonomicky aktivního obyvatelstva na venkov je však podmíněn i ekonomicky a legislativně. 

Zdá se, že v budoucnu by celokrajsky progresivní a diferencované zdanění druhého (rekreačního) 

bydlení ve vybraných oblastech přispělo k uvolnění trhu s byty na venkově a pomohlo by k osídlení 

zanedbaných venkovských oblastí produktivními složkami populace.  
 

Ve všech obcích jsou dnes pozemky vhodné pro stavbu rodinných domů. Některé z nich však dosud 

nemají potřebnou technickou infrastrukturu.  

 

2.3.4 Občanská vybavenost 
Občanská vybavenost v obcích mikroregionu Tábor odpovídá charakteru a hustotě osídlení.  

 

 

Obec MŠ ZŠ Jiný 

druh 

školy 

Pošta Zdravotnické 

zařízení 

Odd. 

policie 

Hasiči 

SDH 

Nákupy 

denní 

potřeby 

Ubytování Pohostinství 

Lomnice 

n. 

Popelkou 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Nová Ves 

n. 

Popelkou 

Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano 

Syřenov Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano 

Bradlecká 

Lhota 

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano 

Kyje Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne   

Železnice Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano 

Rovensko 

p. 

Troskami 

Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano 

Veselá Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano 

Žernov Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano 

Holenice Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne 

Tatobity Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano 

  

V samotném mikroregionu je zajištěno vzdělání do úrovně středního školství a funguje zde celkem 

sedm mateřských a pět základních škol. V Lomnici nad Popelkou je dále, základní škola praktická a 

základní škola speciální, základní umělecká škola a integrovaná střední škola. 

 

Nemocniční péče je zajištěna nemocnicí v Semilech, v samotné Lomnici nad Popelkou je léčebna 

dlouhodobě nemocných. 

 

Kulturní aktivity a akce se pořádají především v Lomnici n. P., která disponuje různými objekty 

s nadmístními funkcemi.  
 

Úřady běžně potřebné pro občanský život jsou pro všechny obce kromě Kyjí a Železnice shodně 

umístěny v Lomnici nad Popelkou a v Semilech. 
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2.3.5 Zájmové a veřejně prospěšné občanské organizace, místní občanské aktivity  
O bohatství života v obcích a jejich demografické stabilitě spolurozhoduje spontánní, dobrovolná 

aktivita občanů, a to jak zájmová, tak veřejně prospěšná. Tato aktivita může být stěží předmětem 

stručného hodnocení, neboť má mnoho různých forem a často neorganizovanou podobu.  

 

Téměř ve všech obcích mikroregionu působí místní sdružení a spolky, nejčastěji sbory dobrovolných 

hasičů (SDH) a sportovní kluby.  

 

V obcích jsou pravidelně pořádány kulturní a sportovní akce. Patří mezi ně poutě, masopusty, plesy, 

bály, karnevaly a dětské dny, ale také akce nadmístního významu. Také zde se většina akcí 

soustřeďuje do Lomnice nad Popelkou a jsou dostupné i pro ostatní obyvatele regionu, zejména pro 

Novou Ves nad Popelkou. 

 

Místní nabídku zařízení a aktivit pro trávení volného času bydlícího obyvatelstva, zejména mládeže, 

lze považovat za uspokojivou, a to jak zaměřením, tak množstvím. Významnou roli zde hraje Lomnice 

nad Popekou. Je pravděpodobné, že zdejší kulturní život předčí aktivity většiny sousedních měst (např. 

Semil, Jilemnice, Nové Paky).   

 

2.4 EKONOMIKA 
2.4.1 Průmysl, služby a zaměstnanost 
Mikroregion Tábor není výhradní zemědělskou oblastí. Naopak, díky Lomnici n. P. zde byl také 

tradičně rozšířen průmysl strojírenský, textilní a potravinářský. Provozovny jsou v Lomnici n. P. 

rozmístěny téměř ve všech částech města. 

  

Útlum zemědělství a textilního průmyslu, dva typické hospodářské procesy v ČR posledních let, se 

však rovněž mikroregionu dotkly. Došlo k rozpadu mnoha středních a větších podniků (v Lomnici 

například Čokoládovny), anebo k redukci zaměstnanosti (Elitex Lomnice). Tento vývoj byl do jisté 

míry kompenzován růstem pracovních příležitostí ve službách a stavebnictví.  

 

Místní ekonomika se opírá o malé a střední podniky (především zpracovatelské).  

 

2.4.2 Zemědělství 
Jako celek je území dosti výrazně zemědělsky zaměřeno. Celkově převládá jak v rostlinné, tak v 

živočišné produkci tradiční prvovýroba. Zemědělská půda, zejména orná, je stále vysoce využívána. 

Pěstují se zejména obiloviny, řepka, kukuřice, brambory, mák, pícniny.  

 

Největším subjektem v zemědělském podnikání je akciová společnost ZEOS Lomnice n. P., která 

působí na území Lomnice nad Popelkou, Nové Vsi nad Popelkou, Bradlecké Lhoty, Syřenova, Kyjí a 

Stružince. Veškerá zemědělská půda, na které ZEOS Lomnice hospodaří, je pronajata od fyzických 

osob, obcí a Pozemkového fondu. Celkem ZEOS hospodaří na 2 957 ha půdy a zaměstnává 240 

pracovníků. Na území obce Kyje hospodaří ještě ZD Chomutice. Na celém území je málo soukromých 

zemědělců, některé z bývalých statků jsou využívány k individuální rekreaci. 

 

ZEOS se věnuje jak rostlinné, tak živočišné výrobě, především chovu skotu (kravín Rváčov, kravíny v 

Nové Vsi nad Popelkou a Syřenově) a prasat. Přidruženými výrobami jsou např. výroba krmných 

směsí a jejich prodej, lesní výroba, provozování čerpacích stanic, doprava a další.  

 

Významnou, zhruba třetinovou část celkové výměry, však tvoří lesy (nejméně, 21 %, na katastru Kyjí, 

nejvíce, 58 %, v sousední Bradlecké Lhotě), které se zatím nevyužívají pro oborový chov zvěře ani 

pro jiné doplňkové hospodářské aktivity. V lesích je kontrolováno dodržování ekologického přístupu 

k hospodaření.  
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Na území mikroregionu Tábor hrály zemědělské aktivity dlouhodobě významnou roli. Není bohužel 

dostatek informací k podrobnému zhodnocení současné situace, avšak lze naznačit nejčastější hrozby, 

které se dnes běžně objevují:  

▪ pokles konkurenceschopnosti rostlinné i živočišné výroby a tedy hrozba ztrátovosti zemědělského 

podnikání (obiloviny, hovězí atd.),   

▪ dlouhodobě nízká návratnost investic v důsledku nízké výnosnosti, resp. kapitálová slabost,   

▪ hrozba narůstání podílu neobdělávané půdy, která bez zatravňování a zalesňování může vést 

k degradaci kulturní krajiny.   

 

Vyrovnat se s těmito hrozbami zpravidla znamená - a doporučujeme to ke zvážení - využít tři směry 

transformace dosavadních aktivit na zemědělské půdě:  

 

1. Zajišťovat nejen samotnou produkci (prvovýrobu), ale pokud možno také její zpracování a její 

prodej. Spojení těchto dvou aktivit do rukou výrobců přinese mnohem větší přírůstek přidané 

hodnoty a tím i ceny a tržeb. K tomu by ovšem bylo třeba organizovat regionální zpracovatelská a 

obchodní družstva či společnosti a zajistit kvalitní marketing.  

 

2. Klasická zemědělská výroba v regionu stojí na dvou pilířích: na tradiční rostlinné výrobě potravin 

(zejména brambor, krmného obilí, pícnin) a na živočišné výrobě (skot, prasata). Ke stabilizaci 

podnikání by byl vhodný ještě třetí, podnikatelsky odvážný pilíř –  nepotravinářské a marginální 

komodity, jakými jsou například len na semeno, koření, byliny, snad i lesní plody, vánoční 

stromky apod.  

 

3. Aktivity v krajině nemohou být nadále spojovány pouze se zemědělským podnikáním. Všeobecně 

roste důraz na mimoprodukční funkce zemědělské činnosti - na tvorbu kulturní krajiny, 

na ochranu přírody, na trvalou udržitelnost ekologických systémů. ZEOS a jednotliví farmáři by 

měli spojovat své výrobní aktivity s těmito novými cíli, protože bez nich by se mohli dostávat 

do konfliktů se stále náročnějšími standardy ochranou přírody a naopak pro tyto cíle lze získávat 

finanční příspěvky ze zdrojů Evropské unie (operační programy 2014 - 2020), ze státního rozpočtu 

ČR (programy MMR, MZe a MŽP) a ze soukromých nadací.   

 

2.4.3 Pozemky a objekty k podnikání 
 

K dalšímu rozvoji průmyslové výroby a služeb by mohly sloužit nevyužité objekty, z nichž některé 

jsou bohužel ve špatném technickém stavu anebo nemají vlastníky s jasnou představou o využití. 

 

2.4.4 Hospodaření obcí 
V jednotlivých letech je možné pozorovat velké výkyvy jak v příjmech obcí, tak i ve výdajích, 

zejména investičních. 

 

Je pochopitelné, že největší „ekonomickou sílu“ má opět město Lomnice nad Popelkou, které se na 

celkových příjmech obcí regionu Tábor podílí z 90 procent.  

 

2.5  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

2.5.1 Dopravní sítě 
 

Mikroregion Tábor je dopravně napojen do všech směrů pomocí silnic II. a III. třídy. Na jihozápad od 

mikroregionu prochází nejbližší silnice dálkového významu I/35 (Zittau – Hrádek n.N. - Liberec – 

Turnov – Jičín – Hradec Králové), která je evropskou trasou E 442. 

 

Křižovatkou silnic II. tř. je Lomnice n. P. Problematický průchod silnic II/284 (Semily –Stružinec – 

Lomnice n. P. Nová Paka – Hořice) a II/286 (Jičín – Lomnice n.P. – Košťálov – Jilemnice – Mísečky) 
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městem bude řešen formou severního obchvatu města. To umožní podstatné zklidnění stávajícího 

průtahu a revitalizaci mimodopravních funkcí uvolněných ulic.  

 

Dnešní ani výhledové intenzity provozu na silničních komunikacích v mikroregionu nevyžadují nové 

investice do zvýšení kapacit komunikací. Hustota sítě je uspokojivá, neuspokojivý je technický 

a stavební stav silničních komunikací a absence moderních dopravně inženýrských prvků pro ochranu 

pěších a cyklistů a pro zvýšení bezpečnosti provozu. 

 

Obsluhu mikroregionu veřejnou autobusovou dopravou zajišťuje především BusLine a.s., na 

dálkových linkách i další přepravci. Spojení je celkově uspokojivé, dostupnost větších měst se 

v současné době nesnižuje 

 

Mikroregionem prochází železniční trať č. 064 Mladá Boleslav – Stará Paka se zastávkami Kyje, 

Ploužnice, Nová Ves n. P., Syřenov a stanicí Lomnice n. P. Železnice má význam především pro 

místní a regionální přepravu a jsou obavy o její další existenci vzhledem k nízké efektivnosti 

využívání a zhoršenému technickému stavu.  

 

Trať sice plní funkci náhrady pro případ přerušení provozu na významnější trati Turnov - Stará Paka, 

její běžný význam však v posledních deseti letech silně upadl. Technickou zajímavostí je, že tato trať 

překonává nejvyšší stoupání v ČR.  

 

2.5.2 Energie, spoje, vodovody a kanalizace 
Zásobování elektřinou je prakticky bez problémů, ale síť celého mikroregionu je třeba posílit. Teplo se 

vzhledem k povaze zástavby zajišťuje lokálními zdroji. Plynofikována je Lomnice n. P., Nová Ves n. 

P., Železnice a Rovensko pod Troskami. Plynofikace se plánuje v Syřenově. 

 

Stupeň telefonizace zhruba odpovídá potřebám, rovněž tak pokrytí televizním signálem a signálem 

mobilních telefonů. Díky hustému pokrytí internetovým signálem, jsou téměř tři čtvrtiny domácností 

připojeny k internetu. 

 

Na veřejný vodovod jsou připojeny všechny obce kromě Bradlecké Lhoty a Kyjí, kde se vodovod 

buduje svépomocí a v současné době je pouze v části obce. Plně odkanalizována jsou pouze Lomnice 

nad Popelkou, Železnice a Rovensko pod Troskami, které mají i v provozu i čistírnu odpadních vod.  

 

2.5.3 Programová dokumentace 
Všechny obce mikroregionu (kromě Kyjí) mají zpracovaný a schválený strategický rozvojový 

dokument a územní plán. 

 

Všechny druhy dokumentů jsou užitečným východiskem jak pro plánování dalšího rozvoje obcí, tak 

pro žádosti o finanční příspěvky z národních a krajských programů a operačních programů 2014-2020. 

 

2.6 CESTOVNÍ RUCH 
2.6.1 Kulturní památky, přírodní zajímavosti a atraktivity 
Základním předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu, rekreace a turistiky je rozmanitá krajina 

s kulturně historickými atraktivitami a s potřebnými službami, jako je dopravní obsluha, ubytovací 

a stravovací kapacity a zvláštní turistické a rekreační zařízení a služby.  

 

Z těchto hledisek není mikroregion Tábor nadprůměrně přitažlivou oblastí. Naopak, cestovní ruch je 

soustředěn do významných středisek v širším okolí, jakými jsou Turnov a okolí, Hruboskalsko a 

Prachovské skály, krkonošské obce Rokytnice nad Jizerou, Benecko. Turistická atraktivnost 

mikroregionu Tábor spočívá hlavně v celkovém krajinném rázu a v přírodních hodnotách (celkové 

klima, lesy Táborského hřbetu, přírodní památky a další cenné krajinné prvky), zčásti též 
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v jednotlivých objektech turistické návštěvnosti. Z těchto hledisek má ovšem region podobné hodnoty, 

jaké se nalézají v sousedních regionech - na Semilsku a Novopacku.  

 

Propagace regionu se tak může opírat spíše o potřeby relaxace a vychutnání přírody, než o turistický 

shon a střediska hromadné rekreace. Protože však ani v cestovním ruchu a turistice není region Tábor 

izolovaným územím, musí využívat přirozené vazby na okolí. V tomto případě se jedná o turisticky 

zajímavá místa ve vzdálenějším okolí (Český ráj, Krkonoše). I tyto lokality by měly být zahrnovány 

do regionálních turistických nabídek mikroregionu například v podobě doplňkových cílů. A naopak, 

region se může propagovat jako klidná základna pro návštěvy těchto lokalit.  

 

V mikroregionu se nachází řada přírodních a kulturních památek. Turistickým cílem bývají vrchy 

Tábor s poutním kostelem, Bradlec se zříceninou gotického hradu, Kumburk se zbytky gotického 

hradu nebo Tatobity, na jejichž území stojí památná ,,tisíciletá“ lípa. V jednotlivých obcích však lze 

najít mnoho stavebních památek, jako jsou kostely, sochy či stavby lidové architektury. 

 

Kulturní památky v jednotlivých obcích 
Lomnice nad Popelkou: 
 

▪ Kostel sv. Mikuláše 

▪ Kaple sv. Jana Křtitele (bez varhan) 

▪ Kříž kamenný 

▪ Socha P. Marie 

▪ Socha sv. Jana Nepomuckého 

▪ Socha sv. Prokopa 

▪ Sloup se sousoším – Morový sloup 

▪ Pomník Jana Husa 

▪ Kašna 

▪ Tylovo divadlo 

▪ Zámek 

▪ Radnice 

▪ Měšťanský dům – městské muzeum, čp. 43 

▪ Vila, čp. 136 

▪ Fara, čp. 142 

▪ Venkovský dům čp. 199, 243, 244, 245, 247, 254, 255, 259 

▪ Vesnická památková rezervace Karlov 

 

Nová Ves n. P. 

▪ Kostel sv. Prokopa 

▪ Krucifix (v zahradě u čp. 115) 

▪ Socha sv. Jana Nepomuckého 

▪ Sýpka u čp. 128 

▪ Kovárna bývalá, s roubenou stodolou, čp. 30 

▪ Venkovská usedlost, čp. 50 

▪ Podkostelní vodní mlýn, čp. 66 

▪ Venkovský dům, čp. 87, 95, 100, 102 

▪ Venkovská usedlost (bez stodoly), čp. 150 

▪ Venkovská usedlost, čp. 163, 205, 226 

 

Syřenov 

▪ Hrad Kumburk, zřícenina 

▪ Krucifix 

▪ Socha sv. Jana Nepomuckého (při kravíně) 

▪ Venkovská usedlost, čp. 7, 62 

▪ Venkovský dům, 18 
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Železnice 

▪ Kostel sv. Jiljí 

▪ Socha sv. Floriána 

▪ Socha sv. Jana Nepomuckého 

▪ Sloup se sochou P. Marie 

▪ Radnice 

▪ Městský dům, čp. 7, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 30, 37, 39, 101, 104 

▪ Měšťanský dům, čp. 19 

▪ Venkovský dům, čp. 62, 64, 94, 95 

▪ Městský dům – bývalý hostinec, čp. 82 

▪ Fara, čp. 177 

▪ Muzeum, čp. 181 

 

Rovensko pod Troskami 

▪ Kostel sv. Václava 

▪ Socha sv. Václava 

▪ Sloup se sochou P. marie 

▪ Socha – busta Svatopluka Čecha 

▪ Sousoší Rozhovor 

▪ Silniční most, z toho jen socha sv. Jana Nepomuckého 

 

Tatobity 

▪ Kříž pamětní  

▪ krucifix 

▪ socha P. Marie 

 

Bradlecká Lhota 

▪  socha P. Marie 

▪ Sousoší Nejsvětější Trojce 

▪ Vodní mlýn, čp. 41 

 

Kyje 

▪ Kaplička se sousoším Piety 

▪ Krucifix 

▪ Venkovská usedlost, čp. 8 

 

Holenice 

▪ Boží muka 

 

Žernov 

▪ Krucifix 

▪ Socha Neposkvrněného Početí P. Marie 

▪ Socha sv. Jana Nepomuckého 

 

2.6.2 Turistická infrastruktura  

Pro cestovní ruch, rekreaci a pěší i cykloturistiku jsou v regionu dobré přírodní podmínky. V samotné 

Lomnici nad Popelkou, která tvoří přirozené centrum regionu, ale bohužel chybí dostatečné rekreační 

zázemí pro letní i zimní pobyty turistů, jako jsou ubytovací a stravovací služby. Rozvinutost této 

infrastruktury, spolu s marketingem a propagací turistického potenciálu regionu podstatně ovlivňuje 

návštěvnost regionu.  
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Na území mikroregionu vede několik značených tras pro pěší turistiku, jejichž cílem jsou kulturní a 

přírodní památky v okolí. Jednou z nich je trasa z Lomnice n. P přes Skuhrov, Rváčov a Košov na  

Tábor, která se vrací zpět do Lomnice n. P. Na Tábor je značena ještě turistická trasa z Cidliny kolem 

Allainovy věže. Další turistická trasa vede z Tábora na Kumburk přes Ploužnici, Žďár a Klepandu a 

jiná z Jilemnice přes Mříčnou a Libštát do Lomnice. Důležitou turistickou trasou je Zlatá stezka 

Českého Ráje (Kozákov - Tábor).  

 

Krajina mikroregionu Tábor je vhodná i pro cykloturistiku. Na sledovaném území vede v současné 

době cyklostezka Klepanda – Tábor – Košov – Rváčov – Skuhrov – Kozákov. Cykloturistiku je však 

třeba chápat jen jako jednu z dnes běžných nabídek návštěvníkům kraje, neboť nabídka těchto služeb 

je celostátně již velmi rozsáhlá. 

Je žádoucí udržet či zvýšit návštěvnost především ve vícedenní rekreaci a cestovním ruchu, protože to 

vytváří doplňkový zdroj příjmů místních obyvatel, obohacuje místní život a tak zlepšuje atraktivnost 

obcí a celého území.  
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Kap. 7 Koncepce rozvoje Mikroregionu Tábor 

5.Strategie realizace vize, strategické cíle a postupy 
5.1. Strategie realizace vize 
Při stanovení strategie realizace vize mikroregionu jsou uvažovány dva nosné rozvojové scénáře 

respektující specifika jednotlivých segmentů života mikroregionu a jejich rozvojových podmínek. 

• První rozvojový scénář je zaměřen na podporu rozvoje ekonomických aktivit. Zahrnuje podporu 

konkurenceschopnosti domácích podnikatelských subjektů.  Pozitivní efekty by se měly projevit 

zejména ve vztahu k zaměstnanosti obyvatelstva. Největší pozornost je věnována zejména 

zpracovatelskému průmyslu, cestovnímu ruchu a nezemědělským aktivitám zemědělských 

subjektů. 

• Druhý rozvojový scénář je zaměřen na podporu neziskových aktivit s cílem udržení přiměřené 

rozvojové dynamiky zabezpečující pozitivní vývoj příjmů obyvatelstva těchto oblastí. V rámci 

scénáře je pozornost zaměřena zejména na primární sektor (zemědělství, lesnictví) s integrací 

ekonomických a environmentálních faktorů (využití zemědělské výroby pro pěstování 

energetických plodin, ekologické zemědělství, zvyšování ekologické stability krajiny, 

mimoprodukční funkce zemědělství). 

5.2. Strategické cíle a postupy 
V dalším postupu pro naplnění vize byly vytipovány hlavní segmenty řešení, jejich váha a strategické 

cíle. 

V souladu se zpracovanou analýzou současného stavu mikroregionu jsou hlavní segmenty řešení 

navrženy tyto oblasti rozvoje řešeného území. 

 
1. rozvoj a zkvalitnění infrastruktury  

2. ochrana přírody a krajiny 

3. obnova a rozvoj vesnice, zachování vesnického rázu 

4. rozvoj multifunkčního zemědělství  

5. cestovní ruch 

6. udržitelný rozvoj mikroregionu 

 

V  jednotlivých segmentech byly stanoveny hlavní strategické cíle 

 

1. rozvoj a zkvalitnění infrastruktury 

Technická příprava území a zlepšení logistických podmínek v území, zlepšení stavu 

životního prostředí a životních podmínek obyvatelstva.  

2. ochrana přírody a krajiny 

Zajištění zdravého venkovského životního prostředí, ochrana a využívání přírodního  a 

nerostného bohatství krajiny při uplatnění zásad trvale udržitelného rozvoje 

3. obnova a rozvoj vesnice, zachování vesnického rázu 

Zajištění podmínek pro rozvoj osídlení stávajících sídel, úpravy vzhledu vesnic, zachování 

lidové kultury, řemesel, posilování vztahu mezi obcemi, zemědělci a dalšími subjekty, atd.  

4. rozvoj multifunkčního zemědělství  

Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství, využití obnovitelných zdrojů na bázi 

produkce a využití biomasy, úprava lesního hospodářství včetně zalesňování, údržba krajiny 

5. cestovní ruch 
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Dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, zvyšování kvality služeb, rozvoj 

vhodných forem turistiky. 

6. udržitelný rozvoj mikroregionu  

Rozvoj malého a středního podnikání, bydlení a trhu pracovních příležitostí za podmínek 

zachování rázu krajiny a ochrany životního prostředí. 

 

6. Priority, opatření, aktivity 
Po posouzení hlavních segmentů řešení, jejich váhy a strategických cílů byly navrženy a zástupci 

jednotlivých členů mikroregionu odsouhlaseny priority a následná opatření. 

  

 6.1. Přehled priorit, strategických cílů a opatření 

 

PRIORITA 1. - ROZVOJ  A  ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY 

Hlavní strategický cíl 

Technická příprava území a zlepšení logistických podmínek v území, zlepšení stavu životního 

prostředí a životních podmínek obyvatelstva. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Na řešeném území Mikroregionu Tábor lze konstatovat místně vyhovující stav elektrické, vodovodní a 

telekomunikační rozvodné sítě. Nevyhovující stav je u splaškové kanalizace. Veřejné osvětlení 

vyžaduje ve většině obcí rekonstrukci. Plynofikace je částečně v Nové Vsi, Lomnici n. P a Železnici.  

Chybí v Syřenově, Bradlecké Lhotě a Kyjích. Také chybí v osadách obcí mikroregionu. 

Stav státních silnic je ve velké míře nevyhovující. Komunikace III. třídy jsou ve špatném, místy až 

v havarijním stavu. U místních a účelových komunikací  je situace obdobná. Dopravní obslužnost 

většiny obcí je relativně uspokojivá a s dostatečnou četností autobusových spojů pouze pracovních 

dnech pro školní docházku, méně již pro cesty k lékaři apod. Nedostatky jsou zejména v obslužnosti 

obcí na okraji mikroregionu, ležící mimo hlavní tahy komunikací.  

TKO je především ukládán na skládky, malá část tohoto odpadu je využívána. Odpady jsou ukládány 

na skládkách na území okresu Semily (Košťálov). Svoz odpadu na území mikroregionu zajišťují 

Severočeské komunální služby s.r.o. a Technické služby města Lomnice nad Popelkou. 

Navrhovaná opatření mají především vytvořit předpoklady pro rozvoj osídlení území,  pro 

optimalizaci provozních nákladů technické infrastruktury pro investiční možnosti (např. přípravou 

zainvestovaných průmyslových zón). Opatření mají také zlepšit životní prostředí a mobilitu 

obyvatelstva uvnitř i vně mikroregionu a reagovat na potřeby cestovního ruchu. 

Navrhovaná opatření 
1.1 Vypracování rozvojových dokumentů území a jejich realizace včetně přípravy, zainvestování a 

nabídky nových rozvojových ploch.  

1.2 Modernizace a výstavba silniční sítě regionu včetně místních a účelových komunikací a   

     komunikací v nových zástavbových lokalitách.  

1.3 Zavedení integrovaných dopravních systémů v mikroregionu. 

1.4 Výstavba cyklistických a pěších stezek 

1.5 Modernizace a rozvoj vodovodní sítě  

1.6 Ochrana a zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zejména výstavbou a optimalizací 

využívání kanalizační sítě a ČOV 

1.7 Rekonstrukce, zkapacitnění elektrické, plynovodní a telekomunikační sítě a informačních 

systémů, protipožárních opatření 
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7. Náměty a opatření 

 
SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 1 

Opatření 1.1 

Vypracování rozvojových dokumentů území a jejich realizace včetně přípravy, zainvestování a 

nabídky nových rozvojových ploch.  

Popis opatření: 

Náplní opatření je popis rozvojových možností mikroregionu, evidence a příprava ploch a objektů 

vhodných k podnikání, popis infrastruktury, vytvoření zvýhodněných podmínek, které 

podnikatel/investor v dané lokalitě nalezne. 

Cíle opatření: 

• finanční přínos do rozpočtu členů mikroregionu 

• modernizace a rozvoj ekonomiky mikroregionu 

• rozšířená a zvýšená nabídka pracovních příležitostí 

• příležitost pro místní firmy 

Aktivity naplňující opatření: 

1.1.1 Pasportizace disponibilních nemovitostí, s návrhem alternativ využití. 

1.1.2 Vybudování zón podnikatelských aktivit včetně technické a dopravní infrastruktury v obcích 

mikroregionu 

1.1.3 Alternativní využití a přestavba areálů, které jsou opuštěné a nevyužívané  

1.1.4 Projekt zájmových a rozvojových lokalit mikroregionu 

Kritéria pro výběr projektů: 

• projekty připravující pozemky/budovy pro konkrétní investory 

• projekty nabízející nevyužívané či neefektivně využívané objekty a areály 

• soulad s územně plánovací dokumentací 

Realizační výstupy opatření: 

• informační materiál pro investory - databáze disponibilních pozemků a budov 

• vybudování  4-6 podnikatelských zón v mikroregionu (odhad) 

• vytvoření 20 až 50 pracovních míst (odhad) 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• posílení finančních zdrojů a možností subjektů v mikroregionu 

• snížení nezaměstnanosti a vyjížďky za prací  

• zvýšení stability venkovského osídlení a reálných příjmů obyvatelstva 

• příznivý synergický efekt na ostatní prioritní oblasti, zejména na cestovní ruch 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• investoři 

• obce a obyvatelé mikroregionu 

• subjekty poskytující přímé služby a informace investorům či samosprávě 

Odpovědní garanti: 

• státní správa: Ministerstvo pro místní rozvoj 

• krajské úřady 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Liberec, KÚ Hradec Králové 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe 

• dotace z neziskového sektoru, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 
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Opatření 1.2. 

Modernizace a výstavba silniční sítě regionu včetně místních a účelových komunikací a komunikací v 

nových zástavbových lokalitách.  

Popis opatření: 

Náplní opatření je zlepšení technického stavu komunikační sítě a vybavení. 

Cíle opatření: 

• zpřístupnění zástavbových lokalit 

• odstranění dopravně kolizních míst 

• zkrácení jízdní doby a úspora paliv 

• vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 

Aktivity naplňující opatření: 

1.2.1. projekt a realizace dopravních opatření ve vazbě na turisticky zatížené lokality mikroregionu 

1.2.2. realizace záchytných parkovišť u turisticky zajímavých a významných míst 

1.2.3. rekonstrukce a výstavba účelových a místních komunikací včetně doprovodných objektů (např. 

zálivy) a autobusových čekáren 

1.2.4. Realizace pozemkových úprav (přístup k obhospodařovaným  pozemkům) 

1.2.5. Obnova či nová výstavba polních cest rozoraných při zcelování pozemků 

1.2.6. Obnova historických cest mimo současně zastavené území obcí (propojování sídel) 

1.2.7. Obnova a výstavba komunikací II. a III. tříd 

Kritéria pro výběr projektů: 

• vazba na související rozvojové programy 

• význam pro řešení dopravních „kolapsů“ (i v zimním období) 

• technická, ekologická a ekonomická proveditelnost a účelnost 

Realizační výstupy opatření: 

• stavby dopravní infrastruktury 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• snížení nákladů na dopravu 

• zvýšení bezpečnosti provozu 

• příznivý synergický efekt na ostatní prioritní oblasti, zejména na cestovní ruch 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• podnikatelé 

• obce a obyvatelé mikroregionu 

• dopravci 

Odpovědní garanti: 

• státní správa: krajské úřady, správci komunikací 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Liberec, KÚ Hradec Králové 

• finanční zdroje dopravních společností 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MZe a MPO, SFDI 

• dotace z neziskového sektoru, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 
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Opatření 1.3 

Zavedení integrovaných dopravních systémů v mikroregionu. 

Popis opatření: 

Cílem je zajištění přepravní potřeby obyvatel a návštěvníků při dostatečné kvalitě a ceně. Tím 

nabídnout alternativu oproti individuální dopravě. 

Cíle opatření: 

• zajištění dopravní obslužnosti zejména v letních měsících a o dnech volna 

• odlehčení zátěže osobní dopravou v dopravně exponovaných místech v turistické sezóně 

Aktivity naplňující opatření: 

1.3.1. realizace projektu letních turistických autobusů v širším kontextu (vazby na stálou dopravu, 

územní rozsah je z a do území mikroregionu do centra Českého ráje a Krkonoš s přepravou jízdních 

kol) 

1.3.2. Využití alternativní dopravy např. na vrch Tábor 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita přínosu pro mikroregion 

• význam pro řešení dopravních absencí hlavně o víkendech 

Realizační výstupy opatření: 

• zajištění dopravní obslužnosti po celou turistickou sezónu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• ekonomické přínosy v dosud okrajových lokalitách v důsledku vyššího počtu turistů  

• zvýšení bezpečnosti provozu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• dopravci 

Odpovědní garanti: 

• státní správa: MMR, MZe,  správci  komunikací 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

• krajské úřady 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2004 a dále  

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Liberec, KÚ Hradec Králové 

• finanční zdroje dopravních společností 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, a Ministerstvo dopravy 

• dotace z neziskového sektoru, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 
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Opatření 1.4 

Výstavba cyklistických a pěších stezek 

Popis opatření: 

Cílem je zajištění kvalitní infrastruktury pro pěší turisty a pro ekologicky nejpřijatelnější způsob 

přepravy při současném zajištění bezpečnosti osob. Tím nabídnout alternativu oproti individuální 

automobilové dopravě. 

Cíle opatření: 

• vytvoření ucelené sítě pěších tras a cyklotras od sebe oddělených včetně potřebného zázemí 

• zajištění podmínek pro bezpečný pohyb pěších a cyklistů 

• odlehčení zátěže osobní dopravou v dopravně exponovaných místech v turistické sezóně 

Aktivity naplňující opatření: 

1.4.1. vytvořit a aktualizovat generel pěších tras jako podklad pro plánování  

1.4.2. vytvořit a aktualizovat generel cyklotras jako podklad pro plánování  

1.4.3. v rámci budování záchytných parkovišť vytvořit zázemí jako nástupní místa pro turisty (sprchy, 

úschovny kol,…) 

1.4.4. výstavba cyklistických a pěších stezek 

Kritéria pro výběr projektů: 

• ekonomická, ekologická a technická efektivita 

• význam pro řešení problémových lokalit 

Realizační výstupy opatření: 

• stavby úseků cyklotras a pěších tras 

• výstavba min. 2 nástupních míst pro turisty 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• ekonomické přínosy v dosud okrajových lokalitách v důsledku vyššího počtu turistů  

• zvýšení bezpečnosti provozu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• dopravci 

Odpovědní garanti: 

• státní správa: SFDI, Ministerstvo dopravy, KČT 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

• krajské úřady 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Liberec, KÚ Hradec Králové 

• finanční zdroje dopravních společností 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe, SFDI  

• dotace z neziskového sektoru, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 
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Opatření 1.5 

Modernizace a rozvoj vodovodní sítě  

Popis opatření: 

Smyslem je zlepšit zásobování pitnou vodou, zabezpečení trvalé kvality vodních zdrojů v rámci 

vodárenských soustav, zajištění pitné vody v dosud neřešených lokalitách. 

Cíle opatření: 

• dosažení spolehlivého zásobování obcí a jejich částí pitnou vodou v trvalé kvalitě a za 

přijatelných ekonomických podmínek 

Aktivity naplňující opatření: 

1.5.1. výstavba vodovodu v Nové Vsi nad Popelkou 

1.5.2. posílení vodovodního řádu pro rekreační areál v Nové Vsi nad Popelkou 

1.5.3. rozšíření vodovodní sítě pro jednotlivé místní části (Lomnice n. P., Železnice….) 

1.5.4. rozšíření vodovodní sítě pro pozemky určené ke stavbě RD v jednotlivých obcích 

1.5.5. dokončení vodovodu v obci Kyje 

1.5.6. výstavba vodojemů, přečerpávacích stanic, rekonstrukce vodovodních řadů 

Kritéria pro výběr projektů: 

• ekonomická, ekologická a technická efektivita 

• význam pro řešení problémových lokalit 

• význam pro výstavbu v obcích 

Realizační výstupy opatření: 

• výstavba a modernizace vodárenských sítí a zařízení 

• zvýšení kvality dodávané pitné vody 

• zvýšení pokrytí území obcí dodávkami pitné vody z veřejné sítě 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• ekonomické přínosy při vzniku nových podnikatelských aktivit v důsledku realizace opatření  

• zvýšení efektivity provozu sítě snížením ztrát a hospodárnějším provozem 

• stabilizace úbytku obyvatel v jednotlivých obcích – možnost nové výstavby  

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• podnikatelé 

• majitelé a správci sítí 

• zájemci o stavební pozemky připravené k výstavbě RD 

Odpovědní garanti: 

• státní správa: MMR, MŽP, MZe., SFRB 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí, vodárenské společnosti 

• krajské úřady 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020  

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu , KÚ Libereckého a Královéhradeckého kraje 

• finanční zdroje z SFRB 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, Mze  
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Opatření 1.6 

Ochrana a zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zejména výstavbou a optimalizací 

využívání kanalizační sítě a ČOV 

Popis opatření: 

Cílem je odstranění zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod. Ke zlepšení stavu parametrů 

vede zejména rozšíření a sanace veřejné kanalizační sítě, výstavba ČOV. 

Cíle opatření: 

• minimalizace znečišťování vod 

• postupné naplňování požadavků legislativy v oblasti odpadů a vod 

• korektní chování v cenné krajinné lokalitě 

Aktivity naplňující opatření: 

1.6.1. vypracování přípravné dokumentace jako podkladu pro systémové řešení odkanalizování 

sídelních útvarů mikroregionu. Tato dokumentace musí doložit přijatelné technické alternativy 

řešení ve vazbě na investiční a provozní náklady. 

1.6.2. vypracování a naplňování plánu výstavby kanalizační sítě a ČOV  v jednotlivých sídelních 

útvarech na základě výsledků opatření 1.6.1. 

1.6.3. legislativní opatření, která zajistí naplňování opatření 1.6.1. a 1.6.2. v celém území 

mikroregionu 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro zlepšení kvality životního prostředí 

• soulad s koncepcí mikroregionu, PRK a s legislativou ČR a EU 

• technická a ekonomická efektivita řešení 

• význam pro řešení problémových lokalit 

Realizační výstupy opatření: 

• realizace kanalizace a ČOV v sídelních útvarech mikroregionu 

• zvýšení kvality povrchových a podzemních vod 

• zajištění technické infrastruktury území pro podnikání a bytovou výstavbu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• ekonomické přínosy při vzniku nových podnikatelských aktivit v důsledku realizace opatření  

• snížení nákladů na sanace ekologických a jiných zátěží vznikajících na základě současného 

stavu řešení 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• podnikatelé 

• obyvatelé – zájemci o výstavbu RD a podnikání v území 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: regionální pobočky ministerstev - MŽP, MZe  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

• krajské úřady 

• jednotlivé stavební úřady v pověřených obcích 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Libereckého a Královéhradeckého kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, SFŽP  
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Opatření 1.7 

Rekonstrukce, zkapacitnění elektrické, plynovodní a telekomunikační sítě a informačních systémů, 

protipožárních zařízení  

Popis opatření: 

Cílem je zlepšení v oblasti zásobování elektrickou energií, vybudování sítě rozvodů zemního plynu a 

telekomunikační sítě. Součástí tohoto opatření je i rekonstrukce a doplnění sítě veřejného osvětlení. 

Rozvoji podnikatelských aktivit může přispět vybudování jednotného informačního systému 

mikroregionu. 

Cíle opatření: 

• dosažení spolehlivého zásobování obcí elektrickou energií 

• pokrytí celého území telekomunikačním a radiokomunikačním signálem 

• zlepšení a doplnění protipožárních opatření a zařízení 

Aktivity naplňující opatření: 

1.7.1. úpravy a doplnění elektrorozvodů a nových trafostanic 

1.7.2. rozšíření plynofikace v místních částech obcí již plynofikovaných (Lomnice n. P.,        

          Železnice a v dalších obcích) 

1.7.3. vytvoření jednotného informačního systému mikroregionu 

1.7.4. zavedení integrovaného záchranného systému   

1.7.5. pokrytí celého území signálem mobilních telefonů všech operátorů 

1.7.6. rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení ve všech obcích a jejich místních částí 

1.7.7. opravy a rekonstrukce požárních nádrží, hasičských zbrojnic, obnova vozového parku,    

          výstroje a výzbroje sborů SDH 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a technická úroveň řešení 

• význam pro řešení problémových lokalit 

• ekonomické možnosti 

Realizační výstupy opatření: 

• výstavba, modernizace a zkapacitnění inž. sítí, objektů a technických zařízení 

• realizace jednotného telekomunikačního a informačního systému v území 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• ekonomické přínosy při vzniku nových podnikatelských aktivit v důsledku realizace opatření  

• snížení ztrát při požárech 

• úspory při vyšší a rychlejší úrovni informovanosti obcí i forem při zavedení jednotného 

informačního systému 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• podnikatelé 

• samospráva a správci jednotlivých sítí 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: ministerstva, regionální pobočky ministerstev, elektrárenské, plynárenské a 

telekomunikační společnosti 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Libereckého a Královéhradeckého kraje 

• finanční zdroje od elektrárenských a telekomunikačních společností 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe, SFRB, SFŽP  
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Opatření 1.8 

Komplexní projekt nakládání s odpady 

Popis opatření: 

Cílem je zlepšení v oblasti nakládání s odpady, zejména rozšíření systému třídění odpadů. Součástí 

tohoto opatření je systémové řešení procesu sběru, třídění a ukládání odpadů. 

Cíle opatření: 

• vytvoření organizačně a ekonomicky přijatelného systému likvidace odpadů  

• zlepšení vzhledu krajiny 

• odstranění stávajících černých skládek a zamezení vzniku nových 

Aktivity naplňující opatření: 

1.8.1. vytvoření systému sběru, třídění a ukládání odpadu. 

1.8.2. vybudování  1-2 sběrných dvorů (např. Železnice.) 

1.8.3. monitoring lokalit potenciálních černých skládek spojený s osvětou systému sběru odpadů 

1.8.4. vytvoření systému na sběr bioodpadu 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a technická úroveň, organizační reálnost řešení 

• význam pro řešení problémových lokalit 

Realizační výstupy opatření: 

• postupné zkvalitnění současného systému sběru a třídění TKO 

• minimalizace vzniku černých skládek v krajinářsky cenném území 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• snížení nákladů na odstranění černých skládek 

• možnost „ekonomizace“ nakládání s odpady a tím snížení nákladů 

• rozšíření služeb 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• podnikatelé 

• samospráva 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: Ministerstvo životního prostředí, společnosti zabývající se sběrem či likvidací 

odpadů 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2004 a dále 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, Krajské úřady Libereckého a Královéhradeckého kraje 

• EU: Strukturální fondy 

• dotace a programy ČR, SFŽP 

• další nespecifikované zdroje 
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PRIORITA 2. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Hlavní strategický cíl 

Zajištění zdravého venkovského životního prostředí, ochrana a využívání přírodního a nerostného 

bohatství krajiny při uplatnění zásad udržitelného rozvoje 

Stručná charakteristika mikroregionu 

MR leží na okraji chráněné krajinné oblasti Český ráj na jedné straně a Krkonoš na straně druhé. 

Z tohoto důvodu je třeba ochranu přírody chápat podobně, ne-li stejně jako v těchto oblastech a měla 

by být jedním ze základních principů režimu všech subjektů působících v oblasti. 

Pro území mikroregionu je typická mozaikovitost české krajiny v podkrkonoší. Jedná se o krajinu, v 

níž nacházíme pozůstatky lidské činnosti člověka od starší doby kamenné přes středověké hrady až po 

současnost. V mikroregionu se nachází řada kulturních památek (zřícenina hradu Kumburk a Bradlec, 

rozhledna na hoře Tábor atd.) a dalších významných historických objektů, … 

Ovzduší řešeného mikroregionu patří mezi oblasti v ČR, které jsou na ovzduší kvalitní. Počet malých 

lokálních topenišť na pevná paliva, která zvláště v údolních oblastech mikroregionu při zimní inverzi 

zvyšují hodnoty znečišťujících látek v ovzduší a jsou jediní znečišťovatelé v území.   

Voda místních toků je z pohledu obsahovaných těžkých kovů a organických halogenů 

charakterizována jako neznečištěná až mírně znečištěná. 

 

Navrhovaná opatření 

2.1 Zvýšení technické a technologické úrovně používaných technologií, snížení tuhých, kapalných i 

plynných emisí. 

2.2. Péče o krajinu, půdu a horninové prostředí 

2.3. Zavádění energeticky úsporných technologií a alternativních zdrojů energie 

2.4. Zvýšení úrovně ekologického chování  

2.5. Péče o území se zvýšenou ekologickou ochranou 

2.6. Podporovat ekologickou výchovu na školách 
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 2 

Opatření 2.1. 

Zvýšení technické a technologické úrovně používaných technologií, snížení tuhých, kapalných i 

plynných emisí. 

Popis opatření: 

Realizace tohoto opatření přispěje k omezení plynných a kapalných emisí a dalších škodlivých látek 

do ovzduší, vod,…u subjektů v mikroregionu. 

Cíle opatření: 

• minimalizace plynných a kapalných emisí 

• minimalizace znečišťování podzemních vod v území 

Aktivity naplňující opatření: 

2.1.1. Spolupráce a dohled nad realizací opatření u místních výrobců ke snížení množství   

          vypouštěných emisí (autoopravny, kovovýroby,…) 

2.1.2. Spolupráce a dohled nad realizací opatření v živočišné výrobě (kejdové hospodářství,...) 

2.1.3. Případné energetické využití vodních toků  

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro zlepšení kvality životního prostředí 

• technická a ekonomická efektivita řešení 

• význam pro řešení problémových lokalit 

Realizační výstupy opatření: 

• snížení plynných a kapalných emisí 

• snížení poplatků a sankcí a znečišťování životního prostředí 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• zvýšení přínosů z turistického ruchu v důsledku zvýšení atraktivity území 

• snížení nákladů na sanace ekologických a jiných zátěží vznikajících na základě současného 

stavu řešení 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé  mikroregionu a turisté 

• podnikatelé 

• obyvatelé ČR 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: ministerstva ve své působnosti, správci sítí, ekologické instituce,…. 

• Krajské úřady Libereckého a Královehradeckého kraje 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, Kraj Liberec a Hradec Králové 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, SFŽP, MZe 

• vlastní zdroje znečišťovatelů 
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Opatření 2.2. 

Péče o krajinu, půdu a horninové prostředí 

Popis opatření: 

V rámci opatření se řeší obnova a zachování přírodních hodnot krajiny v území mikroregionu. 

Cíle opatření: 

• přechod z velkoplošného zemědělství na ekologicky vhodné multifunkční aktivity 

• odstranění a rekultivace starých zátěží, stabilizace krajiny 

• obnova přírodě blízkých ekosystémů 

• zvýšení retence vody v krajině 

Aktivity naplňující opatření: 
2.2.1. Revitalizace, obnova a výstavba vodních ploch (rybníky, víceúčelové nádrže,...),povodí 

2.2.2. Podpora přechodu z extenzivního na alternativní zemědělské hospodaření 

2.2.3. Sanace, rekultivace a monitoring starých zátěží 

2.2.4. Obnova geofondu v území 

2.2.5. Komplexní pozemkové úpravy v území mikroregionu 

2.2.6. Půdoochranný systém zakládání porostů  

2.2.7. Úpravy vláhových poměrů v krajině  

2.2.8. Vybudování protierozních zábran za účelem snížení následků větrné a vodní eroze  

2.2.9. Zalesňování zemědělsky nevhodných oblastí  

2.2.10. Budování lesních cest  

2.2.11. Zlepšení zdravotního stavu lesů postižených imisemi  

2.2.12. Odbahňování rybníků  

2.2.13. Podpora investic ke splnění předpisů o hnojivech, nakládání s nebezpečnými   

             látkami, ropnými produkty apod.  

2.2.14. Digitalizace mapy katastru nemovitosti v pozemkových úpravách  

2.2.15. Údržba krajiny 

2.2.16. Rekonstrukce a doplnění mimolesní zeleně 

2.2.17. Projekt údržby zeleně u komunikací a na veřejných prostranstvích 

2.2.18. Začlenit podmínky CHLÚ ve správě Geofondu ČR pro možný rozvoj dotčených obcí   

            (Syřenov, ale i Nová Ves nad Popelkou) 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro zlepšení kvality životního prostředí a zachování či zlepšení krajinného 

rázu 

• soulad s ustanoveními Agendy 21(návrh globálních akcí pro 21.století v oblasti  udržitelného 

rozvoje) 

• rozsah dopadu realizovaného projektu 

Realizační výstupy opatření: 

• revitalizace krajiny, vodních toků (km2, km) 

• rozvoj alternativních zemědělských aktivit 

• rekultivace starých zátěží 

• revize geofondu, rozvoj zeleně v krajině 

• eliminovat omezení ve výstavbě tzn. v rozvoji 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• úspory při zajištění zdravých životních podmínek 

• zvýšení atraktivity území a tím příležitostí pro nezemědělské činnosti 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• podnikatelé 

• subjekty v oblasti zemědělské výroby, ekologie, ochrany ŽP 



Koncepce rozvoje MIKROREGIONU TÁBOR – dodatek č. 3 

 

 

Stránka 26 z 49 

 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MŽP, regionální pobočky MŽP, správci sítí, ekologické instituce, správci 

vodních toků, Geofond ČR,…. 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, Kraj Liberecký a Královehradecký 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, SFŽP, MZe  
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Opatření 2.3. 

Zavádění energeticky úsporných technologií a alternativních zdrojů energie 

Popis opatření: 

Opatření řeší zajištění udržitelného využití půdy při respektování limitů únosnosti. 

Cíle opatření: 

• dosažení udržitelného využívání přírodního bohatství mikroregionu 

• snížení energetické a surovinové náročnosti existujících či očekávaných aktivit 

• minimalizace množství odpadů 

Aktivity naplňující opatření: 

2.3.1. Podpora a spolupráce na projektech ke snižování energetické a surovinové náročnosti a   

           zajištění čistší produkce u průmyslových a zemědělských aktivit v mikroregionu 

2.3.2. Podpora technologií na využití odpadů 

2.3.3. Podpora subjektů ekologicky využívajících nerostné bohatství, dřevní hmotu                              

          a alternativní zdroje energie v souladu s limity stanovenými pro řešené území 

2.3.4. Výstavba malých vodních, případně větrných elektráren do 5 MW instalovaného   

          výkonu  

2.3.5. Příprava a zpracování environmentálních dokumentů, obsahujících limity využití   

          území, sloužících jako podklady pro tvorbu a doplňování ÚPP a ÚPD. 

2.3.6. Ochrana, revitalizace, konzervace a dekontaminace půdy na základě víceúčelové   

          produkce rychle rostoucích dřevin  

2.3.7. Podpora rozvoje technologií ke zpracování odpadní dřevní hmoty  

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro zlepšení kvality životního prostředí  

• ekologická, ekonomická a technologická úroveň řešení 

• soulad s ustanoveními Agendy 21(návrh globálních akcí pro 21. století v oblasti udržitelného 

rozvoje) 

• rozsah dopadu realizovaného projektu 

Realizační výstupy opatření: 

• koncepce využití přírodního bohatství při respektování limitů území 

• úspory energií získávaných z fosilních paliv (kW) 

• recyklace a druhotné využití odpadů 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• přínosy z úspory energií a surovin 

• úspory z minimalizace odpadů 

• efekty plynoucí ze zvýšeného zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

• zvýšení atraktivity území a tím příležitostí pro nezemědělské činnosti 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• podnikatelé 

• subjekty v oblasti zemědělské výroby, ekologie, ochrany ŽP 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MŽP, regionální pobočky MŽP, ekologické instituce, zemědělské a lesnické 

subjekty 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, Kraj Liberecký a Královehradecký 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, SFŽP, MZe  
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Opatření 2.4. 

Zvýšení úrovně ekologického chování  

Popis opatření: 

Zavádění a využívání vzdělávacích a informačních systémů souvisejících s problematikou životního 

prostředí tak, aby byl subjektům existujícím v mikroregionu k dispozici komplexní přehled informací 

o ekologických technologiích, rozhodovacích postupech a legislativě.   

Cíle opatření: 

• rozšíření ekologické znalosti občanů, zodpovědnost za vlastní zdravotní stav, ochranu a tvorbu 

zdravého životního prostředí  

• zpřístupnění informací o stavu životního prostředí a vlivech na něj v konkrétních lokalitách, 

ekologických technologiích, rozhodovacích procesech a legislativě 

• pomoc odborným orgánům a činnosti nevládních neziskových organizací, přispívajících k 

tvorbě a ochraně životního prostředí 

Aktivity naplňující opatření: 

2.4.1 Podpora vzdělávacích programů a projektů, ekologické výchovy obyvatelstva  

2.4.2 Pravidelná veřejná informovanost o stavu životního prostředí v mikroregionu 

2.4.3 Zřízení monitorovacího systému 

Kritéria pro výběr projektů: 

• návaznost na sousední vnitrostátní a zahraniční programy a systémy 

• ekologická, technologická a ekonomická úroveň řešení 

• rozsah působnosti projektu 

Realizační výstupy opatření: 

• zavedení vzdělávacích programů s ekologickou výchovou 

• využívání středisek ekologické výchovy a informačních systémů k problematice životního 

prostředí 

• realizace konkrétních projektů (cca 5 projektů) a činnosti organizací NS, řešících problematiku 

životního prostředí  

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• vytvoření nových pracovních příležitostí 

• ekonomické výhody plynoucí z vyššího počtu návštěvníků  

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelstvo a návštěvníci mikroregionu 

• podnikatelská sféra 

• organizace a subjekty v oblasti životního prostředí a ekologie 

• celá společnost 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: ministerstva (MŽP), instituce v oblasti životního prostředí a ekologie 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu a KÚ Libereckého a Královehradeckého kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR a dalších ministerstev (MŽP, MZe, MŠMT) 

• NNO (některé nadace) 
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Opatření 2.5. 

Péče o území se zvýšenou ekologickou ochranou 

Popis opatření: 

Toto opatření řeší nezbytnou ochranu jedinečných přírodních památek v území, přírodních rezervací a 

významných krajinných prvků (Přírodních krajinných prvků=PKP). 

Cíle opatření: 

• zachování, obnova a revitalizace poškozených PKP v mikroregionu 

• přírodě šetrné zpřístupnění a využívání PKP pro cestovní ruch  

Aktivity naplňující opatření: 

2.5.1 Ochrana, údržba a revitalizace PKP v mikroregionu  

Kritéria pro výběr projektů: 

• míra efektivity a přínosu zlepšení kvality životního prostředí území se zvýšenou ekologickou 

ochranou 

• ekologická, technologická a ekonomická úroveň řešení 

• míra vazby a multiplikačních efektů na další opatření zejména v oblasti cestovního ruchu 

• soulad s ustanoveními Agendy 21 (Komplexní návrh globálních akcí pro 21. století v oblasti 

udržitelného rozvoje) 

Realizační výstupy opatření: 

• obnova a revitalizace území se zvýšenou ekologickou ochranou (ha) 

• ekologicky vhodné využívání PKP 

Dopady do ekonomiky mikroregionu. 

• ekonomické přínosy plynoucí z využívání PKP v oblasti cestovního ruchu 

• ekonomické přínosy plynoucí se zvýšené atraktivity mikroregionu pro bydlení a podnikání 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelstvo a návštěvníci mikroregionu 

• podnikatelská sféra 

• organizace a subjekty v oblasti životního prostředí a ekologie 

• celá společnost 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MMR, MŽP se svými institucemi, instituce v oblasti životního prostředí a 

ekologie, 

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu a krajů 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR a dalších ministerstev (MŽP, MZe) 

• dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

• dotace z NNO (některé nadace) 
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PRIORITA 3. - OBNOVA A ROZVOJ VESNICE, ZACHOVÁNÍ VESNICKÉHO RÁZU 

Hlavní strategický cíl 

Zajištění podmínek pro rozvoj osídlení stávajících sídel, úpravy vzhledu vesnic, zachování 

lidové kultury, řemesel, posilování vztahu mezi obcemi, zemědělci a dalšími subjekty, atd.  

Stručná charakteristika mikroregionu 

V mikroregionu zůstala dochována tradiční lidová architektura v ucelených sídlech, či ve volné 

krajině. Jedná se o tradiční českou krajinu v podhůří Krkonoš s částečně roztroušenou zástavbou. 

V současné době není k dispozici dostatek prostor pro sportovní či společenské vyžití obyvatel. Ve 

vztahu k dojíždění za prací klesá intenzita spolkové činnosti. 

Navrhovaná opatření 

3.1 Údržba a opravy venkovské zástavby v majetku obcí a dalších subjektů.  

3.2 Úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně  

3.3 Obnova tradičních řemesel, kulturních a společenských tradic a také venkovské   

      spolkové činnosti. 

3.4 Výstavba a rekonstrukce sportovních, kulturních a dalších zařízení 

3.5 Posilování vztahů mezi obyvateli obcí, mezi zemědělci, podnikateli a dalšími subjekty 
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 3 

 

Opatření 3.1. 

Údržba a opravy venkovské zástavby v majetku obcí a dalších subjektů.  

Popis opatření: 

V rámci opatření se řeší údržba, obnova a stabilizace tradiční venkovské zástavby. 

Cíle opatření: 

• zachovat tradiční ráz vesnice i krajiny 

• podpora rozvoje bydlení a služeb  

Aktivity naplňující opatření: 

3.1.1. Vypracování a aktualizace pasportu objektů a plánu péče 

3.1.2. Dohled a spolupráce při přípravě a realizaci staveb či stavebních úprav soukromých   

          subjektů 

3.1.3. Obnova objektů venkovské zástavby 

3.1.4. Obnova objektů zapsaných ústřední seznamu kulturních památek MK ČR 

 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro zlepšení vzhledu krajiny 

• soulad s koncepcí mikroregionu  

• technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

• revitalizované objekty zachované pro další generace 

• existence plánovacího dokumentu 

• zajištění technické infrastruktury území pro podnikání a bytovou výstavbu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• příjmy z pronájmu prostor   

• vyšší efektivnost při plánování oprav staveb 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• podnikatelé 

• obyvatelé – zájemci o stavby RD a podnikání v území 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, krajské programy podpory Libereckého a 

Královéhradeckého kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy  MK, MMR, MŽP, MZe a dalších ministerstev 
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Opatření 3.2. 

Úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně  
Popis opatření: 

V rámci opatření se řeší údržba, obnova a rozvoj veřejných prostranství 

Cíle opatření: 

• zachovat a obnovit tradiční ráz vesnice  

• podpora rozvoje zdravého bydlení  

Aktivity naplňující opatření: 

3.2.1. vypracování a aktualizace pasportu a plánu péče o veřejná prostranství 

3.2.2. realizace plánu péče o zeleň po jednotlivých etapách  

3.2.3. návrh a realizace veřejných prostranství (mlatové cesty, monumenty, mobiliář, tématické 

expozice, zpevněné plochy, altány) 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro zlepšení vzhledu veřejných prostranství 

• komplexnost řešení  

• technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

• upravená veřejná prostranství (m2) 

• vzhled obcí 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• nižší náklady na údržbu veřejných prostor   

• vyšší efektivnost při plánování úprav 

• vracení se návštěvníků a turistů 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• obce a mikroregion 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MMR, MZe, Zemědělské agentury, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, dotace a programy krajů  

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MZe 
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Opatření 3.3. 

Obnova tradičních řemesel, kulturních tradic a venkovské spolkové činnosti. 

Popis opatření: 

V rámci opatření se řeší obnova krajových řemesel, tradic a rozvoj dalších dobrovolných aktivit 

obyvatel  

Cíle opatření: 

• obnova speciálních řemesel jako alternativa zemědělské činnosti 

• zvýšení soudržnosti obyvatel mikroregionu 

Aktivity naplňující opatření: 

3.3.1. Podpora a spolupráce při obnově tradičních řemesel zejména ve vazbě na využití objektů lidové 

architektury 

3.3.2. Podpora rozvoje spolkové činnosti (liga požárníků mikroregionu, propojení činnosti 

knihoven,…) 

3.3.3. zřízení společného informačního systému (tiskový zpravodaj, propagační materiály, výstava, 

kulturní-historické informace o obcích, svazku, provozování informačního střediska na Táboře, ……) 

3.3.4. společná příprava projektů 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro život obyvatel mikroregionu 

• atraktivita pro návštěvníky a odbyt výrobků na trhu 

Realizační výstupy opatření: 

• informační systém mikroregionu 

• nové pracovní příležitosti (5-10) 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• nižší náklady přenos informací   

• zvýšení přínosů z turistického ruchu v důsledku zvýšení atraktivity území 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• obce a mikroregion 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, dotace a granty Libereckého a Královehradeckého kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe 
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Opatření 3.4. 

Výstavba a rekonstrukce občanské vybavenosti, sportovních, kulturních  a dalších zařízení  

Popis opatření: 

V rámci opatření se realizuje výstavba, rekonstrukce a údržby veřejných i soukromých zařízení, 

jejichž náplní je sport, kultura, společenské akce a další činnost nevýrobní povahy.  

Cíle opatření: 

• vytvořit optimální síť sportovišť, škol, kulturních a společenských zařízení 

• efektivita plánování, realizace a provozu zařízení 

Aktivity naplňující opatření: 

3.4.1. vypracování generelu školských zařízení včetně optimalizace využití stávajících prostor a 

návrhu rozvoje 

3.4.2. vypracování generelu sportovních a kulturních zařízení včetně optimalizace využití stávajících 

prostor 

3.4.3. podpora přestavby a rekonstrukce neobydlených budov 

3.4.4. rekonstrukce stávajících sportovišť , vybudování nových sportovišť, osazování herních prvků 

3.4.5. rekonstrukce hřbitovů včetně doprovodné zeleně 

3.4.6. obnova a rozšíření zařízení soc. péče 

3.4.6. realizace projektů na plochy určené DPD obcí 

3.4.7. obnova obecních budov sloužících jako zázemí pro údržbu sídla nebo garáže 

3.4.8. rekonstrukce, výstavba základních a mateřských škol, obecních úřadů a volnočasových zařízení 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro život obyvatel mikroregionu 

• ekonomická a technická výhodnost řešení 

Realizační výstupy opatření: 

• generel školských, kulturních, sportovních a dalších zařízení a potřeb v mikroregionu 

• rekonstrukce a modernizace stávajících sportovišť  

• realizace projektů sportovišť na plochy určené ÚPD jednotlivých obcí 

• vznik nových pracovních míst (3-5) 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• zvýšení přínosů z turistického ruchu v důsledku zvýšení atraktivity území 

• spokojenost místních obyvatel, hlavně mládeže 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• obce a mikroregionu 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální:MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2020  

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, dotace a granty Libereckého a Královehradeckého kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe 
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Opatření 3.5. 

Posilování vztahů mezi obcemi, zemědělci a dalšími subjekty 

Popis opatření: 

V rámci opatření se řeší rozvoj spolupráce subjektů působících v mikroregionu 

Cíle opatření: 

• vyšší koordinace plánovaných záměrů a postupné naplňování strategického rozvojového 

dokumentu 

• zefektivnění využití stávajících kapacit 

• zvýšení soudržnosti v mikroregionu 

• výměna zkušeností pří přípravě projektů 

Aktivity naplňující opatření: 

3.5.1. Vytvoření pasportu disponibilních kapacit obcí a podnikatelských subjektů (prostory, činnosti, 

pracovní síly, odbornosti,...) 

3.5.2. Vytvoření pracovní skupiny mikroregionu (za účasti obcí, podnikatelů, spolků,…) jako orgánu 

pro objektivizaci plánovací a monitorovací činnosti v mikroregionu. 

3.5.3. Aktivní účast v rámci místní akční skupiny 

3.5.4. Realizace výjezdních workshopů v rámci výměny zkušeností 

3.5.5. Zajištění odborné osoby pro profesionální vedení svazku 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro rozvoj mikroregionu 

Realizační výstupy opatření: 

• pasport disponibilních kapacit 

• pracovní skupina mikroregionu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• zefektivnění plánovacích činností   

• zefektivnění služeb 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• obce a mikroregionu 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje mikroregionu, dotace a granty Libereckého a Královehradeckého kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020  

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe 
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PRIORITA 4. ROZVOJ MULTIFUNKČNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Hlavní strategický cíl 

Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství, využití obnovitelných zdrojů na bázi produkce a 

využití biomasy, úprava lesního hospodářství včetně zalesňování, údržba krajiny 

Stručná charakteristika mikroregionu 

V mikroregionu přetrvává velkoplošné využívání zemědělské půdy se všemi negativními dopady 

(eroze, malá retence vody v krajině,...)  

Navrhovaná opatření 

4.1 Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství 

4.2 Úprava lesního hospodářství, včetně zalesňování vhodných lokalit  

4.3 Zřizování drobných zpracovatelských kapacit navazujících na zemědělskou prvovýrobu v 

oblastech s nevyvinutým potravinářským průmyslem a krajových specialit  

4.4 Podpora moderních a ekologických technologií v zemědělství 
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 4 

 

Opatření 4.1. 

Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství 

Popis opatření: 

V těsné hranici s CHKO Český ráj na jedné straně a Krkonoš na straně druhé a vzhledem 

k ekonomické situaci v resortu zemědělství je vhodné využít stávající zemědělské kapacity i k jiné 

činnosti. 

Cíle opatření: 

• stabilizace počtu pracovních míst v mikroregionu 

• vhodnější využití turisticky atraktivní části republiky 

Aktivity naplňující opatření: 

4.1.1. Využití obnovitelných zdrojů na bázi produkce a využití biomasy 

4.1.2. Využití stávajících kapacit pro činnosti spojené s údržbou krajiny 

4.1.3. Využití stávajících kapacit pro sport a turistiku 

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro zlepšení vzhledu krajiny 

• soulad s koncepcí mikroregionu  

• technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

• plocha produkce biomasy (ha) 

• počet pracovních míst v činnostech spojených s údržbou krajiny 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• stabilita kupní síly obyvatel   

• úspory při údržbě veřejných prostranství 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• zemědělské subjekty 

• obyvatelé ČR, zájemci o trvalé bydlení a podnikání  

Odpovědní garanti: 

• nadregionální:MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty Libereckého a Královehradeckého 

kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020, LEADER+ 

•  dotace a programy MMR, MŽP, MZe (LEADER ČR,...) 

• soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v zemědělství, agroturistice atp. 
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Opatření 4.2. 

Úprava lesního hospodářství, včetně zalesňování vhodných lokalit  

Popis opatření: 

Současný stav, kdy ve značné části lesních porostů převažuje monokultura smrku, je dlouhodobě 

neudržitelný. V rámci opatření je řešena změna druhové sklady, rozsahu zalesnění krajiny a lepší 

využití dřevní hmoty. 

Cíle opatření: 

• optimalizace druhové skladby lesních porostů 

• doplnění zalesnění krajiny  

• zefektivnění využití dřevní hmoty 

Aktivity naplňující opatření: 

4.2.1. Změna druhové sklady lesních porostů 

4.2.2. Zalesňování vhodných lokalit 

4.2.3. Zvýšení přidané hodnoty lesnických výrobků  

4.2.4. Podpora rozvoje technologie ke zpracování odpadní dřevní hmoty  

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro zlepšení vzhledu krajiny 

• soulad s koncepcí mikroregionu a PRK, Libereckého i Královehradeckého 

• technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

• nově zalesněná plocha (ha) 

• počet pracovních míst v činnostech spojených se zpracováním dřevní hmoty 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• zvýšení přínosů z podnikání v důsledku zvýšení podílu zpracování dřevní hmoty v 

mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu 

• lesnické subjekty 

• obyvatelé ČR, zájemci o podnikání v mikroregionu 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální:MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty  Libereckého a Královehradeckého 

kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020, LEADER +,  

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe (LEADER ČR) 

• soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v lesnictví, dřevozpracujícím průmyslu, 

řemeslech atp. 
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Opatření 4.3. 

Zřizování drobných zpracovatelských kapacit navazujících na zemědělskou prvovýrobu v oblastech 

s nevyvinutým potravinářským průmyslem a krajových specialit  

Popis opatření: 

V současné době není v mikroregionu mnoho zpracovatelských kapacit. V tomto opatření je řešena 

podpora vzniku nových kapacit či obnovení výroby krajových specialit. 

Cíle opatření: 

• vznik nových pracovních míst 

• zvýšení celkové efektivity zemědělství v mikroregionu 

• nárůst počtu turistů 

Aktivity naplňující opatření: 

4.3.1. Podpora investic zajišťujících zpracování a marketing zemědělských výrobků (balení 

brambor, ovoce, zeleniny)  

4.3.2. Zvýšení přidané hodnoty opracováním u výrobců  

4.3.3. Zlepšení kvality potravinářských výrobků (zavedení norem ISO)  

4.3.4. Nabídka inovovaných výrobků z mléka i zemědělských plodin 

Kritéria pro výběr projektů: 

• dopady na životní prostředí 

• počet nově vzniklých pracovních míst  

• technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

• nově vzniklé zpracovatelské subjekty 

• nově vzniklá pracovní místa 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• zvýšení přínosů z podnikání v důsledku zvýšení podílu zpracování zemědělské prvovýroby v 

mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu 

• zemědělské subjekty 

• zpracovatelé a podnikatelé ve službách a ochodu 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020  

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty  Libereckého a Královehradeckého 

kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020, LEADER + 

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe (LEADER ČR) 

• soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v zemědělství, prvovýrobě, službách a atp. 
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Opatření 4.4. 

Podpora moderních a ekologických technologií v zemědělství 

Popis opatření: 

Záměrem tohoto opatření je podporovat rozvoj efektivních a ekologicky přijatelných zemědělských 

technologií. 

Cíle opatření: 

• zlepšení životního a pracovního prostředí obyvatel 

• zvýšení celkové efektivity zemědělství v mikroregionu 

Aktivity naplňující opatření: 

4.4.1.  Zakládání a obnova pastvin  

4.4.2.  Využití řepky na výrobu metylesterů řepkového oleje  

4.4.3.  Využití obilí pro výrobu lihu  

4.4.4.  Změna systému ustájení dojnic z vazného na volné  

4.4.5. Podpora investic ke splnění předpisů o hnojivech, nakládání s nebezpečnými   

          látkami, ropnými produkty apod.  

4.4.6. Podpora poradenství a osvěty 

Kritéria pro výběr projektů: 

• dopady na životní prostředí 

• počet nově vzniklých pracovních míst  

• technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

• nově zavedené technologie 

• nově vzniklá pracovní místa 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• zvýšení přínosů z podnikání v důsledku zvýšení podílu zpracování zemědělské prvovýroby 

v mikroregionu 

• úspory nákladů na odstranění ekologických škod  

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu 

• zemědělské subjekty 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty  Libereckého a Královehradeckého 

kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020, LEADER +, LEADER ČR,... 

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe 

• soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v zemědělství, agroturistice atp. 
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PRIORITA 5. CESTOVNÍ RUCH 

Hlavní strategický cíl 

Dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, zvyšování kvality služeb, rozvoj vhodných 

forem turistiky. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Řada významných kulturních a přírodních památek v mikroregionu naznačuje potenciál rozvoje 

turistického ruchu. Tomuto potenciálu neodpovídá vybavenost území službami a servisem spojeným 

s cestovním ruchem.  

Negativem je malá nadmořská výška a tím absence silné zimní turistické sezóny. 

 

Navrhovaná opatření 

5.1 Zvýšení péče o životní prostředí, snížení rizik z turismu 

5.2 Vytváření podmínek pro rozvoj agroturistiky, cykloturistiky, rekreačního jezdectví, hipoterapie 

a vodních sportů, snížení rizik v turismu, zlepšení turistických stezek, rozvoj rekreačních 

aktivit, zvýšení propagace území  

5.3 Obnova a oprava původních kulturních nemovitých památek a kamenných památníků 

vypovídajících o historii daného regionu  

5.4 Podpora marketingu, propagace a vzdělávání v oblasti cestovního ruchu  
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 5 

Opatření 5.1. 

Zvýšení péče o životní prostředí, snížení rizik z turismu 

Popis opatření: 

Aby nedocházelo v některých oblíbených a vyhledávaných místech mikroregionu k přetěžování 

krajiny turistickým ruchem, je třeba těmto rizikům včas předcházet. Opatření systémově mění přístupy 

k turistickému ruchu záměrem nabídnout aktivity i v jiných částech či v jiném čase. Součástí tohoto 

opatření jsou i jistá omezení činností v souvislosti z péčí o krajinu a životní prostředí. 

Cíle opatření: 

• předcházení problémových stavů u historických kulturních památek, či míst dalekého rozhledu, 

např. rozhledna na Táboře 

• zajištění péče o životní prostředí při očekávaném nárůstu počtu turistů 

Aktivity naplňující opatření: 

5.1.1. dopravní opatření na příjezdové komunikaci na Táboře a ostatních exponovaných místech 

(zajištění průjezdnosti, omezení možností parkování mimo vymezené prostory,...) 

5.1.2. kontrolní činnost na dodržování stávajících regulativů dopravy, pohybu osob v krajině, její 

vyhodnocení a aktualizace (včetně vytvoření subjektu vybaveného kompetencemi)  

Kritéria pro výběr projektů: 

• efektivita a přínos pro zlepšení vzhledu krajiny 

• soulad s koncepcí mikroregionu  

• technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

• aktualizovaný systém regulativů území jako podklad pro plánovací podklad  

• vznik nových pracovních míst 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• úspory nákladů na opravy porušených komunikací, erozních útvarů   

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• obyvatelé ČR 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: RMMC, regionální pobočky ministerstev, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí,  

Odpovědní garanti: 

• nadregionální:MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020  

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty Libereckého a Královehradeckého 

kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe, SFRD, MDS 
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Opatření 5.2. 

Vytváření podmínek pro rozvoj agroturistiky, cykloturistiky, rekreačního jezdectví, hipoterapie a 

vodních sportů, snížení rizik v turismu, zlepšení turistických stezek, rozvoj rekreačních aktivit, 

zvýšení propagace území  

Popis opatření: 

Současný stav vybavenosti území neodpovídá požadavkům zvýšení turistického ruchu. V rámci 

opatření je podporován rozvoj podnikatelských i neziskových aktivit souvisejících přímo či nepřímo 

s rozvojem turistického ruchu v mikroregionu. 

Cíle opatření: 

• vytvoření podmínek pro pestrou nabídku služeb v mikroregionu 

• vytvoření nových pracovních příležitostí 

• zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení délky jejich pobytu 

• zvýšení zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

• vytvoření podmínek pro zvýšení příjmů z turistického ruchu 

Aktivity naplňující opatření: 

5.2.1.  Vypracování generelu turistického ruchu mikroregionu ve vazbě na přímé okolí 

5.2.2. Vytvoření systému cyklostezek včetně zázemí (nástupní místa u záchytných    

           parkovišť, či v centrech měst (železniční stanice, ubytování atp.) 

5.2.3. Vytvoření systému pěších tras včetně zázemí 

5.2.4. Realizace infocenter včetně internetových stanic (Lomnice n. Pop., Železnice,   

          Tábor,...) 

5.2.5. Výstavba, či rekonstrukce a rozšíření vodních ploch, koupališť a podobných zařízení  

5.2.6. Realizace letních turistických autobusů v návaznosti na základní dopravní   

          obslužnost území, s přímým napojením na Český ráj a i na Krkonoše a na aktuální  

          stav pěších tras a cyklotras v území mikroregionu. 

5.2.7.  Realizace zázemí u rozhledny na Táboře (WC, úschovnou kol, infocentrum,...) 

5.2.8. Zvyšování kvality služeb a zavedení kategorizace zařízení cestovního ruchu na   

            základě kvality poskytovaných služeb 

5.2.9. Vytvoření podmínek pro lepší využití kapacit mimo letní sezónu (sauny, masáže,   

            kondiční tělocvik, hala pro míčové hry, adrenalinové hřiště,….) 

5.2.10. Podpora rozvoje farem se zaměřením na agroturistiku  

5.2.11 Spolupráce s přeshraničním partnerem 

Kritéria pro výběr projektů: 

• soulad s přijatými strategiemi NUTS 2 Severovýchod a krajů Liberec a Hradec Králové 

• komplexnost řešení z pohledu potřeb turistického ruchu 

• technická a ekonomická a ekologická úroveň řešení 

Realizační výstupy opatření: 

• doplnění a zřízení nových infocenter a rozvoj jejich služeb 

• rekonstrukce a vybudování min. 3 sportovních a turistických areálů 

• vybudování nové ubytovací a stravovací kapacity  

• zajištění dopravní obslužnosti v hlavní turistické sezóně 

• vznik nových pracovních míst 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• zvýšení rentability provozu zařízení cestovního ruchu 

• růst příjmu obcí   

• růst zájmu o podnikání v území 
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Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a služeb 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální:MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020  

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty Libereckého a Královehradeckého 

kraje 

• EU: operační programy 2014 – 2020 

• dotace a programy MMR, MŽP, MZe 

• soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v zemědělství, agroturistice atp. 
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Opatření 5.3. 

Obnova a oprava původních kulturních nemovitých památek a kamenných památníků vypovídajících 

o historii daného regionu  

Popis opatření: 

V mikroregionu je řada více či méně významných kulturních památek, které v celku významně 

dotvářejí osobitý charakter krajiny Českého ráje. Fyzický stav, ochrana před vandaly či informovanost 

o jednotlivých objektech nejsou na patřičné úrovni.  Toto opatření napomáhá sanacím těchto 

objektům, lepšímu zajištění ochrany a současně umožní tyto památky zpopularizovat. 

Cíle opatření: 

• vytvoření podmínek pro obnovu památek 

• vytvoření podmínek pro ochranu před poškozením 

• zvýšení informovanosti o konkrétních objektech 

Aktivity naplňující opatření: 

5.3.1.  Údržba a opravy historických a architektonicky cenných objektů 

5.3.2. Realizace ochranných opatření (ochranné bariéry, dozor, limity využití,…) 

5.3.3. Tvorba informačních materiálů, jejich distribuce v informačním systému mikroregionu 

Kritéria pro výběr projektů: 

• soulad s přijatými záměry mikroregionu, památkové péče,  

• komplexnost řešení z pohledu potřeb dané lokality 

• technická a ekonomická a ekologická úroveň řešení 

Realizační výstupy opatření: 

• opravy historických objektů 

• zřízení ochranných systémů 

• informační materiály 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• úspory nákladů na opravy objektů 

• úspory při výrobě a distribuci informačních materiálů 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obyvatelé mikroregionu a turisté 

• obce, majitelé či správci objektů 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MMR, MK, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020  

Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty Libereckého a Královehradeckého 

kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MK 

• soukromé finanční zdroje subjektů – majitelů objektů, atp. 
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Opatření 5.4. 

Podpora marketingu, propagace a vzdělávání v oblasti cestovního ruchu  

Popis opatření: 

Smyslem navrženého opatření je marketing a propagace mikroregionu v tuzemsku i zahraničí. 

Součástí opatření je i problematika vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. 

Cíle opatření: 

• získání dostatku informací pro kvalitní rozhodování subjektů podnikajících v cestovním ruchu 

• zvýšení kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu 

• zvýšení celoročního využití kapacit zařízení cestovního ruchu 

• vytvoření nových pracovních příležitostí 

• zvýšení příjmů z cestovního ruchu 

Aktivity naplňující opatření: 

5.4.1 Vytvoření systému marketingu a propagace nabídky místních produktů cestovního ruchu v 

tuzemsku i zahraničí ve spolupráci s obchodními komorami a profesními společenstvy 

5.4.2  Obsazení infocenter kvalifikovanými pracovníky 

5.4.3 Soustavné vzdělávání pracovníků v místních zařízeních služeb cestovního ruchu s cílem 

vytváření podmínek pro zkvalitnění poskytovaných služeb  

5.4.4  Aktualizovat a rozšiřovat nabídku vydaných propagačních materiálů o mikroregionu a 

jednotlivých obcích 

5.4.5 Vytvoření informačních materiálů zejména v souvislosti s turistickými letními autobusovými 

linkami. 

Kritéria pro výběr projektů: 

• předpokládané zvýšení využití kapacit zařízení a příjmů z cestovního ruchu 

• předpokládaný počet nových pracovních příležitostí 

• ekonomická, technická a ekologická úroveň řešení 

• předpokládaný počet nově vzniklých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu 

Realizační výstupy opatření: 

• zvýšení profesionální úrovně pracovníků v oblasti cestovního ruchu  

• zvýšení účinnosti propagace území mikroregionu  

• vznik nových subjektů podnikajících v cestovním ruchu 

• počet nově vyškolených pracovníků v profesi 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• vyšší příjmy v důsledku vyššího a intenzivnějšího využití  území mikroregionu v oblasti 

cestovního ruchu 

• růst (sezónní) zaměstnanosti a posilování celkové ekonomické situace v území 

• ekonomické přínosy v důsledku růstu zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obce a návštěvníci mikroregionu 

• podnikatelská sféra v oblasti cestovního ruchu 

Odpovědní garanti: 

• nadregionální:MMR, MZe, kraje  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

• podnikatelé ve službách v cestovním ruchu 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020 
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Možné zdroje financování: 

• vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty Libereckého a Královehradeckého 

kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR, MZe  

• soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v zemědělství, agroturistice, ve službách, atp. 

 

PRIORITA 6. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ MIKROREGIONU 

Hlavní strategický cíl 

Hlavním strategickým cílem je stabilizace a rozvoj osídlení v mikroregionu. Naplnění cíle představuje 

komplex činností, který lze charakterizovat jako rozvoj malého a středního podnikání, bydlení a trhu 

pracovních příležitostí za podmínek zachování rázu krajiny a ochrany životního prostředí. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Současná nestabilita pracovních příležitostí v zemědělství vede k trvalému poklesu počtu zejména 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. Malé množství celoročních pracovních příležitostí a omezená 

nabídka sezónních pracovních míst ve službách. Na základě této situace byla tvorbě strategie rozvoje 

mikroregionu schválena priorita 6 – udržitelný rozvoj mikroregionu, přestože aktivity naplňující 

opatření jsou již v jiných prioritách strategie rozvoje zahrnuty. 

Toto zvýraznění formou samostatné priority vypovídá o vážnosti problematiky vylidňování území  a 

aktuálnosti jejího řešení. 

Navrhovaná opatření 

6.1 Stabilizace a rozvoj osídlení 
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 6 

 

Opatření 6.1. 

Stabilizace a rozvoj osídlení 

Popis opatření: 

Smyslem je vytvořit předpoklady pro zastavení poklesu počtu obyvatel v mikroregionu. 

Cíle opatření: 

• stabilizace počtu obyvatel 

• zvýšení počtu pracovních sil 

• zajištění vybavenosti území pro stálé obyvatele 

Aktivity naplňující opatření: 

6.1.1 Podpora malého a středního podnikání 

6.1.2 Zajištění nových pracovních příležitostí  

6.1.3 Podpora zaměstnanosti mladých lidí 

6.1.4 Vytvoření podmínek pro optimální rozvoj zdravotnických, sociálních, kulturních,    

         sportovních a rekreačních zařízení a aktivit (státních i nestátních) při využití   

         přírodních hodnot mikroregionu. 

6.1.5 Řešení potřeb a lokalizace bydlení v regionu. 

6.1.6 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství 

6.1.7 Nabídka inovovaných výrobků 

6.1.8 Informační systém pro marketing a odbyt výrobků a služeb mikroregionu 

6.1.9 Obnova tradičních výrob a krajových specialit  

6.1.10 Podpora rekvalifikace při změnách ve struktuře zaměstnanosti v regionu  

6.1.11 Zabezpečení dopravní obslužnosti 

Kritéria pro výběr projektů: 

• předpokládaný počet nových či zachovaných pracovních příležitostí 

• předpokládaný počet nově vzniklých podnikatelských subjektů 

•  předpokládaný nárůst či stabilizace počtu obyvatel 

Realizační výstupy opatření: 

• udržení a nárůst počtu pracovních míst 

• stabilizace a nárůst počtu obyvatel 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

• růst zaměstnanosti a posilování celkové ekonomické situace v území 

• vznik nových pracovních příležitostí 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

• obce a obyvatelé 

• podnikatelská sféra  

Odpovědní garanti: 

• nadregionální: MMR, MZe, MPSV, kraje, PÚ  

• za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2015 až 2020  

Možné zdroje financování: 
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• vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu,dotace a granty  Libereckého a Královehradeckého 

kraje 

• EU: operační programy 2014 - 2020 

• dotace a programy MMR,  MZe, MPSV, PÚ 

 

Ostatní části dokumentu „Koncepce rozvoje Mikroregionu 

Tábor“ zůstávají nezměněny. 

 


