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1. Úvod  

1.1. Základní informace o strategii 

Tab. 1. Základní informace o strategii 

Název strategie 

Strategie území správního obvodu SO ORP Turnov v oblasti před-

školní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového 

hospodářství a komunikací 

Kategorie strategie 

Místní strategie (strategie správního obvodu SO ORP) tematického 

charakteru (pro oblast předškolní výchovy a základního školství, sociál-

ních služeb, odpadové hospodářství a komunikací) 

Řešené území 

Správní obvod SO ORP Turnov 

Počet obyvatel správního obvodu: 32.602 

Počet obcí ve správním obvodu: 37 

Rozloha správního obvodu: 24.711 ha 

Názvy obcí správního ob-

vodu 

Města: Turnov, Rovensko pod Troskami 

Obce: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, 

Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová 

pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, 

Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, 

Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, 

Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov 

Zadavatel strategie 

Svaz měst a obcí České republiky v rámci projektu "Systémová pod-

pora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností" 

Gestor tvorby strategie město Turnov 

Koordinátor tvorby strate-

gie 

Koordinátor meziobecní spolupráce (člen realizačního týmu smluvního 

partnera) Jarmila Lásková Soldátová 

Rok zpracování strategie 2014 - 2015 

Schvalovatel strategie Shromáždění starostů SO ORP Turnov 

Forma a datum projednání 

/ schválení  

Projednání  na shromáždění starostů dne 5. 6. 2014.  

Schváleno na shromáždění starostů dne ….  

Projednáno / schváleno usnesením DSO dne … 

Číslo a datum aktualizace Zatím neproběhla aktualizace 

Související legislativa 
Zákon o obcích, Zákon o odpadech, Zákon o sociálních službách, škol-

ský zákon, Evropské směrnice – podrobně viz jednotlivá témata 

Doba realizace strategie 2014-2024 

Odpovědnost za imple-

mentaci 
Shromáždění starostů SO ORP Turnov 

Kontext vzniku strategie 

Strategie byla zpracována v rámci projektu "Systémová podpora roz-

voje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozší-

řenou působností". Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci 

(MOS) v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností (SO ORP).  
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Projekt na území SO ORP Turnov realizuje Svaz měst a obcí ČR ve spo-

lupráci s městem Turnov a se zapojenými obcemi v rámci SO. 

Strategie byla zpracována realizačním týmem projektu SO ORP Tur-

nov, ve složení:  Barbora Špicarová Stašková, M. A., Jarmila Lásková 

Soldátová, Mgr. Bc. Miroslav Lang, Zdena Svobodová. 

Stručný popis řešeného 

problému a obsahu strate-

gie 

V rámci projektu je zpracován souhrnný dokument, který obsahuje 

dílčí strategie ve 4 oblastech (3 povinné a 1 volitelná): 

1. předškolní výchova a základní školství, 

2. sociální služby, 

3. odpadové hospodářství, 

4. volitelné téma: doprava 

 

 

1.2. Stručná informace o městech a obcích správního obvodu 
Ve správním obvodu je celkem 37 obcí, z toho 2 mají statut města: Turnov a Rovensko pod Troskami. 

Tab. 2. Obce správního obvodu dle abecedního pořadí 

Znak Údaje o obci 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Čtveřín 

Počet obyvatel: 431 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Frýdštejn 

Počet obyvatel: 861 

Zapojení do tvorby strategie: ne 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Holenice 

Počet obyvatel: 88 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Hrubá Skála 

Počet obyvatel: 586 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Jenišovice 

Počet obyvatel: 1039 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Kacanovy 

Počet obyvatel: 200 

Zapojení do tvorby strategie: ano 
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Znak Údaje o obci 

 

Název obce: Karlovice 

Počet obyvatel: 725 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Klokočí 

Počet obyvatel: 196 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Kobyly 

Počet obyvatel: 336 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Ktová 

Počet obyvatel: 199 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Lažany 

Počet obyvatel: 229 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Loučky 

Počet obyvatel: 161 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Malá Skála 

Počet obyvatel: 1141 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Mírová pod Kozákovem 

Počet obyvatel: 1657 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Modřišice 

Počet obyvatel: 418 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Ohrazenice 

Počet obyvatel: 1099 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Olešnice 

Počet obyvatel: 179 

Zapojení do tvorby strategie: ano 
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Znak Údaje o obci 

 

Název obce: Paceřice 

Počet obyvatel: 310 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Pěnčín 

Počet obyvatel: 680 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Přepeře 

Počet obyvatel: 874 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Příšovice 

Počet obyvatel: 1282 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Radimovice 

Počet obyvatel: 293 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Radostná pod Kozákovem 

Počet obyvatel: 420 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Rakousy 

Počet obyvatel: 81 

Zapojení do tvorby strategie: ano/ne 

 

Název obce: Rovensko pod Troskami 

Počet obyvatel: 1259 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Soběslavice 

Počet obyvatel: 165 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Svijanský Újezd 

Počet obyvatel: 379 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Svijany 

Počet obyvatel: 275 

Zapojení do tvorby strategie: ano 
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Znak Údaje o obci 

 

Název obce: Sychrov 

Počet obyvatel: 205 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Tatobity 

Počet obyvatel: 565 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Troskovice 

Počet obyvatel: 103 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Turnov 

Počet obyvatel: 14 058 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Vlastibořice 

Počet obyvatel: 253 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Všeň 

Počet obyvatel: 609 

Zapojení do tvorby strategie: ne 

 

Název obce: Vyskeř 

Počet obyvatel: 390 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

Obec nedisponuje znakem Název obce: Žďárek 

Počet obyvatel: 137 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

 

Název obce: Žernov 

Počet obyvatel: 172 

Zapojení do tvorby strategie: ano 

1.3. Kontext vzniku a existence strategie 
Strategie byla zpracována v rámci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v 

rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností". Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci 

(MOS) v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO 

ORP). 

Projekt na území SO ORP Turnov realizuje Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s městem Turnov a se 

zapojenými obcemi v rámci SO. Z toho důvodu je Svaz zadavatelem strategie a Turnov je gestorem  
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tvorby strategie. Koordinátorem strategie je koordinátor meziobecní spolupráce Jarmila Lásková Sol-

dátová.                         

Strategie byla zpracována realizačním týmem projektu ve SO ORP Turnov: Barbora Špicarová Staš-

ková, M. A., (analytik, Souhrnný dokument), Mgr. Bc. Miroslav Lang (analytik 4. volitelného tématu 

Doprava), Jarmila Lásková Soldátová, Zdena Svobodová, s podporou Ing. Evy Krskové, Evy Fickové, Mgr. 

Otakara Špetlíka, Lenky Malé, Ing. Tomáše Hockeho, pracovníků příslušných odborů při městě Turnova 

a odborné veřejnosti. Do zpracování se zapojili svými připomínkami i starostové obcí SO ORP Turnov. 

Po komunálních volbách 2014 se do práce na návrhové části zapojili i Michal Rezler, Mgr. Petra Houš-

ková a Mgr. Jana Svobodová. 

1.4. Účel strategie – proč byla zpracována 
Účelem strategie je vymezit a definovat ve 4 oblastech možnosti meziobecní spolupráce ve správním 

obvodu SO ORP, a to včetně návrhu možných řešení.  Strategie má sloužit též k hledání dobrých praxí 

a prostoru pro úspory nákladů nebo zvýšení kvality v těchto 4 oblastech pomocí meziobecní spolu-

práce. 

1.5. Uživatelé strategie – komu strategie slouží 
Strategie je určena obcím správního obvodu, jejich občanům, voleným orgánům a zřízeným či založe-

ným organizacím. Slouží také představitelům organizací a subjektů v rámci daného území správního 

obvodu - mikroregionům, MAS, ziskovému i neziskovému sektoru. K uživatelům strategie mohou patřit 

též stát a jeho organizace. 

1.6. Vybrané relevantní významné strategické dokumenty 
V následující tabulce jsou uvedeny názvy vybraných významných strategických dokumentů včetně od-

kazu, kde je možné je získat. Nejsou zde uváděny všechny strategické dokumenty – u obcí jsou zmíněny 

jen ty, které mají značný přesah mimo území obce nebo jsou svým charakterem pro některé z témat 

klíčové. Jedná se o všechny dokumenty, které se vztahují k území SO ORP. Další relevantní dokumenty 

jsou uvedeny v přílohách závěru této studie. 

Tab. 3.  Relevantní významné strategické dokumenty 

Č. Název dokumentu Kde jej lze získat 

Stát  

1 Politika územního rozvoje 
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-
planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-
rozvoje-Ceske-republiky 

2 Plán odpadového hospodářství ČR http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr 

3 
LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských měs-
tech 

http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2007/2007-04/02_lip-
ska.pdf 

4 
Územní agenda Evropské unie (Territorial agenda 
of the European Union) 

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=503c6600-
91b0-4fcb-b604-9d2d20829611  

5 
Evropské perspektivy územního rozvoje (ESDP, Eu-
ropeans patial development perspective) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/re-
ports/som_en.htm 

6 

Koncepce podpory transformace pobytových soci-
álních služeb v jiné typy sociálních služeb, posky-
tovaných v přirozené komunitě uživatele a podpo-
rující sociální začlenění uživatele do společnosti. 

http://www.mpsv.cz/cs/3857 

7 Program rozvoje venkova 2007–2013 http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-kra-
jiny/dotace/program-rozvoje-venkova-cr-na-obdobi/ 

http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2007/2007-04/02_lipska.pdf
http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2007/2007-04/02_lipska.pdf
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=503c6600-91b0-4fcb-b604-9d2d20829611
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=503c6600-91b0-4fcb-b604-9d2d20829611
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_en.htm
http://www.mpsv.cz/cs/3857
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Č. Název dokumentu Kde jej lze získat 

8 
Strategický rámec udržitelného rozvoje České re-
publiky. MŽP ČR. 

www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje 

Stát 

9 
Strategie regionálního rozvoje České republiky pro 
léta 2014-2020. MMR 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regio-
nalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-
CR-2014-2020 

1
0 

Národní program rozvoje vzdělávání v České re-
publice (Bílá kniha). MŠMT. 

http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-
rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-
oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-
dava-konkretni-podnety-k-praci-skol 

1
1 

Zásady urbánní politiky http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regio-
nalni-politika/Koncepce-Strategie/Zasady-urbanni-politiky 

1
2 

Směrnice EU k odpadům 
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=odpady_v_ev-
ropske_unii&site=odpady 

1
3 

Místní Agenda 21  
http://ma21.cenia.cz/Z %C3 %A1kladn %C3 %ADinformace-
oMA21/tabid/85/language/cs-CZ/Default.aspx 

 Kraj 

1 Zásady územního rozvoje 
http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-doku-
menty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje 

2 Program rozvoje Libereckého kraje http://www.kraj-lbc.cz/public/orlk/prlk_cer-
ven2007_146dfbf98b.pdf 

3 Odpadový plán kraje http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page508  

4 Odpadové hospodářství LBK http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/odpady/ 

 Mikroregiony, města a obce 

1 Strategický plán Mikroregionu Český ráj http://www.craj.e-obec.cz/download.php?sekce=7 

2 
Integrovaná strategie území MAS Český ráj  
a Střední Pojizeří 2014+  

KONCEPT PŘED SCHVÁLENÍM - bude zve-
řejněna nejpozději 2015 

3 Integrovaná strategie území MAS Achát http://masturnovsko.eu/2013/ 

4 
Strategický plán města Turnova 2013-2020. Zhoto-
vitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 
511 22 TURNOV. 4/2013 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj-
mesta/strategicke-planovani.html 

5 Územní plán města Turnova (2012) 
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj-
mesta/uzemni-planovani/  

 6 
Vyhodnocení vlivů územní plánu na trvale udrži-
telný rozvoj území 

 

7 Územně analytické podklady 
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj-
mesta/uzemne-analyticke-podklady/ 

 8 
Textová zpráva za obce pro správní obvod obce s 
rozšířenou působností Turnov – AKTUALIZACE 
2012 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-roz-
voj/uzemne-analyticke-podklady/uzemne-analyticke-pod-
klady-aktualizace-2012.html 

 9 
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 
pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Turnov – AKTUALIZACE 2012. 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-
mpz/uzemne-analyticke-podklady/uap-uplna-aktualizace-
2014.html 

1
0 

Územní studie vnitroměstské dopravy (2013) Dostupné na odboru rozvoje města Turnov 

1
1 

Generel cyklodopravy města Turnova (2004) Dostupné na odboru rozvoje města Turnov 

1
2 

Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města 
Turnov a jeho přirozené spádové oblasti (2009) 

http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/od-
borskolstvi-kultury-a-sportu.html 

1
3 

Koncepce sportu 2012-2015 
http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/od-
borskolstvi-kultury-a-sportu.html 

1
4 

Program Regenerace městské památkové zóny 
Turnov 2009-2013 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj-
mesta/mestska-pamatkova-zona/ 

http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-2014-2020
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-2014-2020
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-2014-2020
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Zasady-urbanni-politiky
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Zasady-urbanni-politiky
http://www.kraj-lbc.cz/public/orlk/prlk_cerven2007_146dfbf98b.pdf
http://www.kraj-lbc.cz/public/orlk/prlk_cerven2007_146dfbf98b.pdf
http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page508
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/odpady/
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj/uzemne-analyticke-podklady/uzemne-analyticke-podklady-aktualizace-2012.html
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj/uzemne-analyticke-podklady/uzemne-analyticke-podklady-aktualizace-2012.html
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj/uzemne-analyticke-podklady/uzemne-analyticke-podklady-aktualizace-2012.html
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Č. Název dokumentu Kde jej lze získat 

1
5 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnov-
sko 2011-2015 

http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/od-
borsocialnich-veci.html 

1
6 

Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2016 
http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/od-
borsocialnich-veci.html 

1
7 

Program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Tur-
nov a obce Čtveřín, Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín a 
Vlastibořice (2005) 

Dostupné na odboru životního prostředí 

1
8 

Výroční zprávy o bezpečnostní situaci v katastru 
města Turnova za období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 
Obvodního oddělení Policie ČR v Turnově. data.turnov.cz/zm/2012/120223_02.pdf  

1
9 

SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ: DOBRÁ PRAXE A ŘEŠENÍ. 
Manuál pro obce. Společně k bezpečí, o. s. pro od-
bor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR. 
Praha 2009. 

www.mvcr.cz/soubor/soc-vylouceni-dobra-praxe-reseni-
pdf.aspx 

2
0 

Turnov a Místní agenda 21 www.turnov.cz/cs/mesto/mistni-agenda-21 

Další zdroje nebo webové stránky - viz přílohy na konci dokumentu nebo u jednotlivých kapitol. 

http://www.mvcr.cz/soubor/soc-vylouceni-dobra-praxe-reseni-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/soc-vylouceni-dobra-praxe-reseni-pdf.aspx
http://www.turnov.cz/cs/mesto/mistni-agenda-21
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2. Profil (základní charakteristika) území správního obvodu a 
souhrnná SWOT analýza 

2.1. Profil území správního obvodu 

2.1.1. Identifikace správního obvodu 
Správní obvod (SO) obce s rozšířenou působností (SO ORP) Turnov leží v jižní části Libereckého kraje.1 

Lze ho považovat za hraniční, protože sousedí s dalšími dvěma kraji, Středočeským a Královéhradec-

kým. Sousedí se 6 správními obvody: Liberec, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Semily (LBK), Jičín 

(HKK) a Mnichovo Hradiště (STČ). Většina území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český ráj, která 

určuje charakter tohoto regionu, stejně jako řeka Jizera. Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou 

oblastí České republiky a patří mezi turisticky nejatraktivnější v ČR. Krajinný ráz tohoto území je poně-

kud nesourodý. Na jedné straně je tvořen Turnovskou a Holenickou pahorkatinou, Maloskalskem, na 

druhé straně nejrovinatější oblastí Libereckého kraje v okolí Svijan a Příšovic. 

Sídelní struktura tohoto správního obvodu je zajímavá z několika důvodů. Jako jediný v Libereckém 

kraji je tvořen obcemi ze tří okresů. Celkem má ve správním obvodu Turnov působnost 37 obcí, z toho 

21 obcí z okresu Semily, 13 obcí z okresu Liberec a 3 obce z okresu Jablonec nad Nisou. (Seznam obcí a 

jejich stručná charakteristika viz 7. Přílohy). Počtem obcí je tento správní obvod druhým největším (za 

správním obvodem Česká Lípa - 41 obcí). Pouze dvě obce z 37 užívají statut města - Turnov a Rovensko 

pod Troskami. Turnov je pro většinu obcí přirozeně spádovým centrem SO ORP*, ale důležitou roli hrají 

i (především v otázce dojížďky za prací) Mladá Boleslav, Semily, Mnichovo Hradiště, Jičín či Liberec. Leží 

na hlavním tahu R10 Praha – Liberec a v okolí R35 Turnov - Jičín – Hradec Králové. 

Celková rozloha území je 24.711 km2. Počet obyvatel dle ČSÚ byl k 1. 1. 2014 ve SO ORP 32.756, z toho 

ve městě Turnov 14.527. 44 % obyvatel tedy žije přímo ve správním městě SO ORP, ostatních 56 % ve 

zbylých 36 obcích, s více či méně podobnou sídelní strukturou. 10 obcí do 199 obyvatel, 13 má mezi 

200-499 obyv., 7 mezi 500-999 obyv., 6 obcí má 1.000 až 1.999 obyv.. Hustota osídlení území je 131,9 

obyvatel na km2. SO ORP Turnov má rozlohu 247 km2 a patří k rozlehlejším SO ORP. Nejrozsáhlejší obcí 

je město Turnov zabírající území 2.272 ha (tj. 9 % plochy SO ORP), dále mezi rozsáhlé obce patří Mírová 

pod Kozákovem, Frýdštejn, Hrubá Skála, Rovensko pod Troskami a Karlovice, které mají nad 1.000 ha. 

Naopak nejméně rozsáhlými obcemi jsou Radimovice (133ha = 0,54 % plochy SO ORP), Rakousy (140 

ha = 0,6 % plochy SO ORP). Na území působí 3 místní akční skupiny (MAS), podrobněji viz níže. 

  

                                                           
1 Pozn. v analýze hovoříme z důvodu zkrácení a čtivosti o „správním obvodu obce s rozšířenou působností“ (SO 
ORP) Turnov často jako o SO ORP. 
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Mapa 1 Administrativní členění správního obvodu. 

 
Zdroj: ČSÚ. 

2.1.2. Stručná charakteristika území správního obvodu 
A. Obyvatelstvo a obce 

Pro obecný přehled věkové struktury obyvatelstva ve SO ORP jsme využili dostupné údaje ze Semil-

ského okresu i Libereckého kraje. Ty kopírují celorepublikové pohyby, byť porodnost je v posledních 

několika letech bohužel o něco nižší než celorepublikový průměr. Věková pyramida je velice nepravi-

delná (s velkým výkyvem silných poválečných generací a jejich dětí v letech 70.), což bude i nadále 

determinovat budoucí vývoj ve SO ORP. Jednotlivými věkovými kategoriemi budou postupně prochá-

zet silné a slabé ročníky, což se bude promítat do socio-ekonomických parametrů celé ČR (počet dětí 

ve vzdělávacím systému, podíl ekonomicky aktivních, počtu seniorů atd.). 

Graf 1 Věková struktura okresu Semily / Libereckého kraje / ČR dle pohlaví (k 31. 12. 2013). 

 
Zdroj: ČSÚ.  
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Graf 2  Celkový počet obyvatel SO ORP Turnov v letech 2005 až 2013 (muži/ženy) 

 
Zdroj: ČSÚ. 

Zatímco na počátku nového tisíciletí obyvatel meziročně permanentně přibývalo, v posledních letech 

nárůst spíše stagnuje. Demografický trend pro ČR, i Turnovsko hovoří o budoucí regresi porodnosti, 

která nejspíše ustane až s příchodem silnějších ročníků do reprodukčního věku dnešních osmiletých, 

tedy okolo roku 2036. Tímto tématem se zaobíráme mj. i v kapitole vzdělávání, především v souvislosti 

s prognózou a zachováním sítě školního a předškolního vzdělávání. 

V následující části se věnujeme údajům za demografickou a sídelní strukturu dle dat z Českého statis-

tického úřadu za SO ORP Turnov. Území s 37 obcemi a více než 32 tisíci obyvateli. 

Tab. 4. Charakteristika území SO ORP v čase 

OBCE ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obcí 37 37 37 37 37 37 37 37 

Počet částí obcí 140 140 140 140 140 140 140 140 

Počet katastrálních 
území 

59 59 59 59 59 59 59 59 

Počet obcí se statu-
tem města 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Počet obcí se statu-
tem městyse 

0 0 0 0 0 0 0 0 

POZEMKY   

Výměra (v ha) 24 714 24 711 24 711 24 711 24 710 24 710 24 711 24 711 

zemědělská půda 15 533 15 522 15 509 15 505 15 457 15 451 15 415 15 409 

lesní pozemky 6 451 6 453 6 456 6 456 6 470 6 473 6 481 6 484 

zastavěné plochy 490 492 496 498 500 502 501 501 

Hustota zalidnění 
(osoby/km2) 

126,8 127,6 128,4 128,9 129,8 130,6 131,7 131,9 

Zdroj: ČSÚ 

Turnovský správní obvod zaujímá rozlohu 247 km2, což přestavuje 7,8 % rozlohy Libereckého kraje. Na 

území SO ORP Turnov dochází k pozvolnému, ale neustálému úbytku zemědělské půdy a naopak se 

zvyšuje podíl zastavěnosti a lesních porostů. Za 7 let do roku 2005 ubylo 124 hektarů ploch pro země-

dělskou činnost. Přesto tento typ půdy nadále tvoří s 62 % většinový charakter území (nejvíce v LBK) a 

s 26 % lesů (nejmenší podíl ve SO ORP LBK) představuje 88 % zelených ploch. Hustota zalidnění stoupla 

ze 127 na 132 osob na km2.  
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Tab. 5. Demografický vývoj obyvatel v území SO ORP v čase 
Vývoj počtu obyva-
tel 

ROK 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet obyvatel celkem 31 333 31 525 31 718 31 859 32 064 32 271 32 544 32 602 32 745 

v tom: muži 15 314 15 413 15 514 15 580 15 658 15 806 15 905 15 960 16 072 

  ženy 16 019 16 122 16 204 16279 16 406 16 465 16 639 16 642 16 673 

Věkové skupiny   

v tom ve věku:   0 - 14 4 564 4 497 4 431 4 437 4 516 4 622 4 757 4 816  4 915 

  
15 - 64 

21 923 22 125 22 299 22 244 22 224 22 180 22 137 21 858 
 21 

731 

  65 + 4 846 4 903 4 988 5178 5 324 5 469 5 650 5 928   6 099 

Průměrný věk (celkem) 41,2 40,9 41 41,3 41,4 41,6 41,7 41,9 42,1 

Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 106,2 109 112,6 116,7 117,9 118,3 118,8 123,1  124,1 

Muži   

v tom ve věku:   0 - 14 2 345 2 298 2 267 2 265 2 296 2 365 2 392 2 465  2 533 

  
15 - 64 

11 056 11 175 11 238 11 214 11 200 11 164 11 156 11 009 
 10 

955 

  65 + 1913 1 970 2 009 2 103 2 184 2 277 2 367 2 486  2 584 

Průměrný věk  39,7 39,4 39,5 39,8 39,9 40,2 40,4 40,5 40,7 

Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 
81,5 85,7 88,6 92,8 95,1 96,2 98,9 100,8 

 102,0
1 

Ženy   

v tom ve věku:   0 - 14 2 219 2 199 2 164 2 172 2 220 2 257 2 365 2 351  2382 

  
15 - 64 

10 867 10 950 11 061 11 032 11 046 11 016 10 991 10 849 
 10 

776 

  65 + 2 933 2 933 2 979 3 075 3 140 3 192 3 283 3 442  3 515 

Průměrný věk  42,2 42,3 42,5 42,7 42,7 42,9 42,9 43,2 43,4 

Index stáří (65+ / 0 -14 v 
%)  132,1 133,3 137,6 141,5 141,4 141,4 138,8 146,4  147,6 

Migrace (absolutní) 

celková 195 192 193 141 205 207 173 58  143 

přirozená -46 -47 -14 -18 63 16 -47 -4  -7 

stěhováním (mechanická) 241 293 207 159 142 191 220 62  150 

Migrace (přírůstek na 1000 obyv.) 

celková 6,2  6,1  6,1  4,4  6,4  6,4  5,3  1,8  4,4 

přirozená -1,5  -1,5  -0,4  -0,6  2,0  0,5  -1,4  -0,1  -0,2 

stěhováním (mechanická) 7,7  7,6  6,6  5,0  4,4  5,9  6,8  1,9  4,6 

Zdroj: ČSÚ. Pozn. tučně jsou označeny nejvyšší nebo nejnižší hodnoty. 



17 
 

Graf 3 Vývoj počtu mužů a žen ve SO ORP 

 
Zdroj: ČSÚ  
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SO ORP Turnov má index stáří vysoko nad průměrem kraje. Počet osob v poproduktivním věku převážil 

nad dětskou složkou populace. Tento problém se týká 24 obcí z 37. Každoročně došlo k nárůstu počtu 

seniorů ve srovnání s počtem dětí do 14let:  

rozdíl mezi skupinou 

65+ a dětmi (0-14 let) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

282 406 557 741 808 847 893 1 112 1 184 

Zdroj: ČSÚ – vlastní výpočet. 

Během sledovaného období 2005-2013 postupně rostl počet obyvatel z 31.333 na 32.745 v roce 2013. 

Přibylo tedy celkem 1.412 osob. Nešlo ale o zásadní přírůstek díky porodnosti nebo migrace, nýbrž 

souvisí s prodlužující se střední délkou dožití, kdy významně narostl počet osob starších 65 let (růst o 

1.082 důchodců). SO ORP tak kopíruje celorepublikové procesy stárnutí populace, byť i porodnost min. 

do roku 2012 pozvolna stoupala, když počet dětí do 14 let vzrostl z nejnižší hodnoty 4.431 v roce 2007 

až na 4.816 v r. 2012. S ohledem na demografický vývoj lze toto období označit jako vrchol populační 

křivky, kterou bude následovat minimálně stagnace, ale s příchodem slabších demografických ročníků 

do reprodukčního věku lze spíše očekávat pokles porodnosti. Bohužel bude též nadále docházet k po-

klesu počtu osob v produktivním věku a tím rostoucím potřebám na výdaje na sociální oblast. Prů-

měrný věk se za toto období každoročně zvyšoval a v roce 2013 je u žen 43,4 a 40,7 u mužů. Ve srovnání 

s celorepublikovým průměrem je věk obyvatel na území vyšší. Stárnutí obyvatelstva ve SO ORP by 

mohla kompenzovat migrace, ale ta bohužel za celé období nezaznamenala žádné výrazné výkyvy na 

plusovou ani zápornou stranu. Pro území SO ORP ale ani pro Semilský okres není k dispozici dlouho-

dobá prognóza. Dle odhadů prognózy porodnosti v Turnově (pro dokument Strategický plán rozvoje 

vzdělávání obyvatelstva města Turnova jeho přirozené spádové oblasti) se předpokládá pozvolný, ale 

setrvalý demografický úbytek (ze 135 narozených s trvalým bydlištěm v Turnově v roce 2009, na 115 v 

r. 2023, až na 95 v r. 2050). 

Níže přikládáme i zajímavou tabulku týkající se populačního vývoje ve SO ORP Turnov (porodnost, mi-

grace, úmrtnost, sňatkovost a dal.) v čase. 

Tab. 6. Další vybrané charakteristiky populačního vývoje ve SO ORP Turnov 
Vybrané charakteristiky po-
pulačního vývoje ve SO ORP a 
SO POU Turnov 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Přistěhovalí 362  578  618  574  660  654  664  648  580  595  584  521   

Průměrný věk při sňatku: 

 - ženichů 30  30  32  32  34  34  32  34  34  36  35  35   

 - nevěst 27  28  28  29  30  30  30  31  31  33  31  33   

Sňatky na 1 000 obyvatel 5  5  4  5  6  5  6  5  4  4  4  4   

Rozvody na 100 sňatků 59,9  49,0  87,4  53,6  56,2  43,8  53,4  60,7  59,4  54,1  59,9  59,0   

Živě narození 247  269  255  287  308  305  309  326  387  343  289  340  338 

 - mimo manželství - v % z 
živě narozených 20,6  22,7  18,8  24,4  28,9  31,1  27,8  28,2  39,8  37,6  39,4  45,9  

43,5 

Do 2500 g 9  15  12  15  27  10  13  20  36  16  20  24   

Průměrný věk matky při na-
rození dítěte 27,4  28,1  28,2  28,5  28,6  29,1  29,4  30,3  29,9  30,1  30,3  30,5  

 

Průměrný věk matky při na-
rození prvního dítěte 25,6  25,8  26,4  26,4  26,9  27,7  27,6  28,0  28,3  27,9  28,7  28,2  

 

Živě narození na 1 000 obyva-
tel 8,0  8,7  8,2  9,2  9,9  9,7  9,8  10,3  12,1  10,7  8,9  10,4  

10,3 

Umělá přerušení těhotenství 
na 100 narozených 32,1  29,4  33,6  19,7  17,5  19,0  16,8  15,6  17,6  18,0  19,0  15,5  

 

Přistěhovalí 362  578  618  574  660  654  664  648  580  595  584  521   

muži 175  293  330  294  341  312  315  307  266  301  269  243   
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Vybrané charakteristiky po-
pulačního vývoje ve SO ORP a 
SO POU Turnov 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ženy 187  285  288  280  319  342  349  341  314  294  315  278   

Zemřelí 325  366  373  355  354  352  323  344  324  327  336  344   

Zemřelí na 1 000 obyvatel 10,5  11,8  12,0  11,4  11,3  11,2  10,2  10,8  10,1  10,2  10,4  10,6   

Podle příčiny úmrtí:  

II.    Novotvary (C00 – D48) 25,6  25,2  27,3  33,1  24,6  23,8  24,6  26,3  24,9  25,1  22,7  24,2   

zhoubný novotvar tlus-
tého střeva (C18) 2,3  2,0  2,3  3,8  2,4  2,7  1,6  1,2  1,6  2,5  1,9  0,9  

 

zhoubný novotvar prů-
dušky a plíce (C34) 3,0  3,2  5,1  3,8  4,7  4,5  5,2  6,9  4,8  4,6  4,1  6,0  

 

zhoubný novotvar prsu 
(C50) 2,3  1,4  1,4  2,9  1,2  1,5  1,9  0,9  1,3  2,2  2,2  0,3  

 

zhoubný novotvar mízní, 
krvetvorné a příbuzné tkáně 

(C81 – C96) 1,0  2,3  0,6  2,6  0,9  1,2  1,0  3,6  1,0  0,9  1,6  2,2  
 

IX.  Nemoci oběhové sou-
stavy (I00 – I99) 61,3  61,6  58,2  56,0  53,7  59,5  62,5  62,2  62,3  60,1  62,1  65,7  

 

infarkt myokardu (I21 – 
I23) 21,6  19,8  14,8  17,0  16,9  15,5  8,4  6,9  13,1  10,5  13,9  14,5  

 

ostatní formy ische-
mické choroby srdeční (I20, 

I24, I25) 4,3  3,7  6,3  7,9  10,4  8,9  11,3  11,8  9,6  11,5  13,2  17,6  
 

cévní nemoci mozku (I60 
– I69) 21,3  23,8  24,7  18,8  16,3  18,2  16,2  15,7  11,2  20,4  22,4  20,8  

 

X. Nemoci dýchací soustavy 
(J00 – J99) 2,6  1,7  3,1  1,2  6,2  5,1  5,2  4,2  3,2  3,7  2,2  1,9  

 

záněty plic (J12 – J18) 0,7  0,3  1,1   3,6  3,9  1,9  2,4  2,2  1,2  0,6  0,9   

XI.   Nemoci trávicí soustavy 
(K00 – K93) 2,6  3,7  3,7  2,6  6,5  4,8  2,6  3,9  4,2  5,6  4,7  3,5  

 

XX. Vnější příčiny nemocnosti 
a úmrtnosti (V01-Y98) 7,9  7,7  7,7  7,0  8,9  6,8  5,2  3,3  5,4  5,6  8,2  4,7  

 

sebevraždy (X60 – X84) 2,3  2,0  1,4  1,5  2,4  0,9  1,0  0,6   1,2  0,9  1,6   

Zdroj: ČSÚ - Vybrané charakteristiky populačního vývoje ve SO ORP a SO POU Turnov. 

B. Občanská a technická vybavenost obcí správního obvodu 

Tab. 7. Stručná charakteristika školství v území SO ORP 

Typ zařízení 
Hod-
nota 

 % z celkového 
počtu obcí má 

uvedené zařízení 
Komentář 

Počet obcí s MŠ 15 40,5 

Turnov (8 MŠ), Hrubá Skála, Jenišovice, Malá Skála, Mí-
rová pod Kozákovem, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, 
Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Rovensko pod Troskami, Svi-
janský Újezd, Tatobity, Všeň 

Počet obcí se ZŠ jen 1 stu-
peň 

10 27,0 
Hrubá Skála, Mírová pod Kozákovem, Ohrazenice, Pěnčín, 
Přepeře, Příšovice, Svijanský Újezd, Sychrov, Tatobity, 
Všeň 

Počet obcí se ZŠ 1 i 2 stu-
peň 

5 13,5 
Jenišovice, Malá Skála, Kobyly, Rovensko pod Troskami, 
Turnov 

Počet středních škol: 4 2,7 
1. Gymnázium, 2. Obchodní akademie, Hotelová škola a 
Střední odborná škola, 3. Střední uměleckoprůmyslová 
škola a Vyšší odborná škola, 4. Střední zdravotnická škola 

-obory gymnázií 2 2,7 čtyřleté a osmileté gymnázium v Turnově 

-obory středních odbor-
ných škol a praktických 
škol 

15 2,7 
Dle rejstříku škol, bez dobíhajících oborů. Od 1. 9. 2014 
schválen 1 nový obor - sociální činnost na SZŠ Turnov - 
není zde započítán. 
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Typ zařízení 
Hod-
nota 

 % z celkového 
počtu obcí má 

uvedené zařízení 
Komentář 

-obory středních odbor-
ných učilišť a odborných 
učilišť 

0 0,0  - 

Počet základních umělec-
kých škol 

1 2,7 
Jedná se o ZUŠ Turnov. Dále jsou v území 3 pobočky ZUŠ 
z jiných SO ORP - nejsou započítány. 

Počet konzervatoří 0 0,0 - 

Počet jazykových škol 0 0,0 

Jazyková škola FAN s.r.o. poskytuje jako jediná v turnov-
ském regionu výuku jazyků angličtiny, němčiny, francouz-
štiny, ruštiny a španělštiny, ale není evidována u MŠMT. 
Pozn. Nejbližší taková jazyková škola je v Jičíně - Akade-
mie J. A. Komenského, o. s. 

Počet vyšších odborných 
škol 

1 2,7 
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola 
Turnov - obor restaurování kovů 

Počet vysokých škol 0 0,0  - 

Zdroj: vlastní šetření. 

Školní a předškolní zařízení se nachází nejčastěji v centru SO ORP, ale existuje celá řada mateřských 

škol a malotřídních škol mimo Turnov. Více než 40 % obcí tak umožňuje setrvat v předškolním nebo 

školním zařízení v místě trvalého bydliště a samozřejmě pojme i děti z okolních obcí. Především u MŠ 

ale v posledních letech nastával problém s počtem neumístěných dětí, které byly přednostně umísťo-

vány rodičům s trvalým bydlištěm právě v sídle konkrétní MŠ. Naopak lze v nejbližších letech očekávat 

vylepšení fungování "venkovských" škol, kdy se do nich přesunou silnější ročníky z populační progrese 

první poloviny dekády nového tisíciletí, a dojde k uspokojení zákonem stanovené minimální kapacity 

tříd. Přestože jsou pro menší obce a jejich skromné rozpočty velmi nákladnou položkou, velice stojí o 

jejich zachování. Jako důvod nejčastěji uvádí "udržení života" v obci. (více viz analýza v oblasti školství). 

Tab. 8. Stručná charakteristika oblasti "kultura a sport" v území SO ORP 

Typ zařízení 
Hod-
nota 

 % z celkového 
počtu obcí má 

uvedené zařízení 
Komentář 

Veřejná knihovna vč. 
poboček 

16 40,5 

Turnov - knihovna Antonína Marka a v Muzeu Českého 
ráje, Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, 
Loučky, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Přepeře, Ra-
kousy, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Všeň  

Stálá kina 2 2,7 
Kino Androvna Malá Skála, Kino Sféra Turnov (+ letní 
kino) 

Divadlo 1 2,7 Městské divadlo Turnov 

Muzeum (včetně po-
boček a samostat-
ných památníků) 

7 13,5 

Turnov: Muzeum Českého ráje Turnov, Kamenářský dům, 
Dlaskův statek, Rovensko pod Troskami: Městské mu-
zeum drahých kamenů, Hrubá skála: Moto muzeum, Tros-
kovice: Muzeum panenek a medvídků, Radostná pod Ko-
zákovem: Votrubcův lom a muzeum drahých kamenů 

Galerie (vč. poboček a 
výstavních síní) 

4 5,4 
Turnov: Galerie Granát Turnov, Galerie U Beránka, Gale-
rie MAXIART, Malá Skála: Boučkův statek 

Kulturní zařízení 
ostatní 

7 18,9 
Turnov: Kulturní centrum Střelnice, Disco Magic a Disco 
Club Gate, Letní kino, Malá Skála: Žlutá plovárna, Roven-
sko pod Troskami: Výstava panenek. 

Středisko pro volný 
čas dětí a mládeže 

1 2,7 Žlutá ponorka - Turnov 

Koupaliště a bazény 3 8,1 Frýdštejn, Kacanovy, Turnov 

 -z toho kryté 1 3,7 Turnov 
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Typ zařízení 
Hod-
nota 

 % z celkového 
počtu obcí má 

uvedené zařízení 
Komentář 

Hřiště (s provozovate-
lem nebo správcem) 

60  

nepřepočítáno na % z důvodu většího počtu hřišť v jed-
notlivých obcích, která nelze ke statistice jasně přičlenit 
(např. Turnov má 24 hřišť: http://www.turnovprorodinu.cz/det-

ska-hriste/) 

Tělocvičny (včetně 
školních) 

26  
nepřepočítáno na % z důvodu většího počtu tělocvičen v 
jednotlivých obcích (např. Turnov má 4) 

Stadiony otevřené 4 5,4 Turnov, Rovensko pod Troskami 

Stadiony kryté 0 0   

Zimní stadiony kryté i 
otevřené 

2 5,4 Turnov, Rovensko pod Troskami 

Ostatní zařízení pro 
tělovýchovu (s provo-
zovatelem /správ-
cem) 

11 29,7   

Zdroj: vlastní šetření. 

S ohledem na sídelní strukturu SO ORP, kde je 44 % obyvatel trvale žijících přímo v městě Turnov a 97 

% v 36 obcích do dvou tisíc obyvatel, je naprostá většina služeb a kulturně-sociální vybavenosti sou-

středěna právě v centru SO ORP (divadlo, kino, muzea, multifunkční kulturní dům atd.). Některá zaří-

zení se nachází i ve druhém městě území, a to v Rovensku pod Troskami. Na Turnovsku leží velmi vý-

znamné historické památky: zámky Sychrov, Hrubá Skála, Hrubý Rohozec, Malá Skála (nepřístupný), 

hrad Valdštejn, zříceniny hradů Trosky, Frýdštejn, Rotštejn, Vranov, Kavčiny, Chlum, Zbiroh a celá řada 

dalších významných kulturních a přírodních památek. Obce se snaží hledat nabízet i prostory pro vyžití 

dětí ve veřejném prostoru.  

Co se týče sportovišť, kvalita je vesměs dobrá, horší situace bývá u zázemí (WC, sprchy, šatny apod.). 

Kromě tělocvičen školských zařízení jsou obyvatelům k dispozici i sokolovny nebo jiné sportovní pro-

story (tenisová hala, fotbalová a atletická hřiště). V Turnově je připravována velká výstavba (za cca 150 

mil. Kč) velkého sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada u řeky Jizery pro substituci chybějících 

sportovních zařízení (zejména krytý zimní stadión, venkovní koupaliště - 25m a rekreační bazén s atrak-

cemi, opalovací louky, víceúčelové hřiště či hřiště na plážový volejbal, dráha pro in-line brusle, dětské 

hřiště, občerstvení, velké parkoviště). Realizace stavby by měla být zahájena v r. 2014 a dokončena na 

podzim 2015. Doplní tak stávající sportovní vyžití na území SO ORP, které má spíše přírodní charakter 

pro letní sezónu (koupání buď v řece Jizeře (např. Žluté lázně na Malé Skále) nebo v rybnících a koupa-

lištích. V dojezdové vzdálenosti sledovaného území se nachází velký aquapark v Liberci. Důležitou spor-

tovní oblastí je cyklistika a na ní napojená turistika, která si zaslouží budování dalších cyklostezek spo-

jujících atraktivní místa v oblasti. Samozřejmě spojená s cestovním ruchem a pracovním uplatnění oby-

vatel v souvisejících službách. 

Tab. 9. Stručná charakteristika "zdravotnictví" veřejného i soukromého charakteru v území SO 
ORP 

Typ zařízení Hodnota 

 %z celkového 
počtu obcí má 
uvedené zaří-

zení 

Komentář 

Sdružená ambulantní zařízení 0 0   

http://www.turnovprorodinu.cz/detska-hriste/
http://www.turnovprorodinu.cz/detska-hriste/
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Typ zařízení Hodnota 

 %z celkového 
počtu obcí má 
uvedené zaří-

zení 

Komentář 

Detašované pracoviště sdruženého 
ambulantního zařízení 

0 0   

Ambulantní zařízení 0 0   

Detašované pracoviště ambulant-
ního zařízení 

0 0   

Samostatná ordinace (nebo detašo-
vané pracoviště) praktického lékaře 
pro dospělé 

14 5,4 
Turnov, Rovensko pod Tros-
kami 

Samostatná ordinace (nebo detašo-
vané pracoviště) praktického lékaře 
pro děti a dorost  

7 5,4 
Turnov, Rovensko pod Tros-
kami 

Samostatná ordinace (nebo detašo-
vané pracoviště) praktického lékaře 
- stomatologa  

14 8,1 
Turnov, Rovensko pod Tros-
kami, Karlovice 

Samostatná ordinace (nebo detašo-
vané pracoviště) praktického lékaře 
- gynekologa  

6 2,7 Turnov 

Zařízení lékárenské péče 7 10,8 
Turnov (4), Rovensko pod Tros-
kami, Malá Skála, Příšovice 

Nemocnice 1 2,7 Turnov - Panochova nemocnice 

Odborné léčebné ústavy  0 0   

Léčebna pro dlouhodobě nemocné 0 0   

Ostatní lůžková zařízení 0 0   

Zdroj: vlastní šetření. 

Přímo na území je k dispozici většina základních sociálních a zdravotních zařízení a ostatní jsou v dojez-

dové vzdálenosti. Veškerá zdravotní péče je centralizována v Turnově a praktického lékaře mohou oby-

vatelé SO ORP navštívit pak již jen v Rovensku pod Troskami, stomatologa navíc ještě v Karlovicích.  

O něco více jsou rozšířeny lékárny, které krom uvedených dvou měst jsou k dispozici ještě obyvatelům 

Příšovic, a Malé Skály (v penzionu pro seniory). Jediným lůžkovým zdravotnickým zařízením je Pano-

chova nemocnice Turnov, s.r.o. (s cca 160 lůžky plánovaných na r. 2013) se základními obory – chirurgií, 

internou, ortopedií, rehabilitací a následnou péčí. Za nedostatečnou lze považovat pouze kapacitu po-

bytových zařízení pro seniory a dlouhodobě nemocné (viz analýza sociálních služeb). Velké diskuse 

rovněž vyvolalo zrušení dětského a porodnického odd. v turnovské nemocnici a jejich přesun v rámci 

optimalizace zdravotnictví do Liberce.  

V okolí se nachází další 2 nemocnice (Semily a Jilemnice), což vede k jisté konkurenci a ekonomickému 

tlaku ze strany pojišťoven, který není vždy pozitivně vnímán obyvateli Turnovska. Ambulantní péče je 

kromě Panochovy nemocnice Turnov s uceleným spektrem základních oborů zajišťována soukromými 

lékařskými praxemi v oborech všeobecného a dětského lékařství, stomatologie, gynekologie, psychiat-

rie, alergologie, revmatologie, ORL, očního a kožního lékařství. 

C. Ekonomická situace území, struktura ekonomiky území a trh práce 

Údaje v tabulkách hovoří o situaci v r. 2011, kdy proběhlo sčítání lidu. 
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Tab. 10. Ekonomická aktivita obyvatel území SO ORP 

Ekonomicky aktivní celkem 
Celkem muži ženy 

15934  8665  7269 

v tom: 

zaměstnaní 14530  7978  6552 

z toho podle postavení v za-

městnání 

zaměstnanci  10962  5760  5202 

zaměstnavatelé  574  429  145 

pracující na vlastní účet  2060  1410  650 

ze zaměstnaných 
pracující důchodci 760  391  369 

ženy na mateřské dovolené 317 -  317 

v tom: 
 Celkem muži ženy 

nezaměstnaní 1404  687  717 

Ekonomicky neaktivní celkem 15063  6368  8695 

z toho 
nepracující důchodci  7524  2877  4647 

žáci, studenti, učni  4583  2275  2308 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou  1353  758 595  

Zdroj: ČSÚ: Sčítání lidu 2011. 

Tak jako ve zbytku republiky, i ve SO ORP Turnov je početnější skupina mužů, která je častěji ekono-

micky aktivní. Navíc při porovnání aktivních a neaktivními uvidíme, že v r. 2011 bylo dokonce více eko-

nomicky neaktivních žen než těch ekonomicky aktivních. A to z důvodu jejich většího podílu na neza-

městnanosti, při péči o děti, ale především počtu důchodkyň. 

Tab. 11. Charakteristika dojíždění do škol a zaměstnání 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol  Celkem 

Vyjíždějící celkem 8 531 

v tom 

vyjíždějící do zaměstnání 6 116 

v tom 

v rámci obce 1 811 

do jiné obce okresu 1 798 

do jiného okresu kraje 1 554 

do jiného kraje 885 

do zahraničí 68 

vyjíždějící do škol 2 415 

v tom 
v rámci obce 664 

mimo obec 1 751 

Zdroj: ČSÚ: Sčítání lidu 2011. 

Ve SO ORP Turnov, což je 37 menších obcí a jedno větší město Turnov, vyjíždělo v r. 2011 za prací přes 

8,5tisíce lidí. Ve srovnání se skupinou zaměstnaných mimo své bydliště téměř třetina vyjížděla do škol. 

Naprostá většina školáků i pracujících dojíždí mimo svoji obec. Poměr dojíždějících v rámci obce, 

v rámci okresu nebo do okresu v LBK byl vyrovnaný. Na Turnovsku je tedy dojížďka za prací velmi čas-

tým jevem, ale velmi často je řešena na území okresu. 

Tab. 12. Charakteristika domácností 

Hospodařící domácnosti podle typu  Hospodařící domácnosti 

Hospodařící domácnosti celkem  13 394 

v tom: tvořené 1 rodinou  8 460 



24 
 

v tom 

úplné 
bez závislých dětí  4 058 

se závislými dětmi  2 768 

neúplné 
bez závislých dětí  336 

se závislými dětmi  1 298 

tvořené 2 a více rodinami  240 

domácnosti jednotlivců  4 188 

vícečlenné nerodinné domácnosti  506 

Zdroj: ČSÚ: Sčítání lidu 2011. 

 

Tab. 13. Charakteristika nezaměstnanosti v území SO ORP 

NEZAMĚSTNANOST  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Míra nezaměstnanosti (%) za 
SO ORP 

    4,0 3,9 3,5 4,7 7,2 7,6 6,4   

Evidovaní uchazeči o zaměst-
nání 

959 967 871 829 770 984 1460 1555 1295   

z toho (%): 

- občané se zdravot-
ním postižením 

11,8 12,0 13,5 12,9 13,1 13,1 12,6 12,5 11,9   

- absolventi  10,7 7,7 6,2 7,2 6,5 4,8 5,5 5,2 8,3   

- osoby s délkou evi-
dence nad 12 měsíců 

28,3 32,3 28,9 26,8 27,1 18,8 21,4 32,0 37,2   

Volná pracovní místa     160 223 380 114 54 72 66   

Počet uchazečů na 1 volné 
pracovní místo 

    5,4 3,7 2,0 8,6 27,0 21,6 19,6   

Zdroj: ČSÚ. Pozn. data za rok 2012 nejsou od MPSV doposud k dispozici. 

SO ORP Turnov vykazuje dlouhodobě podprůměrné ukazatele nezaměstnanosti i ve srovnání s ČR. Ve 

všech SO ORP Libereckého kraje došlo mezi lety 2005 až 2008 k poklesu míry nezaměstnanosti. Ovšem 

v roce 2009 a v roce 2010 vzrostla v důsledku ekonomické krize na hodnotu 10 % resp. 10,5 %. V roce 

2011 byl zaznamenán pokles na hodnotu 9,5 %. Průměrná hodnota za kraj klesla z 8,4 % na 6,4 %. Pod 

krajským průměrem se po celé sledované období pohybuje míra nezaměstnanosti ve SO ORP Jablonec 

nad Nisou, Liberec a sledovaném Turnově, kde je situace v tomto ohledu po celé období nejlepší.2 

Tab. 14. Charakteristika trhu práce v území SO ORP 

Ekonomické subjekty se síd-
lem na území SO ORP Turnov 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ekonomické subjekty celkem 
(podle Registru ekonomických 
subjektů) 7751 7820 7793 7840 7897 8038 7823 8033 8170 8269 

fyzické osoby celkem 5592 5587 5537 5556 5566 5665 5848 5993 6118 6155 

z toho zemědělští podnikatelé 
vyjádření v %                    

právnické osoby celkem       624 624 642 648 665 665 673 

z toho obchodní společnosti 536 555 564 562 578 597 610 619 609 618 

vyjádření v %    90,1 92,6 93,0 94,1 93,1 91,6 91,8 

Podíl ekonomických subjektů podle vybraných odvětví ekonomické činnosti (%) 

                                                           
2 Zdroj www.turnov.cz 

http://www.turnov.cz/
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zemědělství, lesnictví a rybář-
ství 

              
5,5 5,8 6,1 

průmysl celkem               
18,4 18,0 17,7 

stavebnictví               
11,3 11,3 11,3 

velkoobchod, maloobchod; 
opravy a údržba motorových 
vozidel 

              
23,1 22,3 21,7 

Zdroj: ČSÚ. Chybějící data byla poptána u ČSÚ Libereckého kraje neúspěšně. 

Počet registrovaných ekonomických subjektů dlouhodobě roste. V roce 2012 to bylo 8.269 subjektů. 

Tyto údaje ale nezjišťují skutečnou aktivitu registrovaných podnikatelů. Vzrostl i počet právnických 

osob, stejně jako obchodních společností. Nejvíce subjektů podniká v poslední kategorii uvedené v ta-

bulce – velkoobchod, maloobchod a dal. Nejméně naopak v zemědělství, lesnictví a rybářství. Turnov-

sko patří dlouhodobě k oblastem s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti, jak v rámci Libereckého kraje, 

tak i ČR. Ve městě a okolí je díky koncentraci ekonomických aktivit relativně atraktivní nabídka pracov-

ních míst a z toho vyplývající pružný trh práce. Ekonomika regionu má diverzifikovanou strukturu. Tra-

diční sklářský, šperkařský a strojírenský sektor rozšířil automobilový. Trvale příznivý je i poměr počtu 

nezaměstnaných a volných pracovních míst. (Více viz bod E.) 

Následující část se stručně věnuje dalších oblastem charakterizujícím SO ORP Turnov. Jejich popis je 

převzat především ze strategických dokumentů (Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území pro 

správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov – AKTUALIZACE 2012. Strategického plánu města 

Turnov. A dal. viz. Tabulka 1.6) a dalších zdrojů (především z ČSÚ, webových stránek a dal.) 

D. Doprava 

Mapa 2 SO ORP Turnov s vyznačením silnic a železnic 

 
Zdroj: Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Turnov – AKTUALIZACE 2012. 
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Na území SO ORP Turnov se nenachází žádná dálnice, ale dvě stěžejní rychlostní silnice: 1) rychlostní 

silnice R10 dále pokračující jako silnice I/10 (ve směru Praha-Turnov-Liberec) a 2) silniční tah I/35, po-

kračující rychlostní silnicí R35 (směr Hradec Králové - Jičín -Turnov). Oba tahy se protínají na území SO 

ORP Turnov a zajišťují mu tak polohu na významných trasách republikového a mezinárodního významu 

(E442, E65). Hustota silniční sítě a její rozložení v území jsou vyhovující, problémem je převážně nevy-

hovující technický stav, který je místy až havarijní a také podoba R35, která vede přes menší obce skrz 

CHKO Český ráj a je pouze dvouproudá. Řada dopravních závad u křižovatek a absence řady obchvatů 

(hlavně obchvatu města Turnova). Nejistotu vyvolává mnohaleté lavírování o umístění R35. 

PARKOVÁNÍ - Celorepublikově dochází k nárůstu dopravní intenzity a rozvoji individuální automobilové 

dopravy a Turnovsko není výjimkou. S tím souvisí i problémy s parkováním. Menší obce netrápí tak, 

jako město Turnov (centrum nebo sídliště), případně turisticky atraktivní místa. Narůstá potřeba rozší-

řit kapacity odstavných stání. 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - Počet spojů do Turnova lze hodnotit jako uspokojivý (počet zjištěných spojů 

3 a více) u obcí Čtveřín, Hrubá Skála, Karlovice, Ktová, Malá Skála, Mírová pod Kozákovým, Modřišice, 

Ohrazenice, Paceřice, Přepeře, Příšovice, Rovensko pod Troskami, Svijany a Všeň. Naopak u obcí Hole-

nice, Klokočí, Lažany, Loučky, Radimovice, Soběslavice, Vlastibořice a Žernov je spojení nedostatečné. 

Veřejnou autobusovou dopravu v Turnově a okolí zajišťuje společnost BusLine, a.s. Semily, která pro-

vozuje dvě autobusové linky MHD Turnov. V letní sezóně se obce na území Českého ráje navíc spojily 

a již několik let provozují turistické cyklobusy spojující. 

ŽELEZNICE - Hlavní železniční koridory na území ČR jsou vedeny mimo Turnov. Do sítě tratí pro mezi-

národní kombinovanou dopravu (tratě AGTC) náleží trať Praha – Turnov – Liberec – Černousy – hranice 

ČR. Na daném území probíhají tři hlavní železniční tratě, jež však mají omezený význam pro dopravní 

obslužnost převážné většiny obcí a dostupnost SO ORP Turnov. Z celkového počtu 36 obcí železniční 

dráha zajišťuje dostupnost SO ORP Turnov pro 10 obcí nebo jejich části (Sychrov, Doubí u Turnova, 

Dolánky, Malá Skála, Karlovice-Sedmihorky, Hrubá Skála, Borek pod Troskami, Ktová, Rovensko pod 

Troskami, Příšovice). 

LETECKÁ DOPRAVA - Na území SO ORP se nenachází letiště pro vnitrostátní ani mezinárodní přepravu. 

Do jeho území však zasahují ochranná pásma letiště Hodkovice nad Mohelkou se statutem veřejného 

vnitrostátního letiště a letiště Mnichovo Hradiště – Hoškovice místního významu pro sportovní účely. 

CYKLISTIKA - Poměrně hustě je území protkáno sítí cyklostezek a turistických tras. Na území SO ORP 

Turnov se v současnosti nachází cca 287,56 km cyklotras, ale byly by zapotřebí další, především takové, 

které by vedly mimo stávající místní komunikace s hustou automobilovou dopravou. Příkladem je pro-

jekt „Greenway Jizera“ - multifunkční koridor podél řeky Jizery, který propojuje atraktivní turistické 

oblasti Turnovska a Maloskalska. 

E. Těžba nerostných surovin, průmyslová výroba a stavebnictví, řemesla a jiné drobné podnikatel-

ské aktivity, komerční služby a maloobchodní sféra, inovace 
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Mapa 3 Nerostné suroviny ve SO ORP Turnov a dal. 

 
Zdroj: Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Turnov – AKTUALIZACE 2012. 

TĚŽBA - V minulosti, především v 19. století a 1. pol. 20. století, byly na území CHKO Český ráj celé 

desítky malých těžeben charakteru písníků, štěrkoven a malých a menších lomů. Na území SO ORP 

Turnov se nachází i ložiska nerostných surovin: štěrkopísku v obci Příšovice, v obci Frýdštejn cihlářské 

suroviny (dosud netěženo ložisko) a současná povrchová těžba stavebního kamene a v obci Tatobity 

dřívější povrchová těžba stavebního kamene (křemenný porfyrit, melafyr).  

Území SO ORP Turnov zahrnuje dobývací prostor na území 2 obcí v různém rozsahu, největší výměra 

je na území obce Frýdštejn (melafyr) a menší výměrou do území obce Troskovice. Specifikou regionu 

byla naleziště achátů a granátů, díky nimž se Turnovsko zaměřilo i na jejich zpracování a výuku umě-

leckých oborů (šperkařství, brusičství, restaurování apod.). Významná je turnovská škola i firmy, které 

v tomto oboru působí. 

PODNIKÁNÍ A PRŮMYSL - Ve sledovaném území působí 15 významných zaměstnavatelů, z nichž 5 

spadá do kategorie velkých podniků, protože zaměstnávají více než 250 zaměstnanců. Většina z nich je 

soustředěna ve městě Turnov, které disponuje 2 významnými průmyslovými zónami Veseckou a Ohra-

zenice.  

Největšími průmyslovými podniky jsou Grupo Antolin Turnov, s.r.o. (výroba, výzkum a vývoj plastových, 

pryžových a čalounických výrobků pro automobilový průmysl, 710 zaměstnanců, základní kapitál 200,2 

mld. Kč) a Ontex Cz, s.r.o. (dceřiná spol. největšího výrobce privátních značek hygienických potřeb v 

Evropě, více než 500 zaměstnanců, roční obrat přes 200 mld. Kč). Oba mají své sídlo v Turnově, což 

přináší peníze do obecního rozpočtu. Čtyři ze zaměstnavatelů nad 100 zaměstnanců, včetně jednoho z 

největších, jsou zaměřeni na automobilový průmysl, což se během ekonomické krize určitě projevilo 

na trhu práce, protože se propouštělo zejména v tomto průmyslovém odvětví. Dalšími významní za-

městnavateli jsou v Turnově Preciosa, a.s. (přední světový producent broušeného křišťálového skla, 

přes 600 zaměstnanců), Kamax, s.r.o. (výroba vysokopevnostních spojovacích prvků pro automobilový 

průmysl, 450 zaměstnanců s plánem růstu na 900), Granát, d. u. v. (největší výrobce originálních šperků 

s českými granáty, výrobní družstvo s 260 zaměstnanci a obratem 150 mil. Kč) a dal. Mezi sofistikova-

nější výrobu zaměřenou na nanotechnologie patří společnost  Crytur, s. r. o. (výroba krystalů, výzkum 

a vývoj materiálů využitelných v nanotechnologiích, obrat 50 mil. Kč, 46 zaměstnanců).  
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Velká část obyvatelstva SO ORP rovněž dojíždí za prací, nejčastěji do Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi 

nebo na Mnichovohradišťsko. Jsou zde ale opět významně zastoupeny společnosti napojené na auto-

mobilový průmysl, který ostatně dominuje celé ČR. V okolních obcích SO ORP se vyskytují spíše malé 

podniky a velké množství živnostníků. V roce 2012 podnikalo ve SO ORP 6.348 fyzických, 673 právnic-

kých osob a registrováno bylo 9.981 živností.  

Turnovsko tedy může těžit nejen z atraktivní turistické oblasti CHKO Český ráj a navazujících služeb, ale 

i z pestrého průmyslového sektoru v dobré dopravní dostupnosti na tazích z Prahy do Německa a Pol-

ska nebo na trase do Hradce Králové a Olomouce. 

 

Tab. 15.  Největší zaměstnavatelé v Turnově – společnosti s více než 100 zaměstnanci v roce 2012 

 
Zdroj: Strategický plán města Turnova 2013-2020. 

Obecně je území pokryto širokou škálou podnikatelských aktivit. Některé po sobě ale zanechávají eko-

logické znečištění, byť nepředstavuje významné znečištění. Kvalita ovzduší ve SO ORP Turnov je ovliv-

ňována především znečištěním z dopravy, bodových zdrojů, plošných zdrojů, spalováním fosilních pa-

liv. Znečištění ovzduší rovněž způsobuje dálkové přenášení znečišťujících látek z jiných zdrojů mimo SO 

ORP Turnov. Červené body na mapě představují staré ekologické zátěže, nejčastěji staré skládky. 
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Mapa 4 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší ve SO ORP Turnov 

 
Zdroj: Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Turnov – AKTUALIZACE 2012. 

F. Ekologická situace a ochrana životního prostředí, zemědělství a lesnictví 

Území SO ORP Turnov lze charakterizovat z velké většiny jako harmonické a ekologicky stabilní území, 

v němž se nachází řada přírodních hodnot. Najdeme zde jak podhorské krajinné typy v severovýchodní 

části řešeného území, tak i segmenty vysoce antropogenní krajiny, intenzivně zemědělsky využívané, 

atraktivní rozlehlá skalní města i krajina krasového nebo pseudokrasového charakteru. Charakteris-

tický je v tomto území zcela nadprůměrný podíl velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných 

území přírody na celkové výměře řešeného území. Tyto přírodní podmínky a hodnoty přírodního pro-

středí vytvářejí spolu s dalšími faktory vysoký potenciál řešeného území pro rekreaci a cestovní ruch.  

Na území SO ORP Turnov se nachází řada zvlášť chráněných lokalit, jež zahrnují chráněnou krajinnou 

oblast, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní park a NATURA2000. 

Zvláště chráněná území představují zejména CHKO Český ráj zasahující jižní část SO ORP Turnov. Oblast 

SO ORP Turnov zahrnuje biokoridor nadregionální a regionální biokoridory s regionálními biocentry. 

Jde o první vyhlášenou CHKO v naší republice (rok 1955), která byla rozšířena Nařízením vlády č. 508 

ze dne 14. října 2002. Oblast tvoří rozsáhlé území (181,5 km2) na rozhraní krajů Libereckého, Králové-

hradeckého a Středočeského s harmonicky utvářenou krajinou, pískovcovým reliéfem a skalními 

městy, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, četnými ryb-

níky, potoky a kulturními památkami, které dotvářejí charakteristický krajinný ráz. Symbolem kraje jsou 

tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu. Díky jedinečným geologickým hodnotám bylo v r. 2005 

zapsáno území Českého ráje do evropského seznamu světového dědictví UNESCO jako Geopark Český 

ráj. Území SO ORP Turnov lze rozlišit do dvou částí: jedna je na území CHKO a druhá mimo ni. Zařazení 

do těchto chráněných zón sebou nese i limity v oblasti výstavby, tak hospodaření obecně. 

ZEMĚDĚLSTVÍ - Podíl zemědělské půdy na celkové výměře území SO ORP Turnov je nejvyšší v Liberec-

kém kraji, ale z hlediska republikového srovnání je mírně podprůměrný v rozmezí 54 – 62,9 % celkové 
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rozlohy. Celkový podíl orné půdy na celkové ploše zemědělských půd je průměrný v celostátním po-

rovnaní SO ORP, pohybuje se v rozmezí 51 – 71,5 %. Pro intenzivní a velkoplošné zemědělské hospo-

daření mají význam především půdy vyšších bonit, zařazené do I. a II. třídy ochrany. 

Mapa 5 Rozsah a vymezení lesů ochranných, hospodářských a lesů zvláštního určení 

 
Zdroj: Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Turnov – AKTUALIZACE 2012. 

LESNICTVÍ - Ochranné lesy jsou soustředěny zejména v katastrálním území obcí Frýdštejn, Hrubá Skála, 

Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod    Troskami, 

Troskovice, Turnov a Vyskeř. Na nepříznivých stanovištích (svahy), jsou situovány na ploše 480 ha. Lesy 

zvláštního určení (995 ha) jsou ve větších plochách zastoupeny zejména v území obcí Frýdštejn, Hrubá 

Skála, Kacanovy, Karlovice, Mírová pod Kozákovem, Paceřice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, 

Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd, Troskovice, Turnov, Vyskeř. Lesy hospodářské (2.559 ha) tvoří 

zbývající část celkové výměry. Předchozí grafické znázornění ukazuje rozsah a vymezení lesů ochran-

ných, hospodářských a lesů zvláštního určení. 

G. Technická infrastruktura (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, dálkovody, telekomuni-

kace, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, 

ochrana před povodněmi a živelními pohromami) 

Kvalita technické infrastruktury je především důležitým kritériem rozvoje území. V zájmu SO ORP Tur-

nov v oblasti technické infrastruktury je dosáhnout na svém území takového stavu, kdy bude zabezpe-

čeno odpovídající napojení (obyvatelstva, průmyslových a zemědělských podniků v zájmovém území) 

na všechny inženýrské sítě.  

VODOVODY - Zásobování vodou ve SO ORP Turnov probíhá z veřejných vodovodů i individuálně z do-

movních studní a je založeno na využívání bohatých vodních zdrojů v oblasti. Problémem je také po-

třeba rekonstrukce a zvýšení kapacity původních vodních řadů v některých obcích. V řešeném území 

SO ORP Turnov jsou všechny obce zásobované vodou z vodovodů kromě obce Holenice, jež nemá vo-

dovodní připojení. 
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KANALIZACE - Větším problémem je situace v odkanalizování a v čištění odpadních vod. Některé obce 

jsou napojeny na kanalizaci a ČOV pouze částečně a odpadní vody ze zbylých částí obcí jsou zachyco-

vány v bezodtokových jímkách. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. 

Kanalizační síť je zobrazena ve výkresu limitů využití území. Ve SO ORP Turnov je 9 obcí, které mají 

ČOV, jedná se o obce Karlovice, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Příšovice, Turnov a obce (Jenišo-

vice, Ohrazenice a Přepeře), které jsou napojena na ČOV ve městě Turnov. Obce Kobyly, Pěnčín, Radi-

movice, Svijany a Vlastibořice mají již vybudování ČOV v návrhu. 

PLYNÁRENSTVÍ - V rámci území SO ORP Turnov jsou plynem zásobovány obce Čtveřín, Frýdštejn, Hrubá 

Skála, Jenišovice, Karlovice, Klokočí, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, 

Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd, Svijany, Tur-

nov a Všeň. Tedy 57 % obcí SO ORP Turnov disponuje plynofikací. 

TEPLÁRENSTVÍ - Ve SO ORP Turnov je zásobováno teplem 2.100 domácností v šesti městských lokali-

tách Turnova, což představuje 30 % všech turnovských domácností. Na území města Turnova jsou tep-

lem zásobovány také školní objekty, zdravotní zařízení a obchodní společnosti. 

ELEKTROENERGETIKA - Téměř celé území SO ORP Turnov je pokryto rozvody nadzemního vedení elek-

trizační soustavy a trafostanicemi. Severně od řešeného území leží transformovna TR Bezděčín 

(400/220/110 kV), která má na největší význam pro zásobování elektrickou energií. Z ní jsou napojena 

vedení VNN a VN procházející jižní polovinou Libereckého kraje, Středočeským a Královéhradeckým 

krajem.3 

POVODNĚ: Řeka Jizera je dominantním tokem SO ORP, který pravidelně ohrožuje přilehlá území. Vy-

obrazení představuje oblasti záplavových území, které zasahuje 15 obcí SO ORP. Starostové považují 

otázku bezpečnosti a protipovodňových krizových plánů za velmi důležité a dochází ke vzájemné spo-

lupráci v této oblasti. Protipovodňová opatření jsou vybudována např. v obcích Svijanský Újezd, Příšo-

vice, Svijany. Přesto ve sledovaných letech nedošlo k žádným významným povodním, které by ohrožo-

valy velké množství obyvatel na životech. Většinou docházelo k lokálnímu vylití ze břehů. 

                                                           
3 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy jsou napájena vedením VVN 400 kV: 
· TR Neznašov – TR Bezděčín · TR Bezděčín – TR Babylon · TR Čechy střed – TR Bezděčín  
a dále vedením VVN 220 kV: · TR Čechy střed – TR Bezděčín · TR Bezděčín – TR Chotějovice. 



32 
 

Mapa 6 Záplavová území na správním území SO ORP Turnov 

 
Zdroj: Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Turnov – AKTUALIZACE 2012. 

H. Rekreace, památky a cestovní ruch 

Pokud je pro SO ORP Turnov něco typické, pak je to právě cestovní ruch, když oblast má potenciál 

naplnit všechny typy rekreací. Český ráj (viz popis výše) je kouzelná krajina, která se stala inspirací pro 

mnohé filmaře, kteří zde často natáčeli pohádky.  

Je to region bohatý na kulturní i přírodní památky, je protkán hrady, zámky a skálami. Nachází se zde 

řada nemovitých kulturních památek, architektonicky cenných staveb, lidová architektura či řada ar-

cheologických nalezišť. Mezi nejznámější památky správního obvodu patří: zřícenina hradu Trosky zří-

cenina hradu Frýdštejn, zámek Hrubá Skála, zřícenina skalního hradu Rotštejn v Klokočí, Klokočské 

skály, hrad Vranov Malá Skála, zámek Malá Skála, zámek Svijany, zámek Sychrov, hrad Valdštejn nebo 

zámek Hrubý Rohozec v Turnově.  

Cestovní ruch dává práci řadě lidí ve službách i v menších obcích, které jsou v blízkosti těchto turisticky 

atraktivních míst. Jedná se ale pouze o letní sezónu, pro zimní turistiku nemají zavřené památky co 

nabídnout. 
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Mapa 7 Vymezení Národní přírodní památky, přírodní památky, přírodní rezervace a CHKO 

 
Zdroj: Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Turnov – AKTUALIZACE 2012. 

I. Doplnění - Bezpečnost a kriminalita 

Obvodní oddělení Policie ČR v Turnově evidovalo na území celého svého obvodu v roce 2012 celkem 

506 trestných činů, což tvoří v okrese Semily 37,8 %. Dlouhodobě je zaznamenaný pokles trestné čin-

nosti na sledovaném území a ve srovnání s rokem 2002 došlo ke snížení o 34 %. Při srovnání s celore-

publikovým průměrem se SO ORP v roce 2011 pohybovalo pod úrovní ČR. K pozitivním číslům patří i 

rostoucí objasněnost - z 43 % na 49 %. Přesto nadále zůstává většina trestných činů neobjasněna a 

nejčastější je majetková, násilná a mravnostní trestná činnost. [Zdroj: Strategický plán města Turnova] 

Tab. 16.  Trestné události na území OO Policie Turnov (2002-2012) 

 
Zdroj: Obvodní oddělení policie Turnov. 

2.1.3. Územní plánování obcí a kraje, širší vztahy území 
Následující tabulka uvádí počty obcí s platným územním plánem a strategickým plánem (programem 

rozvoje obce nebo jiným koncepčním dokumentem řešící rozvoj) v rámci správního obvodu.  
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Tab. 17. Územní a strategické plánování 

Název údaje 
Hod-
nota 

 % z cel-
kového 
počtu 
obcí 

Komentář 

Počet obcí s plat-
ným územním plá-
nem 

29 78,38 

Čtveřín, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, 
Kobyly, Ktová, Lažany, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, 
Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Pří-
šovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rovensko pod 
Troskami, Svijanský Újezd, Svijany, Troskovice, Turnov, Vlastibo-
řice, Vyskeř, Žďárek, Žernov 

Počet obcí s plánem 
v přípravě 

8 21,62 
Frýdštejn, Holenice, Loučky, Rakousy, Soběslavice, Sychrov, Ta-
tobity, Všeň 

Počet obcí se strate-
gickým plánem 
(nebo programem 
rozvoje obce) 

1 3,7 Turnov 

Zdroj: Odbor rozvoje města Turnov. 

Mapa 8 Přehled obcí s územním plánem ve SO ORP Turnov 

 
Zdroj: Odbor rozvoje města Turnov. 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) naplňují a konkretizují republikové priority územ-

ního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle specifik území Libereckého kraje a 

doplňují je o priority územního plánování krajské úrovně. Vymezují a upřesňují rozvojové oblasti, roz-

vojové osy, specifické oblasti, plochy a koridory nadmístního významu v souladu s PÚR ČR 2008 

v koordinovaných vazbách na území sousedních krajů a států Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo 

o jejich vydání usnesením č. 466/11/ZK dne 13. 12. 2011 s nabytím účinnosti 22. 1. 2012.  
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ZÚR LK upřesňují vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB7 Liberec dle PÚR ČR 2008 na 

úroveň správních obvodů zahrnutých obcí podle zjištěných podmínek Libereckého kraje. ZÚR LK vyme-

zují další rozvojové oblasti nadmístního významu, ve kterých se projevují zvýšené požadavky na změny 

v území, které svým významem přesahují území více obcí. 

SO ORP Turnov: 

Dominantní pozice a velikost spádového obvodu zařazuje Turnovsko mezi čtyři nejvýznamnější centra 

osídlení v kraji. Na území Libereckého kraje plní funkci centra regionálního významu. Předpokládá se 

další posilování jeho významu vyplývající z polohy na křížení nejvýznamnějších dopravních a rozvojo-

vých os. Podle hodnocení rozvojových předpokladů zaujímá spádový obvod střediska osídlení Turnov 

čelnou pozici v rámci kraje. V rozvojové oblasti s vysoce atraktivní polohou v blízkosti Turnova, Liberce, 

Jablonce nad Nisou a Mladé Boleslavi jsou začleněny i málo lidnaté obce se stabilizovaným osídlením, 

vyznačující se v posledním období významným růstem výstavby. Rozvojová oblast s výhodnými geo-

morfologickými podmínkami, dobrou dopravní dostupností a relativně kvalitní technickou infrastruk-

turou disponuje volnými plochami pro rozvoj podnikatelských zón (některé již ve výstavbě). Město Tur-

nov je současně důležitým nástupním a obslužným centrem cestovního ruchu pro oblast Českého ráje. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

a) V územním rozvoji zohlednit velmi výhodnou polohu rozvojové oblasti na křižovatce silnic R10, R35 

a I/35, železničních tratí (Praha - Turnov - Liberec - Frýdlant – PL/ Zawidów a Turnov - Jičín - Hradec 

Králové) a atraktivní obytné prostředí, zdůvodňující stoupající tlak na využití území. 

b) Limitem využití území bude zejména ochrana zemědělského půdního fondu a sousedství specific-

kých oblastí SOB7 Český ráj jih a SOB8 Český ráj sever se zvláštní ochranou přírody a krajiny (CHKO 

Český ráj). 

c) Při rozhodování o změnách v území posuzovat skutečné zátěže počtem a hustotou všech potenciál-

ních uživatelů území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, odvozovat z těchto 

údajů dimenze veřejné infrastruktury.)4 

Se zásadami územního rozvoje kraje je možné se seznámit na webových stránkách příslušného kraj-

ského úřadu - http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje. 

K dalším významným dokumentům z hlediska územního plánování kraje patří Územně analytické 

podklady - http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Uzemne-analyticke-podklady-Libereckeho-

kraje/Dokumentace-UAP-LK. 

Z územního plánování na úrovni obcí (územní plány jednotlivých obcí), kraje (zásady územního rozvoje) 

a státu (politika územního rozvoje) plynou následující významná omezení: 

- větší rozsah sesuvných území v několika obcích SO ORP 

- nedostatečná síť splaškové nebo jednotné kanalizace napojené na ČOV s vyhovujícími technic-

kými parametry v mnoha obcích,  

- nedostatečná kapacita hlavních silničních tahů silnic I. třídy I/35 a I/10, absence obchvatů na 

silnicích I. třídy (I/35) a II. třídy (II/282) pří nárůstu intenzity dopravy,  

- záporný přirozený přírůstek ve většině obcí - nejvýraznější ve městě Turnov, obcích Frýdštejn, 

Karlovice a Malá Skála, ve většině obcí převládá počet obyvatel v poproduktivním věku nad 

dětskou složkou populace. Velmi vysoký index stáří je v obcích Olešnice, Holenice, Hrubá Skála 

a Vlastibořice, 

- snížení mocnosti ornice, snížení retenční schopnosti půd, klesá produkční schopnost půd;   

                                                           
4[převzato z: "Strategický plán města Turnova - akční plán 2013-2020. - Návrh strategie."] 

http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje
http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Uzemne-analyticke-podklady-Libereckeho-kraje/Dokumentace-UAP-LK
http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Uzemne-analyticke-podklady-Libereckeho-kraje/Dokumentace-UAP-LK
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Mezi příležitosti lze zařadit:  

- existence ložisek dosud netěžených, část území SO ORP Turnov geologicky velmi stabilní,  

- obnova/budování drobných vodních nádrží s cílem omezení rozsahu povodní, zadržování vody 

v území a zlepšení jeho retenční a akumulační schopnosti, Revitalizace vodních toků, úpravy 

ke zvýšení retenční a akumulační schopnosti území,  

- realizace preventivních protipovodňových opatření, 

- kraj aktivně podporuje zvýšení míry separace i projekty zaměřené na řešení problematiky 

BRKO (budování bioplynových stanic a kompostáren),  

- jednoznačné vymezení chráněných území v území a v ÚPD jednotlivých obcí, zlepšování 

skladby lesních porostů při obnově/zakládání nových porostů,  

- zvyšovat efektivitu technické infrastruktury SO ORP, její spolehlivost a omezovat ztráty v sítích 

i znečištění prostředí, které způsobuje nevhodně fungující a chybějící infrastruktura,  

- V souvislosti s novou trasou R35 v oblasti Rovenska pod Troskami řešení napojení II/282 mimo 

území města (přeložka II/282, napojení na R35 mimoúrovňovou křižovatkou), Vybudování ob-

chvatů na silnicích I. třídy kolem zastavěných území (Turnov – I/10),  

- rozvoj komunitního plánu – posílení zařízení pro seniory. Rozšíření pečovatelské služby a posí-

lení počtu lůžek v zařízeních sociální péče, 

-  Růst počtu obyvatel vlivem suburbanizace, využití případných neobydlených objektů k rekre-

aci,  

- rozvoj doplňkové infrastruktury cestovního ruchu - budování parkovacích míst, budování či 

modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení, turistické značeni, atd.),  

- Využití rozvojových programů na podporu malého a středního podnikání,  

Za limity lze považovat: 

- Elektrické vedení velmi vysokého napětí (110 /kV), VTL plynovod (vysokotlaký), 

- Sesuvné území, Chráněná krajinná oblast ve většině obcí, NATURA 2000 (Hrubá Skála, Kaca-

novy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Rakousy, Trosko-

vice, Turnov, Vyskeř), nadregionální biokoridor (Turnov, Malá Skála, Modřišice, Přepeře, Příšo-

vice, Rakousy, Svijany, Všeň), aktivní záplavové území (Rakousy, Turnov), 

- archeologická naleziště téměř ve všech obcích. 

- Limitem rozvoje Rozvojové oblasti Turnov ROB3 bude ochrana zemědělského půdního fondu 

a sousedství specifických oblastí SOB7 Český ráj jih a SOB8 Český ráj sever se zvláštní ochranou 

přírody a krajiny (CHKO Český ráj). 

Zdroj: Územně analytické podklady SO ORP Turnov, 2012. 

Vnější další vazby území na regionální a nadregionální úrovni, případně příhraniční spolupráce: Rozvo-

jová osa republikové významu ROS1 (hranice kraje - Turnov - Liberec - hranice ČR v upřesnění OS3 z 

PÚR ČR 2008 Praha - Liberec - hranice ČR) sleduje dopravní koridory silnic R10, R35, I/35 železnice. Širší 

vazby na území Středočeského kraje i sousedních států (Německo/Polsko) jsou respektovány. Rozvo-

jová osa ROS2 Turnov - hranice LK (Jičín, Hradec Králové) navazuje na území Královéhradeckého kraje 

na rozvojovou osu NOS1 (Hořice - Jičín - Liberecký kraj) vymezenou v ZÚR Královéhradeckého kraje. Na 

území SO ORP Turnov aktivně působí mikroregiony a místní akční skupiny, které mají přesah do sou-

sedních krajů Středočeského a Královéhradeckého.  Turnov udržuje přeshraniční spolupráci aktivně s 

polským městem Jawor, s německým městem Idar - Oberstein a nově se saským partnerem Ottendorf 

- Okrilla, partnerské vztahy udržuje rovněž se slovinským městem Murska Sobota a maďarským měs-

tem Keszthely. S polským městem Jelení Horou spolupracuje na projektech přeshraniční   
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spolupráce. Ta se rozvíjí rovněž v rámci projektů i v dalších obcích, např. Příšovice, které se zapojily do 

saského projektu.5 

2.1.4. Aktéři regionálního rozvoje 
Následující tabulka popisuje stručně klíčové aktéry rozvoje území správního obvodu. 

Tab. 18. Popis klíčových aktérů ve SO ORP Turnov 

Název údaje 

Počet 
aktérů 
toho 

druhu 

Komentář 

Město 1 
Turnov je přirozeným centrem spádové oblasti, poskytuje důležité 
služby obyvatelstvu a je zde soustředěno nejvíce průmyslových pod-
niků včetně průmyslové zóny, které poskytují pracovní místa.  

Obec  2 
Malá Skála je významným turistickým a rekreačním centrem. Sedmi-
horky jako místní část obce Karlovice jsou vstupní branou do Hrubo-
skalského skalního města. 

Ostatní obce SO 34 
Pečují o rozvoj svého území a zajišťování služeb. Spolupracují při vy-
tváření společných strategií území. 

Kraj 1 

Liberecký kraj zajišťuje správu silnic II. a III. tříd, je zřizovatelem střed-
ních škol, nemocnic a některých sociálních zařízení. Je též garantem 
dopravní obslužnosti. Sleduje strategické cíle směřující k vyváženému 
rozvoji celého kraje. 

Stát 1 
Důležitý např. z hlediska PÚR (dopravní koridor jde přes území SO a 
definuje cíle pro regionální rozvoj). Významně ovlivňuje územní pláno-
vání obcí SO Turnov. 

Státní instituce …. 2 
Úřad práce jako kontaktní pracoviště spolupracuje s podniky a úřady 
při vyhledávání vhodných zaměstnanců. Služby poskytuje pro spádo-
vou oblast Turnova. Odbor životního prostředí. 

Mikroregiony 4 

Mikroregion Český ráj - je dobrovolným svazkem obcí se sídlem na 
Vyskři, který sdružuje 14 obcí na území 3 krajů. Z obcí SO ORP Turnov 
to jsou:  Troskovice, Olešnice, Hrubá Skála, Karlovice, Kacanovy, Ktová 
a Vyskeř. (Všechny obce jsou součástí Obecně prospěšné společnosti 
pro Český ráj) 
Mikroregion Jizera - se nachází v jižní části Libereckého kraje mezi 
Podještědím a Českým rájem. Dobrovolný svazek obcí Jizera byl zalo-
žen v roce 1999 a dnes sdružuje 16 obcí. Z SO ORP Turnov to jsou: 
Čtveřín, Kobyly, Lažany, Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšo-
vice, Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tur-
nov, Vlastibořice, Žďárek. (Kromě označených kurzivou jsou všechny 
obce zároveň součástí MAS Achát.) 
Mikroregion Podkozákovsko - je dobrovolným svazkem obcí v okrese 
Jablonec nad Nisou a Semily, se sídlem v Železném Brodě. Jeho cílem 
je vzájemná spolupráce a koordinace činností v oblasti rozvoje regi-
onu. Byl založen v roce 1999 a sdružuje celkem 9 obcí: Mírová pod Ko-
zákovem, Klokočí, Loučky, Rakousy, Koberovy, Malá Skála, Líšný, Frýd-
štejn, Jenišovice. (Všechny obce jsou zároveň členy MAS Achát.)  
Mikroregion Tábor je dobrovolný svazek obcí, jehož obce leží v okrese 
Jičín a Semily. Má sídlo ve SO ORP Semily v Lomnici nad Popelkou, byl 

                                                           
5 [zdroj:  www.turnov.cz, www.prisovice.cz, PÚR ČR 2008] 

http://www.turnov.cz/
http://www.prisovice.cz/


38 
 

Název údaje 

Počet 
aktérů 
toho 

druhu 

Komentář 

založen v roce 2000 a sdružuje celkem 11 obcí. Z SO ORP Turnov jsou 
jeho členy: Holenice, Rovensko pod Troskami, Tatobity a Žernov. 

MAS  3 

1. MAS Achát (do října 2013 pod jménem MAS Turnovsko) - 23 obcí z 
SO ORP Turnov, 2. Obecně prospěšná společnost pro Český ráj (MAS 
Český ráj a Střední Pojizeří)- 10 obcí z SO ORP a 3. MAS Brána do Čes-
kého ráje, o. s. - 4 obce z SO ORP Turnov.  

Sdružení právnic-
kých osob 

1 

Sdružení Český ráj - Sdružení je právnickým subjektem jako dobro-
volné zájmové sdružení právnických osob v krajinné oblasti Českého 
ráje, v turistickém regionu Český ráj. Účelem sdružení je spolupráce 
členských obcí, měst a dalších právních subjektů s cílem přispět k roz-
voji oblasti Český ráj především v oblasti cestovního ruchu při zacho-
vání přírodních a kulturních hodnot. Působnost sdružení zahrnuje 
území především mezi obcemi Jičín, Kopidlno, Sobotka, Dolní Bousov, 
Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad Mohelkou, Že-
lezný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Nová Paka. 

Významný zaměst-
navatel  

2 

Grupo Antolin Turnov s.r.o. a Ontex Cz s.r.o. a Kamax s.r.o. patří mezi 
nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu. Mimo SO ORP hraje velkou 
roli ŠKODA AUTO, a.s., která zaměstnává ve svém nebo přidruženém 
automobilovém průmyslu velký počet obyvatel z Turnovska. 

Škola  1 

Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově je ojedinělá svého 
druhu v republice, proto zde studuje mnoho studentů mimo region 
Turnovska. Svými výsledky zviditelňuje region a vychovává významné 
umělce v oblasti šperkařství a zpracování kamene. 
Samozřejmými partnery jsou všechny školy, školky a další školní zaří-
zení ve SO ORP. Především v menších obcích to jsou tato zařízení, 
která dodávají komunitnímu životu na významu. 

Jiné: Vědecký ústav 1 
V Turnově existuje Ústav fyziky plazmatu AV ČR, regionální výzkumné 
centrum TOPTEC je významné z hlediska používané vysoce inovativní 
technologie. Ústav pracuje na mezinárodních projektech. 

 

Významným aktérem ve SO ORP Turnov a v jeho okolí je Sdružení Český ráj (SČR). Je zájmovým sdru-

žením měst, obcí a dalších právnických osob, jehož účelem je vzájemná spolupráce na rozvoji cestov-

ního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism vymezila 

Český ráj jako jeden z 16 oficiálních turistických regionů ČR. Společným cílem všech subjektů je: vytvořit 

turisticky atraktivní oblast mezinárodního významu při zachování přírodních a kulturních hodnot a v 

souladu se zájmy místních obyvatel. Sdružení sehrává v rámci rozvoje území významnou koordinační 

činnost napříč obcemi. 

Na území SO ORP se dále nachází 3 Místní Akční Skupiny: 1. MAS Achát (do října 2013 pod jménem 

MAS Turnovsko) - 23 obcí z SO ORP Turnov, 2. Obecně prospěšná společnost pro Český ráj (MAS Český 

ráj a Střední Pojizeří) - 10 obcí z SO ORP a 3. MAS Brána do Českého ráje, o. s. - 4 obce z SO ORP 

Turnov. Všech 37 obcí ve správním obvodu Turnov je tedy součástí některé z MAS. 
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MAS Achát - 23 obcí z SO ORP Turnov. 

Území MAS Achát (do října 2013 pod jménem MAS Turnovsko) se nachází v Libereckém kraji na území 

okresů Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily a je tvořeno celkem 37 obcemi. V okrese Jablonec nad 

Nisou je to 14 obcí (Dalešice, Frýdštejn, Jenišovice, Jílové u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Malá 

Skála, Maršovice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř a Železný Brod), v okrese Liberec 13 obcí (Čtveřín, 

Kobyly, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, 

Vlastibořice, Žďárek) a v okrese Semily 10 obcí (Chuchelna, Klokočí, Loučky, Mírová pod Kozákovem, 

Ohrazenice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Semily a Záhoří). Statut města mají dvě nej-

větší obce – Semily a Železný Brod. Ta jsou také obcemi s pověřeným obecním úřadem (obec II. stupně) 

a obcemi s rozšířenou působností (SO ORP-obec III. stupně). Obce v území spádují do 4 SO ORP – Tur-

nov, Jablonec nad Nisou, Železný Brod a Semily. Ve sledovaném území žije téměř 35 000 obyvatel, z 

toho asi 43 % ve městech Semily a Železný Brod. Rozloha území je asi 231 km2. 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj (MAS Český ráj a Střední Pojizeří ) - 10 obcí z SO ORP 

Turnov. 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj působí v Českém ráji od roku 2003, a to na území zahrnující 

centrální část Českého ráje a od roku 2006 působí i na území větší části Středního Pojizeří. Členy spo-

lečnosti jsou obce, mikroregiony, ale i podnikatelé a to nejen v zemědělství, či službách, nebo v cestov-

ním ruchu. Území MAS OPS pro Český ráj se nachází v Libereckém, Středočeském a Královéhradeckém 

kraji na území okresů Semily, Mladá Boleslav a Jičín a je tvořeno celkem 40 obcemi. V okrese Semily je 

to 10 obcí (Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Ktová, Modřišice, Olešnice, Troskovice, Turnov, Všeň, 

Vyskeř), v okrese Mladá Boleslav 24 obcí (Bílá Hlína, Boseň, Branžež, Březina, Dobšín, Dolní Bousov, 

Horní Bukovina, Chocnějovice, Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Koryta, Loukov, Louko-

vec, Mnichovo Hradiště, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov, Neveklovice, Přepeře, Ptýrov, Rohatsko, Se-

zemice, Strážiště, Žďár) a v okrese Jičín 6 obcí (Libošovice, Markvartice, Mladějov, Osek, Samšina, So-

botka). Rozloha území je asi 397 km2. 

MAS Brána do Českého ráje, o. s.  - 4 obce z SO ORP Turnov. 

Místní akční skupina – MAS Brána do Českého ráje vznikla na základě potřeby organizovat podporu 

venkovských záměrů na území nejprve dvou mikroregionů – Svazek obcí Brada a mikroregionu Tábor 

a poté se přidaly další obce v okolí Nové Paky. Sdružení bylo založeno (dle zákona č.83/1990 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů) dne 7. 11. 2006 na principech evropské iniciativy LEADER. V současnosti 

zahrnuje celistvé území 35 obcí o rozloze 326 km2. 

Klíčovými aktéry z hlediska zaměstnanosti v Turnově s více než 500 zaměstnanci jsou Grupo Antolin 

Turnov a Ontex Cz s.r.o.. Poslední dobou se rozvíjí firma Kamax s.r.o., která rozšířila výrobu v průmys-

lové zóně Vesecko. Je potenciálním rozvíjejícím se zaměstnavatelem. Ve SO Turnov působí několik 

středních škol, ale svou jedinečností se vyznačuje Střední umělecko-průmyslová škola se zaměřením 

na zpracování kamenů, šperků. Významnými aktéry v oblasti inovační technologie a velmi specifické 

výroby jsou podniky Crytur s. r. o. s výrobou monokrystalů, přesné optiky apod. 

Město Turnov se přihlásilo k projektu Místní Agenda 21 (MA21). Jde o program konkrétních obcí, měst, 

regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních pro-

blémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě 

vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. Jedná se zejména o aktivity: obnova pamá-

tek, oživování tradičních zvyklostí a řemesel, udržitelná turistika, péče o krajinu, výsadba stromů, 
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údržba parků, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě), vlastní práce místních orgánů - zapraco-

vání principů udržitelného rozvoje do koncepcí, plánů i každodenní agendy, ekologické vytápění, tří-

dění komunálního odpadu, nákupy respektující udržitelnost spotřeby a řada dalších aktivit. Předpokla-

dem pro uskutečňování místní agendy 21 je zapojení místních občanů a veřejných činitelů. 

Mapa 9 Mapa území MAS Achát  
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Mapa 10 Mapa území MAS Český ráj a Střední Pojizeří 
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Mapa 11 Mapa území MAS Brána do Českého ráje

 

Zdroj map: Weby jednotlivých MAS. 

2.2. Souhrnná SWOT analýza území správního obvodu 

SWOT analýza 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Vodní režim - 21 obcí se nenachází v záplavovém 
území, kvalitní zdroje pitné vody 

Vodní režim - 15 obcí se nachází v záplavovém 
území 

Hygiena životního prostředí - v 21 obcích se ne-
nachází staré zátěže nebo kontaminované plochy 

Hygiena životního prostředí - 23 obcí se nachází v 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, staré zá-
těže na území obcí 

Ochrana přírody a krajiny - Evropsky významné 
lokality, CHKO Český ráj, přírodní rezervace, Ge-
opark Český ráj 

Ochrana přírody a krajiny - 19 obcí nemá žádné 
zvláště chráněné území 

Zemědělství a lesnictví - Velký podíl kvalitní ze-
mědělské půdy, meliorace, velké zastoupení lesů 

Zemědělství a lesnictví - 15 obcí vykazuje nízký ko-
eficient ekologické stability 

Doprava - 11 obcí disponuje kvalitním napojením 
na silnice I. třídy a 13 obcí má dobrou dostupnost 
SO ORP Turnov hrom. autobusovou dopravou 

Doprava - omezená nebo špatná dostupnost SO 
ORP Turnov u zbylých obcí 

Technická infrastruktura - dobré zásobování pit-
nou vodu a plynofikace u více jak poloviny obcí 

Technická infrastruktura - nepřítomnost kanali-
zace s napojením na ČOV 

Hospodářské podmínky - vyšší nebo vysoká míra 
podnikatelské aktivity ve více jak polovině obcí 

Hospodářské podmínky - nízká daňová výtěžnost, 
nízká míra podnikatelské aktivity ve zbylých ob-
cích, vyšší míra nezaměstnanosti 
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Silné stránky: Slabé stránky: 

Rekreace, cestovní ruch - vysoký turistický poten-
ciál v obcích na území CHKO Český ráj 

Rekreace, cestovní ruch - nízký turistický poten-
ciál v obcích mimo území CHKO Český ráj, nedo-
statečná vybavenost rekreačním vybavením 

  Klesající porodnost (prognóza pro Turnov předpo-
kládá pokles ze 135 až na 95 narozených s trvalým 
bydlištěm v Turnově v roce 2050) 

Příležitosti: Hrozby: 

Vodní režim - ochrana vodních zdrojů a zabránění 
jejich znehodnocení, protipovodňová opatření, 
úprava koryta řeky 

Vodní režim - klesající retenční schopnost území v 
důsledku vodní eroze, opakované záplavy, zne-
hodnocení zdrojů pitné vody 

Hygiena životního prostředí - odstranění a kom-
pletní rekultivace starých zátěží, zlepšení kvality 
ovzduší 

Hygiena životního prostředí - zhoršení situace 
ovzduší, vznik nových zátěží  

Ochrana přírody a krajiny - zlepšení podmínek ve 
zvláště chráněném území  

Ochrana přírody a krajiny - devastace chráněného 
území a nedostatek financí pro údržbu území 

Zemědělství a lesnictví - ochrana kvalitní země-
dělské půdy a lesů 

Zemědělství a lesnictví - znehodnocení kvalitní ze-
mědělské půdy a razantní snížení podílu lesů 

Doprava - zlepšení dopravní obslužnosti hrom. 
autobusovou dopravou, modernizace žel. tratě, 
realizace zaměřená na kapacitní komunikaci S5 

Doprava - nárůst individuální automobilové do-
pravy a tím způsobené zatížení prostředí, odlo-
žení modernizace železnic a odložení stavby S5 

Technická infrastruktura - vybudování kanalizace 
s napojením na ČOV, informovanost obyvatel o 
možnosti ekologického vytápění 

Technická infrastruktura - návrat k tuhým palivům 
z důvodu zdražování energií, nedostatečné tempo 
budování kanal. s napojením na ČOV 

Hospodářské podmínky - podpora tvorby nových 
pracovních míst, zlepšení míry podnikatelské ak-
tivity 

Hospodářské podmínky - zvyšování míry neza-
městnanosti, snižování podnikatelské aktivity 

Rekreace, cestovní ruch - výstavba rekreační vy-
bavenosti, zatraktivnit území a podpora cestov-
ního ruchu 

Rekreace, cestovní ruch - nezájem o úpravy, roz-
voj a údržbu turistických tras a zázemí, nedosta-
tek financí 

2.3. Shrnutí obecné části 
Správní území SO ORP Turnov sestává z 37 obcí, z toho 2 mají statut města. Hlavním centrem je spá-

dové město Turnov, kde se nachází nejvíce školských i sociálních zařízení, stejně jako veškerá občanská 

vybavenost. Jde o přirozené historické socio-kulturní středisko, kam dojíždí řada lidí za prací a vzdělá-

ním. Je součástí Libereckého kraje a leží na území 3 okresů: Semily, Liberec a Jablonec. Působí zde 3 

místní akční skupiny a 4 mikroregiony. Všech 37 obcí ve správním obvodu Turnov je součástí některé 

z MAS, 3 obce (Radostná pod Kozákovým, Modřišice a Všeň) není součástí žádného mikroregionu. Cel-

ková rozloha území je 24.711 km2. Počet obyvatel je 32.756, z toho ve městě Turnov 14.527. 44 % 

obyvatel tedy žije přímo ve správním městě SO ORP, ostatních 56 % ve zbylých 36 obcích, s více či méně 

podobnou sídelní strukturou. 

Ve spádové oblasti se nachází 15 obcí v záplavovém území, některé dokonce v aktivním záplavovém 

území, které vyžaduje stálou péči o ohrožené území. Některé obce získaly finanční prostředky na za-

bezpečení proti záplavám, přesto zaujímá oblast protipovodňové prevence prioritní postavení. Oblast 

řeší ochranu půdního fondu vzhledem k suburbanistickým tendencím. Dále se objevuje především v 

zimním období návrat k tuhým palivům, což znečišťuje ovzduší. Velmi problematickou oblastí je do-

prava. Některé obce trpí přetíženou nákladní dopravou nebo špatnou dopravní dostupností, což v obou 

případech komplikuje život občanům obcí. Naopak Turnov a průmyslová zóna Vesecko má zajištěné 

velmi dobré napojení na hlavní silniční tahy (Praha-Liberec, Praha-Harrachov), které eliminují zátěž 
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obytných částí Turnova a okolí. Plynofikace u více jak poloviny obcí předpokládá čisté ovzduší, ale v 

poslední době mnoho domácností využívá tuhá paliva z důvodu drahé elektrické energie. Při horších 

klimatických podmínkách se projevuje výrazné znečištění ovzduší. Kanalizace prošla velkou rekon-

strukcí zejména v Turnově (projekt tzv. Čistá Jizera)a další velká část nové kanalizace byla vybudována 

zejména v okrajových částech Turnova a cca třetině obcí a to z dotace z Operačního programu Životní 

prostředí.  

Cestovní ruch tvoří nedílnou součást života ve SO ORP, má velký potenciál v kulturním, přírodním a 

historickém dědictví. Dlouhodobě však chybí kvalitní služby a infrastruktura. Dalším nedostatkem se 

jeví nerovnoměrné rozložení návštěvníků Českého ráje. Některé lokality jsou dlouhodobě přetížené a 

jiné zase nevytížené. Sezónnost cestovního ruchu neumožňuje celoroční příjem pro poskytovatele slu-

žeb zaměřených na rekreaci. Důležitým dlouhodobým úkolem obcí SO Turnov je ochrana půdního 

fondu a lesů. V menších obcích též zachování krajinného a vesnického rázu. Co se týče demografického 

vývoje, celkově obyvatelstvo ve SO Turnov stárne rychleji než v jiných regionech vlivem klesající porod-

nosti a prodlužování věku. Nejvíce se to projevuje v Turnově, kde je soustředěno několik zařízení pro 

seniory. Tento trend se týká i malých obcí, které budou muset řešit stále častěji situaci seniorů vyža-

dujících celodenní péči. Sociální a kulturní vybavenost obcí odpovídá jejich velikosti a charakteru. Síť 

školských zařízení je v současné době přiměřená. V regionu funguje velmi intenzivní spolkový život 

zprostředkovaný mnoha neziskovými organizacemi. 
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3. Téma 1.: Školství 
3.1. Analytická část: definice a analýza řešených problémů 
3.1.1. Vymezení a zdůvodnění řešeného problému 
Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit obce, kterou jí 

umožňuje zákon o obcích. Za tím účelem obec pro poskytování předškolního vzdělávání a plnění po-

vinnosti zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky pro děti s trvalým pobytem na území obce zřizuje svou mateřskou školu, nebo se za určitých 

smluvních podmínek dohodne s jinou obcí, případně se svazkem obcí. Také pro základní vzdělávání 

buď zřizuje svoji základní školu, nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zři-

zované jinou obcí nebo svazkem obcí. Oblast předškolního a základního vzdělávání se tak stává problé-

mem, který nelze řešit pouze na území jedné obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat (např. 

i s ohledem na dojíždění za prací v celém spádovém regionu) jak malé obce tak střední a velká města.  

Populační vlny se dlouhodobě promítnou do rozvoje regionálního školství a jednotlivých územních 

celků. Vzhledem k demografickému vývoji mají zejména malé obce problémy s udržením potřebného 

počtu žáků ve školách. Je zde silná tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol nebo jde 

jenom o proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do místa jeho pracoviště. Dojíždění se však stává 

palčivým problémem nejen pro obce, rodiče a děti, ale i pro nejbližší města, která nemají ve svých 

školách dostatečnou kapacitu. V okolí velkých měst a příměstských oblastech je akutní otázkou k řešení 

otázka přeplněnosti mateřských škol. 

Ustanovení školského zákona také vymezuje povinnost obce zajišťovat ty výdaje škol a školských zaří-

zení, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Obce jsou však často nuceny podporovat školy nad 

rámec svých povinností. Ač tedy nemají přímou povinnost na některé oblasti přispívat (např. platy pe-

dagogických a nepedagogických pracovníků, školní pomůcky), hledají finanční prostředky ve svých ně-

kdy opravdu napjatých rozpočtech, aby školám v jejich svízelné situaci pomohly. Bohužel, ani úprava 

v rámci zákona o rozpočtovém určení daní zdaleka nezohledňuje náklady potřebné na zázemí pro vzdě-

lávání, a tak se čím dál častěji objevuje rozdíl mezi tím, co by škola potřebovala, a tím, co jí obec může 

poskytnout v rámci svých finančních možností. Pro kvalitu života obyvatel dané obce a území je důle-

žitou oblastí také kultura a trávení volného času. Možnosti neformálních volnočasových aktivit a vlastní 

iniciativy obyvatel související s lokálními tradicemi se projevují spíše na venkově než ve velkých měs-

tech. Právě škola jako komunitní centrum zde sehrává velmi významnou roli.  

Právě meziobecní spolupráce by mohla přinést odpověď na otázku, jakými cestami a prostředky lze z 

pohledu zřizovatelů nejen udržet optimálně dimenzovanou síť škol, ale především jak pozitivně působit 

na zvyšování kvality a vybavenosti škol a školských zařízení včetně ovlivňování a zlepšování jejich roz-

voje a úrovně vzdělávání v nich. Díky této spolupráci může navíc docházet k přeměně škol na kulturní, 

společenská a komunitní centra svých lokalit, kdy škola získá prostor a podmínky pro svou kreativitu a 

jako otevřené společenské centrum naplní širší vzdělávací a volnočasovou nabídku nejen pro děti ško-

lou povinné, ale také pro ostatní občany. 

Meziobecní spolupráce může přispět k hledání nových řešení nejen v oblasti předškolního a základního 

vzdělávání s ohledem na kompetence obcí na úrovni území SO ORP. Jedná se o dlouhodobý proces 

budování důvěry a spolupráce v co nejvyšší míře mezi místní správou, školou, veřejností, společen-

skými skupinami a organizacemi o vytváření místního partnerství. Zapojení jednotlivců i veřejnosti do 

dílčích záměrů rozvoje obce nebo regionu, propojení jejich ekonomických, sociálních a ekologických 

aspektů pak otevírá další možnosti rozvoje plnohodnotného života ve městech i na venkově.  
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3.1.1.1. Základní legislativa  
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vymezuje kompetence a úkoly jednotlivých 

orgánů ve školství, a to jak orgánů samosprávy, tak i orgánů vykonávajících státní správu  

 Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zá-

kona, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, je-

jich pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém. Vztahuje se na pedagogické pracovníky 

škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a na pedago-

gické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.  

 Vyhlášky ke školskému zákonu  

 Ostatní vyhlášky  

 Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících  

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, 

jimiž jsou obce a kraje a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samo-

správných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samo-

správných celků. Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodaření dobrovolných svazků 

obcí, pokud tento zákon nestanoví jinak, a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství 

svazkem obcí.  

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zá-

kon o finanční kontrole), vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi or-

gány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční pod-

pory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly 

vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy 

stanoví.  

 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, upravuje postup orgánů 

moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fy-

zických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, při kontrole činnosti or-

gánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fy-

zických osob 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v souladu s právem 

Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky 

předávání účetních záznamů pro potřeby státu  

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů upravuje roz-

počtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a 

daně silniční.  
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3.1.2. Popis základního a předškolního vzdělávání správního obvodu (situační 
analýzy, finanční analýza), očekávaný vývoj  

V následující části se zaměříme na deskripci počtů škol a školských zařízení, personálu a další přehle-

dové tabulky za SO ORP Turnov.6 Data vychází ze statistik a výkazů MŠMT, případně jiných zdrojů uve-

dených u samotných tabulek. Srovnáváme data především v časových řadách. Školy a školská zařízení 

jsou v 17 obcích: Hrubá Skála, Jenišovice, Kobyly, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Ohrazenice, 

Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd, Sychrov, Tato-

bity, Turnov, Všeň. Téma školství se tak dotýká 46 % obcí ve SO ORP. 

Obrázek 1. Mateřské a základní školy ve SO ORP Turnov 

 
Zdroj: Vlastní úprava mapy SO ORP z ČSÚ 

3.1.2.1. Obecné informace 
Vzdělávací síť ve SO ORP Turnov je odpovídající a dostatečná. Pouze mateřské školy v posledních letech 

naráží na nárůst počtu dětí a jejich kapacita je maximálně naplněna, a to i v malých venkovských ško-

lách. Děti jsou přednostně umísťovány rodičům s trvalým pobytem v sídle MŠ, což sebou přináší pro-

blémy pro obyvatele obcí bez MŠ nebo těch, kteří dojíždí např. za prací do Turnova a preferovali by 

tamní zařízení. I základní školy se pozvolna začínají plnit dětmi z populačně silnějších ročníků, zatímco 

u mateřských škol je v nejbližších letech očekávána stagnace, až regrese co do počtu dětí. 

Území SO ORP Turnov je z pohledu sídelní struktury monocentrické, když 36 obcí z 37 má méně než 

2.000 obyvatel a 62 % obcí má do 500 obyvatel. Město Turnov je tak jediným významným hráčem v 

oblasti školství na SO ORP Turnov. Přesto je zde celá řada škol a mateřských škol přímo u jejich obyva-

tel. Na území SO ORP působí celá řada venkovských malotřídek, které jsou zásadní pro život v obci. Je 

velký požadavek na jejich udržení i v období menšího počtu dětí a klesajících příjmů v systému kapitač-

ních plateb. Taková zařízení představují velkou zátěž pro obecní pokladny, které v žádném případě 

                                                           
6 Pozn. v analýze hovoříme z důvodu zkrácení a čtivosti o „správním obvodu obce s rozšířenou působností“ (SO 
ORP) Turnov často jako o SO ORP. 
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nepokrývají finance z RUD. Nabízí se zde meziobecní spolupráce co do investic do škol a školských za-

řízení, která využívají děti z obcí bez těchto zařízení. Dále se podíváme na jednotlivé statistiky po-

drobně. Údaje vychází z celorepublikových evidencí MŠMT.  
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Tab. 1. Vývoj v oblasti vzdělávání dle velikosti sídel 

Skupina obcí s počtem obyva-
tel pro SO ORP Turnov d
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1
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0
 0

0
0

 

ce
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2012/2013 

Počet obcí 10 13 7 6 0 0 1 0 0 0 37 

Počet ZŠ – 1. a 2. stupeň 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 6 

Počet ZŠ – jen 1. stupeň 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 6 

Počet MŠ 1 2 1 4 0 0 8 0 0 0 16 

Gymnázia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sloučené organizace 
(ZŠ+MŠ, ZŠ+SŠ, atd.) 

0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6 

Počet jiných zařízení 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

2011/2012 

Počet obcí 11 12 7 6 0 0 1 0 0 0 37 

Počet ZŠ – 1. a 2. stupeň 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 6 

Počet ZŠ – jen 1. stupeň 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 6 

Počet MŠ 1 2 1 4 0 0 8 0 0 0 16 

Gymnázia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sloučené organizace 
(ZŠ+MŠ, ZŠ+SŠ, atd.) 

0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6 

Počet jiných zařízení 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

2010/2011 

Počet obcí 11 12 8 5 0 0 1 0 0 0 37 

Počet ZŠ – 1. a 2. stupeň 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 6 

Počet ZŠ – jen 1. stupeň 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 6 

Počet MŠ 1 1 2 4 0 0 8 0 0 0 16 

Gymnázia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sloučené organizace 
(ZŠ+MŠ, ZŠ+SŠ, atd.) 

0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6 

Počet jiných zařízení 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

2009/2010 

Počet obcí 10 13 8 5 0 0 1 0 0 0 37 

Počet ZŠ – 1. a 2. stupeň 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 6 

Počet ZŠ – jen 1. stupeň 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 6 

Počet MŠ 1 1 2 4 0 0 8 0 0 0 16 

Gymnázia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sloučené organizace 
(ZŠ+MŠ, ZŠ+SŠ, atd.) 

0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6 

Počet jiných zařízení 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

 2008/2009 

Počet obcí 11 12 8 5 0 0 1 0 0 0 37 

Počet ZŠ – 1. a 2. stupeň 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 6 

Počet ZŠ – jen 1. stupeň 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 6 

Počet MŠ 1 1 2 4 0 0 8 0 0 0 16 

Gymnázia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sloučené organizace 
(ZŠ+MŠ, ZŠ+SŠ, atd.) 

0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6 

Počet jiných zařízení 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

2007/2008 

Počet obcí 11 12 8 5 0 0 1 0 0 0 37 

Počet ZŠ – 1. a 2. stupeň 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 6 

Počet ZŠ – jen 1. stupeň 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 6 
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Skupina obcí s počtem obyva-
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Počet MŠ 1 1 2 4 0 0 8 0 0 0 16 

Gymnázia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sloučené organizace 
(ZŠ+MŠ, ZŠ+SŠ, atd.) 

0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6 

Počet jiných zařízení 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

 2006/2007 

Počet obcí 11 13 7 5 0 0 1 0 0 0 37 

Počet ZŠ – 1. a 2. stupeň 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 6 

Počet ZŠ – jen 1. stupeň 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 6 

Počet MŠ 1 1 2 4 0 0 8 0 0 0 16 

Gymnázia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sloučené organizace 
(ZŠ+MŠ, ZŠ+SŠ, atd.) 

0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 6 

Počet jiných zařízení 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

 2005/2006 

Počet obcí 11 13 7 5 0 0 1 0 0 0 37 

Počet ZŠ – 1. a 2. stupeň 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 6 

Počet ZŠ – jen 1. stupeň 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 5 

Počet MŠ 1 1 2 4 0 0 8 0 0 0 16 

Gymnázia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sloučené organizace 
(ZŠ+MŠ, ZŠ+SŠ, atd.) 

1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7 

Počet jiných zařízení 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

Zdroj: ČSÚ 

Celkem 16 menších obcí ve SO ORP má buď mateřskou školu, nebo základní školu, případně obojí. Tato 

struktura se během sledovaných let 2009-2013 nezměnila. Počet obcí byl konzistentní, pouze došlo k 

jejich přeřazení v různých populačních kategoriích z důvodu proměnlivého počtu obyvatel. (Např. v 

roce 2011 i 2012 se dle ČSÚ dosáhla obec Jenišovice přes 1.000 obyvatel, proto jsou její základní škola 

i mateřská škola zahrnuty v obcích 1.000 až 1.999 obyv., zatímco 2 roky předtím byla ve sloupci 500-

999.) Jedinou zaznamenanou strukturální změnou bylo spojení speciální školy pod křídla jedné školy 

(Změna u sloučené organizace/obce do 499 obyvatel. ZŠ Radostín na Sychrově byla v roce 2005 slou-

čena se speciální školou, v dalších letech již speciální škola vykazována nebyla.) 

Tab. 2. Počty škol/školských zařízení v jednotlivých obcích SO ORP – školní rok 2013/2014 
SO ORP Turnov 

celkem 
ředitelství 

z toho 

Název obce MŠ ZŠ ZUŠ SVČ 
ZŠ speciální se 

speciálními 
třídami 

MŠ speciální 
se speciál-

ními třídami 
gymnázia 

celkem škol 32 22 18 5 1 2 1 1 

Čtveřín 0 0 0 0 0 0 0 0 

Frýdštejn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Holenice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hrubá Skála 1 1 1 0 0 0 0 0 

Jenišovice 1 1 1 1 0 0 0 0 

Kacanovy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Karlovice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klokočí 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kobyly 1 0 1 0 0 0 0 0 

Ktová 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SO ORP Turnov 

celkem 
ředitelství 

z toho 

Název obce MŠ ZŠ ZUŠ SVČ 
ZŠ speciální se 

speciálními 
třídami 

MŠ speciální 
se speciál-

ními třídami 
gymnázia 

Lažany 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loučky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malá Skála 1 1 1 0 0 0 0 0 

Mírová pod Kozákovem 1 1 1 0 0 0 0 0 

Modřišice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ohrazenice 1 1 1 0 0 0 0 0 

Olešnice 1 1 0 0 0 0 0 0 

Paceřice 1 1 0 0 0 0 0 0 

Pěnčín 1 1 1 0 0 0 0 0 

Přepeře 2 1 1 0 0 0 0 0 

Příšovice 2 1 1 1 0 0 0 0 

Radimovice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Radostná pod Kozákovem 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rakousy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rovensko pod Troskami 2 1 1 2 0 0 0 0 

Soběslavice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svijanský Újezd 1 1 1 0 0 0 0 0 

Svijany 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sychrov 1 0 1 0 0 0 0 0 

Tatobity 1 1 1 0 0 0 0 0 

Troskovice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turnov 13 8 4 1 1 2 1 1 

Vlastibořice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Všeň 1 1 1 0 0 0 0 0 

Vyskeř 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žďárek 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žernov 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Výkazy MŠMT ve výročních zprávách kraje, webových stránkách obce. Pozn. Obce jsou řazeny 
abecedně, tučně jsou zvýrazněny obce se školským zařízením. MŠ = mateřská škola, ZŠ = základní škola, 
ZUŠ = základní umělecká škola, SVČ = středisko volného času. Gymnázium představuje údaj o tzv. reál-
ném gymnáziu. 

47 % obcí SO ORP má alespoň jednu ZŠ nebo MŠ. Na území bylo v roce 2012/2013 celkem 32 ředitelství 

pro 22 MŠ, 18 ZŠ, 5 Základních uměleckých škol, 1 SVČ, 2 ZŠ a 1 MŠ se speciálními třídami a 1 gymná-

zium. Na území se nevyskytuje žádná soukromá škola nebo školské zařízení. V letošním roce - k 1. 1. 

2014 -měla zahájit svou činnost 1 církevní mateřská škola - Mateřská škola Bouda, zřizovatelem je Jed-

nota Bratrská Liberec, kapacita 28 dětí. Provoz této soukromé mateřské školy však nebyl zahájen, je 

uvedena pouze v této tabulce a v ostatních evidencích není započítána. 

Tab. 3. Pracovníci ve školství SO ORP 

typ školy, zařízení 

průměrný přepočtený počet pracovníků 

celkem 
z toho 

pedagogů nepedagogů 

2012/2013 

mateřské školy 108,0 84,5 23,5 

základní školy 223,0 180,5 42,5 

základní umělecké školy 23,4 20,5 2,9 

gymnázia 0,0 0,0 0,0 

mateřské školy pro děti se SVP 6,0 6,0 0,0 

základní školy pro žáky se SVP 10,5 7,7 2,9 
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typ školy, zařízení 

průměrný přepočtený počet pracovníků 

celkem 
z toho 

pedagogů nepedagogů 

školní družiny a kluby 26,9 26,9 0,0 

střediska pro volný čas dětí a mládeže 4,7 3,3 1,4 

zařízení školního stravování 72,9 0,0 72,9 

celkem rok 2012/2013 475,4 329,2 146,1 

2011/2012 

mateřské školy 107,8 82,8 24,9 

základní školy 220,8 177,5 43,3 

základní umělecké školy 23,0 20,0 3,0 

gymnázia 0,0 0,0 0,0 

mateřské školy pro děti se SVP 8,0 8,0 0,0 

základní školy pro žáky se SVP 10,5 8,1 2,4 

školní družiny a kluby 25,5 25,5 0,0 

střediska pro volný čas dětí a mládeže 4,5 3,1 1,4 

zařízení školního stravování 71,1 0,0 71,1 

celkem rok 2011/2012 471,1 325,1 146,0 

2010/2011 

mateřské školy 106,9 82,3 24,6 

základní školy 220,1 175,1 44,9 

základní umělecké školy 22,9 19,5 3,4 

gymnázia 0,0 0,0 0,0 

mateřské školy pro děti se SVP 6,7 6,7 0,0 

základní školy pro žáky se SVP 11,3 8,7 2,7 

školní družiny a kluby 24,6 24,3 0,3 

střediska pro volný čas dětí a mládeže 4,7 3,1 1,5 

zařízení školního stravování 71,8 0,0 71,8 

celkem rok 2010/2011 469,0 319,7 149,3 

2009/2010 

mateřské školy 103,9 78,8 25,1 

základní školy 222,6 176,6 46,0 

základní umělecké školy 22,1 18,7 3,4 

gymnázia 0,0 0,0 0,0 

mateřské školy pro děti se SVP 5,5 5,5 0,0 

základní školy pro žáky se SVP 10,3 8,6 1,7 

školní družiny a kluby 24,3 24,3 0,0 

střediska pro volný čas dětí a mládeže 4,6 3,0 1,6 

zařízení školního stravování 75,7 0,0 75,7 

celkem rok 2009/2010 469,0 315,5 153,5 

2008/2009 

mateřské školy 101,0 76,5 24,5 

základní školy 228,9 180,9 47,9 

základní umělecké školy 21,4 17,8 3,7 

gymnázia 0,0 0,0 0,0 

mateřské školy pro děti se SVP 5,0 5,0 0,0 

základní školy pro žáky se SVP 9,1 7,6 1,5 

školní družiny a kluby 24,3 24,3 0,0 

střediska pro volný čas dětí a mládeže 4,8 3,1 1,7 

dětské domovy 0,0     

zařízení školního stravování 75,8 0,0 75,8 

celkem rok 2008/2009 470,3 315,2 155,1 
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typ školy, zařízení 

průměrný přepočtený počet pracovníků 

celkem 
z toho 

pedagogů nepedagogů 

2007/2008 

mateřské školy 100,2 76,0 24,2 

základní školy 230,2 182,2 48,0 

základní umělecké školy 21,5 17,3 4,2 

gymnázia 0,0 0,0 0,0 

mateřské školy pro děti se SVP 5,1 5,1 0,0 

základní školy pro žáky se SVP 7,1 6,1 1,0 

školní družiny a kluby 24,1 24,1 0,0 

střediska pro volný čas dětí a mládeže 4,6 3,0 1,6 

dětské domovy 0,0     

zařízení školního stravování 77,1 0,0 77,1 

celkem rok 2007/2008 469,9 313,8 156,1 

2006/2007 

mateřské školy 100,7 76,1 24,6 

základní školy 235,6 186,8 48,8 

základní umělecké školy 21,4 16,9 4,5 

gymnázia 0,0 0,0 0,0 

mateřské školy pro děti se SVP 4,5 4,5 0,0 

základní školy pro žáky se SVP 5,3 4,3 1,0 

školní družiny a kluby 24,1 24,1 0,0 

střediska pro volný čas dětí a mládeže 4,7 2,9 1,8 

zařízení školního stravování 78,7 0,0 78,7 

celkem rok 2006/2007 475,0 315,4 159,5 

2005/2006 

mateřské školy 103,1 78,3 24,8 

základní školy 239,4 189,2 50,1 

základní umělecké školy 21,2 16,7 4,5 

gymnázia 0,0 0,0 0,0 

mateřské školy pro děti se SVP 7,8 7,8 0,0 

základní školy pro žáky se SVP 5,6 4,4 1,3 

školní družiny a kluby 24,0 23,7 0,3 

střediska pro volný čas dětí a mládeže 5,0 3,0 2,1 

zařízení školního stravování 82,6 0,0 82,6 

celkem rok 2005/2006 488,6 323,0 165,7 

Zdroj: Výkaz MŠMT (P1-04) 

Tabulka se týká pouze pracovníků zařízení zřizovaných obcemi (obecní školy a školská zařízení), proto 

zde nejsou uvedena čísla za gymnázium a speciální ZŠ v ul. Sobotecká v Turnově (od 1. 9. 2014 sídlí 

speciální ZŠ v Turnově v ul. Zborovská, v budově, kam byla přestěhována, sídlí také střední škola. Od 1. 

1. 2015 by se mělo Město Turnov stát jejím zřizovatelem).  Ve SO ORP je evidováno celkem 475 úvazků 

v oblasti školství. Ve školství jsou často aplikovány částečné úvazky, proto je v této oblasti zaměstnáno 

samozřejmě více osob, než vykazují úvazky. Nejvyšší počet z nich tvoří pracovníci v základních školách 

223, následují mateřské školy se 108 úvazky, zařízení školního stravování se 73 úvazky, školní družiny 

a kluby s 27, základní umělecké školy s 23, mateřské školy pro děti se SVP s 6 úvazky a střediska pro 

volný čas dětí a mládeže s necelými 5 úvazky. 

Za sledované období od roku 2005/2006 do 2012/2013 nenastaly v počtu pracovníků ve školství ve SO 

ORP Turnov k žádné významné výkyvy. U základních škol (až do roku 2011 klesal)a s nástupem silných 

ročníků posledních let nutně posiloval počet úvazků pedagogického personálu až na 180,5 v roce 
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2012/2013. Tento počet učitelů je ale při stejném počtu škol stále o 9 úvazků pod hodnotou z roku 

2005/2006 a došlo k dorovnání hladiny z roku 2008. U mateřských škol byl tento trend s ohledem na 

věkovou strukturu patrný již o 3roky dříve, když se pokles z roku 2006 zastavil v r.2008/09 a postupně 

se počet pedagogů v předškolním vzdělávání navýšil až na aktuálních 84,5. Což je o 6 více než v roce 

2005/2006 a celkově vykazují nejvyšší hodnotu za celé sledované období. Jde o čísla za pedagogický 

personál, který se věnuje výuce dětí a mezi který patří i asistenti pedagoga. Ti napomáhají integraci do 

společnosti dětem se znevýhodněním. Nárůst v této kategorii není adekvátní potřebám škol a přede-

vším dětí se znevýhodněním při integraci do běžných škol. 

U nepedagogického personálu, kam v položce škol spadají administrativní a provozní pracovníci, z pů-

vodních 42,5 úvazků v roce 2005/2006 vzrostl tento počet o 8, na aktuálních 50,2. V mateřských ško-

lách se za toto období počet úvazků nepedagogického personálu zvýšil pouze o 1. Lze tedy říci, že za-

tímco v předškolním vzdělávání došlo k meziročním nárůstům především pedagogů, u základních škol 

zaznamenal stabilní růst pouze nepedagogický personál. Celkově se zdají být změny u mateřských škol 

nevýrazné. Ve školství lze sledovat významnější posuny až o 14 úvazků pedagogů, tj. 7% pokles mezi 

nejpočetnějšími a nejméně početnými školními roky 2005/2006 a 2009/2010. 

Z celkového počtu 475 úvazků zaměstnaných ve SO ORP ve vzdělávacím systému je 69 % pedagogic-

kého a 31 % nepedagogického personálu. Od školního roku 2005/2006 téměř nepřetržitě rostl počet 

nepedagogů, ale počet pedagogů po poklesu zaznamenává v posledních 2 letech pozvolný nárůst sou-

visející s tím, jak roste počet dětí v systému. S ohledem na dřívější nízkou naplněnost škol a především 

obecních škol nelze předpokládat výraznější nárůst pedagogického personálu. Zároveň s rostoucími 

požadavky na integraci znevýhodněných osob do běžného vzdělávacího systému lze predikovat stabilní 

až mírně progresivní počet nepedagogického personálu. 

Graf 1  Vývoj počtu pracovníků ve školství SO ORP Turnov 

 
Zdroj dat: Výkaz MŠMT, vlastní úprava. 

3.1.3. Základní vzdělávání 

Tab. 4. Počet ZŠ za SO ORP 

Za SO ORP Turnov 
počet základních škol 

celkem úplné neúplné 

2005/2006 - 2012/2013 

obec 19 8 11 

kraj 1 0 1 

církev 0 0 0 
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Soukromá ZŠ 0 0 0 

celkem 20 8 12 

Zdroj: Výroční zpráva školy, Výkaz MŠMT (M3). Pozn. za sledované období se počet nezměnil.  

 

Ve SO ORP Turnov mezi lety 2005/2006 až 2012/2013 fungovalo celkem 20 základních škol (není zde 

započítáno gymnázium zřizované krajem). 19 z nich zřídila obec a pouze 1 ZŠ je zřizovaná krajem (Zá-

kladní škola v Turnově, Sobotecká ul. 242 - speciální škola, dříve škola praktická). Církev ani soukromé 

zařízení nenabízelo na území žádné vzdělávání základního stupně. Úplné devítileté vzdělání poskyto-

valo 8 škol a neúplné 11 škol. Za 7 let se počet škol nezměnil, tj. nedošlo ani k úbytku v menších obcích 

v důsledku poklesu žáků v dřívějších letech.  

Tab. 5. Počet malotřídních ZŠ v jednotlivých obcích SO ORP 
SO ORP Turnov malotřídek 

celkem 

z toho 

Název obce jednotřídní dvoutřídní trojtřídní čtyřtřídní pětitřídní vícetřídní 

celkem škol 13 1 5 3 0 1 3 

Hrubá Skála 1  1     

Kobyly 1      1 

Malá Skála 1      1 

Mírová pod Kozáko-
vem 

1     1  

Ohrazenice 1   1    

Pěnčín 1  1     

Přepeře 1   1    

Svijanský Újezd 1 1      

Sychrov 1  1     

Tatobity 1  1     

Turnov 2   1   1 

Všeň 1  1     

Zdroj: Výroční zpráva školy, data u zřizovatele 

Co se týče počtu základních škol, které mají v jedné třídě více ročníků, tzv. malotřídek, v celém SO ORP 

tvoří 65 % všech ZŠ. V Turnově se jedná o speciální školu a ZŠ v Mašově. Základních škol poskytujících 

úplné základní vzdělání je na Turnovsku 7. Malotřídky jsou kromě Turnova také v obcích: Hrubá Skála, 

Kobyly, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Ohrazenice, Pěnčín, Přepeře, Svijanský Újezd, Sychrov, 

Tatobity a Všeň. (viz také popis v tab.) 

 



 

56 
 

Tab. 15. Popis ZŠ ve SO ORP za školní rok 2012/2013) Nejčastější jsou dvoutřídky, následované 

troj- a více-třídkami. 

Graf 2 Vývoj počtu žáků v ZŠ, školních družinách a klubech ve SO ORP Turnov 
 

 

Zdroj: Výkaz MŠMT, vlastní úprava. 

Vývoj počtu žáků základních škol zaznamenává pozvolný nástup silnějších ročníků od roku 2009/2010 

až po současnost. Přesto stav ve školním roce 2012/2013 představuje s 2.502 žáky v obecních školách 

ve srovnání s nejsilnějším rokem 2005/2006 stále pouze 91 % této úrovně. (Vyobrazení vývoje viz graf 

výše.) Zatímco počty žáků po celou dobu kolísaly, počty žáků ve školních družinách nebo klubech neu-

stále rostou. Zatímco v r. 2005/2006 zůstávalo ve škole po vyučování 28 % žáků, v současnosti to je již 

44 %. 

Tab. 6. ZŠ zřizované obcemi, popřípadě krajem (Pozn. jiné ZŠ se na území nenachází) 

školní rok 
ZŠ 

celkem 

samo-
statné 

ZŠ 

počet 
běžných 

tříd 

počet 
speciál-
ních tříd 

počet 
žáků 

úv. 
pedag. 

počet 
žáků na 
1 pedag. 

počet 
žáků na 

třídu 

počet 
žáků na 

školu 

2012/2013 20 14 132 10 2578 189,3 13,6 19,5 128,9 

2011/2012 20 14 132 13 2561 194 13,2 19,4 128,05 

2010/2011 20 14 126 13 2477 191,7 12,9 19,7 123,85 

2009/2010 20 14 129 14 2495 195,3 12,8 19,3 124,75 

2008/2009 20 14 130 14 2531 196,4 12,9 19,5 126,55 

2007/2008 20 14 130 13 2583 204,3 12,6 19,9 129,15 

2006/2007 20 14 132 13 2706 203,9 13,3 20,5 135,3 

2005/2006 20 14 136 14 2813 206,6 13,6 20,7 140,65 

Zdroj: Výkaz MŠMT (M3, P1-04) 

V tabulce jsou uvedeny školy zřizované obcí nebo krajem (bez reálného gymnázia). V následujících při-

daných tabulkách jsou školy rozděleny na a) obecní ZŠ a b) 1 krajské (= 1 ZŠ speciální v ul. Kosmonautů), 

aby mohly být sledovány, z pohledu fungování obcí, školy obecní. Také proto jsou údaje za speciální 

školu uvedeny v oddělené tabulce b), aby nezkreslovaly průměrné údaje za počty pedagogů i žáků 

v jednotlivých třídách. Ve speciálních třídách jsou hodnoty logicky nižší než u běžných tříd, protože 

jejich žáci potřebují individuálnější přístup.  
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Tab. 6. a)  ZŠ ZŘIZOVANÉ OBCEMI 
školní rok 

počet 
ZŠ 

samo-
statné 

ZŠ 

počet 
běž-
ných 
tříd 

počet 
speciál-

ních 
tříd 

počet 
žáků 

úv. pe-
dag. 

počet 
žáků na 

1 pe-
dag. 

počet 
žáků na 

třídu 

počet 
žáků na 

školu 

2012/2013 19 13 132 2 2502 178,3 14,0 19,0 131,7 

2011/2012 19 13 132 4 2480 182 13,6 18,8 130,5 

2010/2011 19 13 126 4 2402 179,7 13,4 19,1 126,4 

2009/2010 19 13 129 4 2416 182,3 13,3 18,7 127,2 

2008/2009 19 13 130 5 2458 184,4 13,3 18,9 129,4 

2007/2008 19 13 130 4 2504 188,1 13,3 19,3 131,8 

2006/2007 19 13 132 3 2629 186,6 14,1 19,9 138,4 

2005/2006 19 13 136 3 2734 190,3 14,4 20,1 143,9 

průměr 19 13 130,8 3,6 2515,6 183,9 13,6 19,2 132,4 

Zdroj: Výkaz MŠMT. 

Tab. 6. b)  ZŠ ZŘIZOVANÉ KRAJEM 

školní rok počet ZŠ 
samo-

statné ZŠ 

počet 
běžných 

tříd 

počet 
speciál-
ních tříd 

počet 
žáků 

úv. pe-
dag. 

počet 
žáků na 1 

pedag. 

počet 
žáků na 

třídu 

počet 
žáků na 

školu 

2012/2013 1 1 0 8 76 11 6,9 9,5 76 

2011/2012 1 1 0 9 81 12 6,8 9,0 81 

2010/2011 1 1 0 9 75 12 6,3 8,3 75 

2009/2010 1 1 0 10 79 13 6,1 7,9 79 

2008/2009 1 1 0 9 73 12 6,1 8,1 73 

2007/2008 1 1 0 9 79 16,2 4,9 8,8 79 

2006/2007 1 1 0 10 77 17,3 4,5 7,7 77 

2005/2006 1 1 0 11 79 16,3 4,8 7,2 79 

průměr 1 1 0 9,4 77,4 13,7 5,8 8,3 77,4 

Pozn. Tj. 1 ZŠ speciální v ul. Kosmonautů v Turnově, bez gymnázia, kde nelze oddělit pedagogy pro 
reálné a čtyřleté gymnázium. Zdroj: Výkaz MŠMT. 

Ročně navštěvovalo všech 19 obecních škol průměrně 2.516 žáků ve 131 třídách. To představuje asi 19 

žáků na třídu, což vydrželo vyvážené po celých 8 srovnávaných let. Po poklesu v r. 2007/2008 na 13,3 

žáků na 1 pedagoga hodnoty každoročně pozvolna stoupaly, až na 14 v r. 2012/2013.  

Mezi 19 obecními školami existují 3 ZŠ, které disponovaly ve sledovaných letech alespoň 1 speciální 

třídou: Mateřská a Základní škola Sluníčko zřízená Městem Turnov zahrnuje přípravný stupeň ZŠ spe-

ciální, základní školu speciální a MŠ. V Základní škole Rovensko pod Troskami byla 1 speciální třída mezi 

lety 2005/2006-2011/2012, což mírně snižuje průměrné hodnoty. Ty i přesto zůstávají v Turnově nej-

vyšší. Ostatní speciální třídy jsou v Základní škole v Sobotecké ul. v Turnově, která je zřizovaná krajem 

a je uvedena v tab. c). Z ní je patrný nižší počet žáků na 1 pedagoga (průměrně 5,8), zatímco v ostatních 

školách to je průměrných 13,7 žáků na 1 pedagoga. Jedná se ale o tzv. přepočtené pedagogy, tedy 

součet úvazků pedagogů, ne konkrétní počet jednotlivých osob. Vývoj v čase je možné sledovat za 

obecní ZŠ ve SO ORP v následujících grafech. 
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Graf 3 Vývoj ukazatelů za Základní školství ve SO ORP Turnov – počty na třídu a pedagoga 

 
Zdroj: Výkaz MŠMT, vlastní úprava. Pozn. Hodnoty do tabulky byly vybrány kvůli lepšímu zobrazení na 
základě podobných jednotek. 

Graf 4 Vývoj ukazatelů za Základní školství ve SO ORP Turnov – počty na školu 

 
Zdroj: Výkaz MŠMT, vlastní úprava. Pozn. Hodnoty do tabulky byly vybrány kvůli lepšímu zobrazení na 
základě podobných jednotek. 

Z grafů je patrné meziroční kolísání bez zjevných trendů. V takto přepočítaných průměrných číslech 

vychází na jednu třídu po celé období průměrně 19-20 žáků a na 1 školu průměrně 132 žáků (s maxi-  
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mem v r. 2005/2006 se 144 a minimem v r. 2010/2011 se 126 žáky na školu). Do těchto statistik jsou 

ale započítány i speciální třídy (2-5), které v tu dobu nabízely některé ZŠ a v nichž byl počet žáků menší. 

Stejně tyto průměrné údaje za celé SO ORP významně „zkreslují“ velice nízké počty žáků ve venkov-

ských školách. Např. ZŠ ve Svijanském Újezdě měla 8 žáků na 1 pedagoga. Proto jsou pro deskripci 

situace vhodnější údaje za jednotlivé školy uvedené v tabulce 7. 

Tab.  7. Počty tříd a žáků v ZŠ zřizovaných obcí ve školním roce 2012/2013 ve SO ORP 
SO ORP Turnov 

počet škol počet tříd počet žáků 
průměrný počet 

žáků na školu 
průměrný počet 

žáků na třídu Název obce 

celkem 19 134 2502 131,7 18,7 

Hrubá Skála 1 3 34 34 11,3 

Jenišovice 1 9 142 142 15,8 

Kobyly 1 6 82 82 13,7 

Malá Skála 1 7 112 112 16,0 

Mírová pod Kozákovem 1 5 71 71 14,2 

Ohrazenice 1 4 49 49 12,3 

Pěnčín 1 2 33 33 16,5 

Přepeře 1 4 52 52 13,0 

Příšovice 1 5 66 66 13,2 

Rovensko pod Troskami 1 9 150 150 16,7 

Svijanský Újezd 1 1 8 8 8,0 

Sychrov 1 2 37 37 18,5 

Tatobity 1 2 28 28 14,0 

Turnov 5 73 1618 323,6 22,2 

Všeň 1 2 20 20 10,0 

Zdroj: Výkaz MŠMT (M3), weby zřizovatelů. Pozn. tučně zvýrazněny extrémní hodnoty. 

Tabulka zaznamenává konkrétní údaje o počtech obecních škol, tříd i žáků a přepočítává jejich prů-

měrný počet v jednotlivých školách a obcích SO ORP. Jasně dominuje Turnov se svými 1.618 žáky v 5 

základních školách, což představuje průměrných 324 žáků na školu a 22 na jednu třídu. Tedy nadprů-

měrné hodnoty, kterým se zdaleka neblíží ani druhá největší škola v regionu v Rovensku pod Troskami 

se svými 150 žáky. A to jsou zde uvedeny i hodnoty za 1 speciální školu Kosmonautů, kde jsou průměrné 

hodnoty nižší než v běžných školách. Nad průměr SO ORP 132 žáků na školu a 19 na třídu se dostává 

ještě ZŠ v Jenišovicích se 142 žáky, ale již podprůměrnými 16 na třídu. Mezi nejmenší školy patří Svi-

janský Újezd s 8 žáky v jediné třídě, Všeň s 20 dětmi ve 2 třídách nebo Tatobity s 28 žáky také ve dvou 

třídách. Z tabulky je patrný flagrantní rozdíl od průměrné hodnoty 132 dětí na školu (viz tab. 6b)za celé 

SO ORP, který způsobuje disproporce Turnova vůči malým obecním školám. 

Tab. 8. Počet úplných a neúplných ZŠ ve SO ORP 
Název obce počet škol počet úplných škol počet neúplných škol 

celkem 20 8 12 

Hrubá Skála 1  1 

Jenišovice 1 1  

Kobyly 1 1  

Malá Skála 1 1  

Mírová pod Kozákovem 1  1 

Ohrazenice 1  1 

Pěnčín 1  1 

Přepeře 1  1 

Příšovice 1  1 

Rovensko pod Troskami 1 1  

Svijanský Újezd 1  1 

Sychrov 1  1 
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Název obce počet škol počet úplných škol počet neúplných škol 

Tatobity 1  1 

Turnov 6 4 2 

Všeň 1  1 

Zdroj: Výroční zpráva školy, Výkaz MŠMT (M3) 

Počet úplných a neúplných ZŠ ve SO ORP rozlišuje školy podle toho, zda má všechny ročníky (úplná) 

nebo zda má jen některé ročníky jen prvního nebo druhého stupně. Z 20 ZŠ, včetně speciálních škol v 

Turnově, ale bez nižšího gymnázia, bylo v roce 2012/2013 ve SO ORP 40 % škol úplných a 60 % neúpl-

ných. Neúplné školy jsou v naprosté většině v menších obcích, v Turnově to je 1 speciální škola ZŠ 

v městské části Mašov s 1. stupněm. Jako spádové pro ně fungují hlavní 3 velké ZŠ v Turnově – viz tab. 

15 popis ZŠ. 

Tab. 9. Údaje o pracovnících ZŠ zřizovaných obcemi ve SO ORP 

SO ORP Turnov 
  

fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně zaměstnané 

celkem z toho ženy 

celkem učitelé 304 177,3 152,8 

v tom vyučující 
na 1. stupni - 95,1 89,6 

na 2. stupni - 82,2 63,2 

Zdroj: Výkaz MŠMT (P1-04) 

Počet fyzických pracovníků ZŠ (304) rozpočítaný na jednotlivé stupně se nesleduje, sloupec je pro evi-

dence nepovinný. Evidují se pouze údaje přepočítané na plné úvazky, což představovalo 95 plných 

úvazků na 1. stupni a 82 na druhém. Feminizace dominuje ve školství i na Turnovsku, když 86 % úvazků 

mají ženy. Tento poměr je ještě výraznější na prvním stupni, kde je ve SO ORP přes 94 % učitelek. 

Tab. 10. Ostatní pedagogičtí pracovníci škol ve SO ORP 

SO ORP Turnov 

fyzické osoby přepočtení na plně zaměstnané 

cel-
kem 

z toho 
ženy 

celkem z toho ženy 

asistenti 
pedagoga 

pro žáky se zdravotním postižením 8 8 3,9 3,9 

pro žáky se sociálním znevýhodněním 1 1 1 1 

psychologové 1 1 1 1 

speciální pedagogové 2 2 2 2 

výchovní poradci 10 9 - - 

Zdroj: Výkaz MŠMT (P1-04) 

Kromě učitelů působí na školách i ostatní pedagogičtí pracovníci, jako jsou asistenti pedagoga, psycho-

logové, speciální pedagogové a výchovní poradci. Nejvíce je ve SO ORP Turnov výchovných poradců 

(10) a pedagogických asistentů pro žáky se zdravotním postižením (8), plus jeden pro žáky se sociálním 

znevýhodněním. Následují 2 speciální pedagogové a jeden psycholog. Kromě jednoho výchovného po-

radce jsou to všechno ženy na plný úvazek. Tedy s výjimkou asistentů postižených dětí, kde převažují 

částečné, resp. poloviční úvazky. Pozn. Včetně 2 speciálních škol v Turnově, z toho 1 zřízená krajem. 

Výchovní poradci přepočtení na plně zaměstnané se nesledují. 

Ředitelé škol si stěžují na systém, kdy nejsou řádně hrazeny náklady na osobní asistenci a rodiče tak 

musí na jejich působení výrazně finančně přispívat. Jde o oblast, která si zaslouží systémové řešení. 

Obzvláště v situaci, kdy cílem státu je integrovat co největší počet dětí do běžné vzdělávací struktury. 

Dalo by se v této oblasti spojit více nástrojů sociální politiky, kdy by bylo možné zapojit např. neziskové 

organizace, které by se na tuto oblast specializovaly a vyhledávaly vhodné adepty a případně zajišťo-

valy grantové programy. Je otázkou, zda by se takto daly využít např. i kapacity VPP.  
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Tab. 11. Počet škol a žáků na jednoho přepočteného pracovníka ve SO ORP 

školní rok počet škol počet žáků 
počet učitelů 

(přepočtený stav) 
počet žáků na jednoho 

přepočteného pracovníka 

2012/2013 19 2 578 177,3 14,5 

2011/2012 19 2 561 181 14,1 

2010/2011 19 2 477 178,7 13,9 

2009/2010 19 2 495 182,3 13,7 

2008/2009 19 2 531 184,4 13,7 

2007/2008 19 2 583 188,1 13,7 

2006/2007 19 2 706 186,6 14,5 

2005/2006 19 2 813 190,3 14,8 

Zdroj: výroční zprávy zřizovatele, Výkaz MŠMT (M3, P1-04)Pozn. Data bez turnovských krajských škol: 
gymnázia a Základní školy, Sobotecká 242 ukazují již dříve prezentované údaje na přepočítaný stav 
učitelů v časové řadě a nevykazují žádné významnější změny. Všechny oscilují okolo průměrné hodnoty 
14,1 žáků na jednoho přepočteného pracovníka.  
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Tab. 12. Počet absolventů ZŠ ve SO ORP 

žáci, kteří ukončili 

školní docházku 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

běžné 

třídy 

speci-

ální 

třídy 

běžné 

třídy 

speci-

ální 

třídy 

běžné 

třídy 

speci-

ální 

třídy 

běžné 

třídy 

speci-

ální 

třídy 

běžné 

třídy 

speci-

ální 

třídy 

běžné 

třídy 

speci-

ální 

třídy 

běžné 

třídy 

speci-

ální 

třídy 

běžné 

třídy 

speci-

ální 

třídy 

v 

tom 

v 1. – 5. roč-

níku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

v 6. ročníku  0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

v 7. ročníku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

v 8. ročníku 2 0 11 1 9 0 3 0 9 2 12 1 5 1 5 1 

v 9. ročníku 323 18 330 21 347 19 314 19 278 13 268 17 225 9 258 13 

v 10. ročníku  0 2 0 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 9 

žáci, kteří přešli do SŠ: 

v 

tom 

z 5. ročníku 22 0 24 0 28 0 31 0 29 0 33 0 21 0 25 0 

ze 7. ročníku   0 0 0 0 0 10 0 3 0 1 0 0 0 0 0 

žáci 1. r. s dodateč-

ným  

odkladem PŠD 

0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Zdroj: Výkaz MŠMT (M3) 

Ani počet absolventů ZŠ ve SO ORP Turnov nezaznamenává v průběhu let 2005/2006 až 2012/2013 žádné významné výkyvy a kopíruje demografické křivky 

bez vnějších vlivů. Žáci, kteří přešli na SŠ v 5. nebo v 7. ročníku, představují ty, kteří odešli na reálné gymnázium. To provozuje 1 třídu v každém ročníku.  
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Tab. 13. Přehled škol pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami ve SO ORP 

  celkem 
z toho zřízené 

krajem obcí církví soukromé 

ředitelství celkem 4 1 3 0 0 

z toho mateřská škola pro děti se 
zdravotním postižením 

1 0 1 0 0 

mateřská škola při zdravotnickém 
zařízení 

0 0 0 0 0 

základní škola pro žáky se 
zdravotním postižením 

0 0 0 0 0 

základní škola při zdravotnickém za-
řízení 

0 0 0 0 0 

základní škola praktická 1 1 0 0 0 

základní škola speciální 1 0 1 0 0 

přípravný stupeň základní školy spe-
ciální 

1 0 1 0 0 

Zdroj: Statistická ročenka školství, Výkaz MŠMT (R13-01), sběr dat na SO, webové stránky zřizovatelů, 
Výroční zprávy škol 

Všechny školy pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami ve SO ORP se nacházejí přímo v Turnově 

a mají celkem 4 ředitelství. Mateřská a Základní škola Sluníčko zřízená Městem Turnov zahrnuje pří-

pravný stupeň ZŠ speciální, základní školu speciální a MŠ. Základní škola v Turnově, Sobotecká 242, 

zřízená krajem, zahrnuje školu speciální a praktickou, ale s ohledem na dublování je uvedena pouze 

jako 1 v kategorii "praktická". 

Tab. 14. Základní údaje o základním vzdělávání ve správním obvodu (1. i 2. stupeň ZŠ) v obcích SO 
ORP 

Název údaje Hodnota 
 % z celko-
vého počtu 

Komentář 

2012/2013 

Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ zřizovaných 

- obcemi 19 97,1 ZŠ ve SO ORP včetně speciální školy Kosmonautů v Turnově 

- jinými subjekty 10 2,9 
Základní škola, Sobotecká 242, Turnov - zřizovatel Liberecký kraj 
(tedy bez údajů za krajské gymnázium) 

Průměrný počet žáků celkem 14,5     

    

2011/2012 

Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ zřizovaných 

- obcemi 19 96,8 ZŠ ve SO ORP včetně speciální školy Kosmonautů v Turnově 

- jinými subjekty 9 3,2 
Základní škola, Sobotecká 242, Turnov - zřizovatel Liberecký kraj 
(tedy bez údajů za krajské gymnázium) 

Průměrný počet žáků celkem 14     

    

2010/2011 

Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ zřizovaných 

- obcemi 20 97,0 ZŠ ve SO ORP včetně speciální školy Kosmonautů v Turnově 

- jinými subjekty 9 3,0 
Základní škola, Sobotecká 242, Turnov - zřizovatel Liberecký kraj 
(tedy bez údajů za krajské gymnázium) 

Průměrný počet žáků celkem 14,5     

    

2009/2010 

Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ zřizovaných 

- obcemi 19 96,8 ZŠ ve SO ORP včetně speciální školy Kosmonautů v Turnově 

- jinými subjekty 8 3,2 
Základní škola, Sobotecká 242, Turnov - zřizovatel Liberecký kraj 
(tedy bez údajů za krajské gymnázium) 

Průměrný počet žáků celkem 13,5     
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Název údaje Hodnota 
 % z celko-
vého počtu 

Komentář 

    

2008/2009 

Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ zřizovaných 

- obcemi 19 97,1 ZŠ ve SO ORP včetně speciální školy Kosmonautů v Turnově 

- jinými subjekty 9 2,9 
Základní škola, Sobotecká 242, Turnov - zřizovatel Liberecký kraj 
(tedy bez údajů za krajské gymnázium) 

Průměrný počet žáků celkem 14     

    

2007/2008 

Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ zřizovaných 

- obcemi 20 96,9 ZŠ ve SO ORP včetně speciální školy Kosmonautů v Turnově 

- jinými subjekty 9 3,1 
Základní škola, Sobotecká 242, Turnov - zřizovatel Liberecký kraj 
(tedy bez údajů za krajské gymnázium) 

Průměrný počet žáků celkem 14,5     

    

2006/2007 

Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ zřizovaných 

- obcemi 20 97,2 ZŠ ve SO ORP včetně speciální školy Kosmonautů v Turnově 

- jinými subjekty 8 2,8 
Základní škola, Sobotecká 242, Turnov - zřizovatel Liberecký kraj 
(tedy bez údajů za krajské gymnázium) 

Průměrný počet žáků celkem 14     

    

2005/2006 

Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ zřizovaných 

- obcemi 21 97,2 ZŠ ve SO ORP včetně speciální školy Kosmonautů v Turnově 

- jinými subjekty 8 2,8 
Základní škola, Sobotecká 242, Turnov - zřizovatel Liberecký kraj 
(tedy bez údajů za krajské gymnázium) 

Průměrný počet žáků celkem 14,5     

Zdroj: Výkaz MŠMT (M3), výroční zpráva ZŠ. Pozn. sloupec " % z celkového počtu" je vypočítán jako 100/celkový 
počet žáků ve všech školách SO ORP (viz. tab. 6) X "průměrný počet žáků ve třídě". Součet " % z celkového počtu" 
se tedy nerovná 100, protože každý řádek se vztahuje k celkovému počtu žáků ve SO ORP bez rozlišení zřizovatele. 

Údaje jsou převzaty z tabulky č. 6 základních škol ve SO ORP a ukazují průměrný počet žáků ve třídě ZŠ 

zřizovaných obcemi nebo jinými subjekty, což v případě SO ORP Turnov reprezentuje pouze krajská 

speciální ZŠ v ul. Sobotecká. Gymnázium zde není započítáno. Jak již bylo řečeno dříve, do tříd na běžné 

základní školy zřizované obcemi dochází průměrně více žáků než do speciální krajské - 19:10. Tyto hod-

noty se během celého sledovaného období příliš neproměnily a dosáhly maximálních hodnot 21 

(obecní v r. 2005/2006) resp. 10 (krajská v r. 2012/2013) a minimálních hodnot 19 (obecní v r. 

2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 a 2012/2013), resp. 8 (krajská v letech 2009/2010, 2006/2007 a 

2005/2006).  
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Tab. 15. Popis ZŠ ve SO ORP za školní rok 2012/2013 

Název ZŠ Obec 
Kapa-
cita 

Počet žáků Volná místa Popis / komentář 

Celkem za SO ORP 4205 2937 1276  

Základní škola Tur-
nov, 
Skálova 600 

Turnov 680 480 200 

Škola je s 480 žáky 2. největší školou ve městě, byť celkovou nabízenou kapacitou je největší. 
Třídy školy jsou lokalizovány ve 2 budovách: 18 tříd 4. -9. ročníků v původní historické budově ve 
Skálově ulici, 8 tříd 1. – 3. ročníků v budově v Alešově ulici v Turnově II. 
Výuka na této škole je dle Školního vzdělávacího programu, který nese motivační název „Škola 
pro udržitelný život“ (v 1., 2., 3., a 6., 7., 8. roč.). Učí se podle učebnic Fraus. 
Kroužky a cizí jazyky:  - VV, Flétna, Pohybové hry, Historie, Němčina, Angličtina, Dramatická vý-
chova, In-line kroužek. - cizí jazyk povinně od 2. ročníku, od 7. ročníku druhý jazyk. 
Škola je spádovou oblastí pro žáky navštěvující převážně tuto školu od 6. ročníku. 
Součástí školy ve Skálově ulici je kuchyň s jídelnou a rekonstruovaná tělocvična. Ve škole je dále 
školní družina na pracovišti Alešova, která má 5 oddělení. 
Škola je celostátně vedena v síti sportovních škol (zaměření na atletiku, 6 hodin týdně). 
- Údaje o kapacitě v tabulce pochází z rejstříku škol. Dle webu ZŠ: kapacita: ZŠ: 680, ŠD: 140, ŠJ: 
1500 žáků. Údaje tedy nesedí s údaji z výkazu MŠMT. 

Základní škola Tur-
nov, 
28. října 

Turnov 600 592 8 

Od r. 2008 je největší ZŠ v Turnově (tzv. "dívčajda"). Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník, 24 
tříd. Na této škole se učí podle vlastního ŠVP. Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově při-
léhající velké hřiště s umělým povrchem a pozemkem školní družiny s dřevěnými prolézačkami. 
Na 1. stupni si mohou žáci vybírat z nepovinných předmětů a kroužků (Aj, Nj, hra na flétnu, hra na 
kytaru, pěvecký sbor, dramatický kroužek, pohybové hry, počítače). Na 2. st. si mohou žáci přidá-
vat 2 hodiny cizího jazyka navíc a mají i možnost si zvolit další cizí jazyk. 
Škola dále provozuje školní jídelnu, školní družinu, školní klub. 

Základní škola Tur-
nov, 
Žižkova 518 

Turnov 670 448 222 

ZŠ Turnov, Žižkova je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je 
zpravidla po dvou paralelních třídách, na 2. stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po dvou paralel-
ních třídách. Ve všech ročnících se vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu „Škola pro ži-
vot“, který je plně v souladu s platným školským zákonem a RVP ZV. Jedním ze zaměření školy je 
integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (16). 
Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. Před školou jsou autobusové zastávky (značná 
část žáků dojíždí z okolních obcí). Škola je umístěna v klidné části města (rezidentní zóna, v sou-
sedství je městské kino a Obchodní akademie a hotelová škola) v blízkosti parků. 
Škola dále provozuje školní družinu, školní klub, školní informační centrum (studovna a kni-
hovna), školní jídelnu, školní bufet a dětské hřiště.  - Údaje o kapacitě z rejstříku škol. Dle výroční 
zprávy 2012/13 kapacita ZŠ: 600 a reálně 448 žáků. 
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Název ZŠ Obec 
Kapa-
cita 

Počet žáků Volná místa Popis / komentář 

Základní škola Tur-
nov – 
Mašov,  
U Školy 56 

Turnov 87 87 0 

Škola s 1. stupněm ZŠ na okraji města Turnova. Nabízí klidné, rodinné prostředí pro žáky 1. - 5. 
ročníku. Budova s kompletním vybavením, školním hřištěm, velkou zahradou s oddechovým kout-
kem, tělocvičnou a jídelnou. Výuka probíhá dle ŠVP (1., 2., 3. ročník) a 4. a 5. ročník dle učebních 
osnov Obecné školy. 

Základní škola, Tur-
nov,  
Sobotecká 242 

Turnov 190 79 111 

Zřizovatelem je Liberecký kraj. Základní škola Turnov, Sobotecká patří mezi speciální, vzdělává 
žáky se středně těžkým, těžkým mentálním či kombinovaným postižením a také zahrnuje školu 
praktickou, která pomáhá lehce mentálně postiženým dětem začlenit se do společnosti a zvlád-
nout praktické dovednosti nezbytné pro běžný život. 

Mateřská škola a  
Základní škola Slu-
níčko, Turnov, 
Kosmonautů 1641 

Turnov 18 11 7 

Do léta 2013, kdy došlo v Turnově ke sloučení MŠ Kosmonautů 1640 Turnov a ZŠ a MŠ speciální, 
Kosmonautů 1641 do MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, byla tato zařízení evidována jako samostatná. V 
současné době se jedná o 1 subjekt s kapacitou 124 žáků vyžadující speciálně pedagogickou péči s 
doporučením odborného pracoviště). 
Výroční zpráva: ZŠ je určena žákům s těžkým až hlubokým mentálním postižením v kombinaci: s 
tělesným postižením, s autismem a se smyslovými vadami. Nabízí:           

1. Přípravný stupeň (3 roky) -6žáků 
2. Základní školu speciální (10 let) -18ž. 
3. MŠ speciální -20 ž.                                                                                                                                                                                                                                           
4. Školní výdejna 38 
5. Mateřská škola 124 ž.  
6. Školní jídelna 180 
7. osobní asistence (na základě smlouvy) 

Základní škola a Ma-
teřská škola 
Hrubá Skála - 
Doubravice 

Hrubá 
Skála 

75 34 41 

Nabízí pod jednou střechou kvalitní zázemí pro děti školního a předškolního věku. Žáci mají zajiš-
těno celodenní stravování i dostatečné vyžití ve školní družině, tělocvičně či herně mateřské 
školy. Školní třídy jsou vybaveny moderní počítačovou technikou a interaktivní tabulí. Součástí 
školy je také zahrada s dětským hřištěm. Ke sportovním aktivitám žáci využívají moderní venkovní 
areál. 
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Název ZŠ Obec 
Kapa-
cita 

Počet žáků Volná místa Popis / komentář 

Základní škola Ko-
byly 

Kobyly 100 82 18 

Základní škola Kobyly je spádová, vesnická škola, umístěna v čistém, zdravém prostředí. 
Je to rozsáhlá zděná budova s veškerým zázemím, které ke škole patři. 
Poprvé do ni žáci nastoupili v roce 1952 a za tu dobu se zde vzdělávaly stovky dětí. 
Začátek i konec vyučování byly přizpůsobeny autobusovým spojům. 
1. stupeň navštěvují převážně děti místní. Do vyšších ročníků přijíždějí žáci z neuvěřitelných 15 
obci), ze vzdálenosti až 15 km. V posledních letech byla škola zařazena, i přes svou specifičnost 
malotřídního prvního stupně, mezi školy plně organizované. 
Na 1. stupni jsou rozděleni žáci 1. - 5. ročníku do dvou tříd podle stávajícího počtu děti. 
Na 2. stupni jsou čtyři třídy: 6. – 9. ročník samostatně, na některé předměty jsou ročníky spojeny. 

Základní škola Jeni-
šovice 

Jenišovice 250 142 108 

V prvním, druhém, třetím, šestém, sedmém a osmém ročníku se žáci učí podle Školního vzděláva-
cího programu. 
K výuce využívá 9 kmenových tříd a další odborné učebny. Mají 2 krásné tělocvičny, prostornou 
učebnu hudební výchovy, odbornou učebnu fyziky a chemie, učebnu dějepisu, cvičnou kuchyňku, 
počítačovou učebnu a školní knihovnu. Při škole pracuje pobočka ZUŠ-Základní Umělecké Školy v 
Železném Brodě v oborech hudebním (klavír, housle) a výtvarném. 
Původní budova školy byla otevřena v roce 1962. V roce 1993 byla otevřena přístavba s novými 
učebnami, kuchyní a jídelnou. V roce 2003 byla obecním úřadem realizována celková přestavba 
tělocvičny. 

Základní a mateřská 
škola 
Malá Skála 

Malá Skála 190 112 78 

Škola je organizována jako úplná s 1. až 9. ročníkem. Má spojené některé ročníky na 1. stupni. Na-
vštěvují ji žáci z Malé Skály a dojíždějí do ní i žáci z osad patřící pod obec Malá Skála, Sněhov, Mu-
kařov, Bobov a Záborčí. Dále do ní dojíždí žáci z okolních obcí Líšný, Rakousy, Koberovy. Vzhledem 
k vcelku dobré dopravní obslužnosti není větší problém tyto děti dopravovat do školy v Malé 
Skále. Škola vyšla vstříc dojíždějícím žákům úpravou režimu dřívějším zahájením vyučování tj. 
7.35 hod.., aby měli možnost stihnout odpolední spoje při návratu domů. Škola provozuje svoji 
činnost v jedné budově, kde je celkem 7 kmenových tříd, učebna fyziky, cvičná kuchyňka, učebna 
pro pracovní činnosti, vybavená počítačová učebna, 2 kabinety a 2 sborovny. V budově se nachází 
i školní jídelna s kuchyní a přilehlými prostorami. Škola má vlastní tělocvičnu a venkovní sportovní 
areál. 

Základní škola, Mí-
rová pod Kozáko-
vem 

Mírová 
pod Kozá-
kovem 

85 71 14 

Specifikou této základní školy je výuka v malém kolektivu a tedy možnost individuálního přístupu 
ke každému žákovi. Výuku zajišťuje kolektiv mladých pedagogů. Škola má 5 tříd. Žáci prvního roč-
níku se vyučují podle ŠVP Škola s rozhledy, škola s ohledy. Žáci druhého až pátého ročníku se vyu-
čují podle vzdělávacího programu Základní škola. V současné době má škola 50 žáků. 
Škola nabízí i pestrý výběr bezplatných zájmových kroužků (sportovní hry, angličtina, flétna…) 
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Název ZŠ Obec 
Kapa-
cita 

Počet žáků Volná místa Popis / komentář 

Základní škola Ohra-
zenice 

Ohrazenice 100 49 51 

Základní škola Ohrazenice (přísp. organizace), je neúplná škola s 5 postupnými ročníky a 3 tří-
dami. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 100 žáků, prostory družiny pro 30 žáků a prostory 
školní jídelny pro 74 jídel. 
Školu spádově navštěvují žáci Ohrazenic, Lažan a okrajové části Turnova. Nedaleko školy jsou au-
tobusové zastávky. Škola je umístěna v centru obce. Nedaleko školy se nachází hřiště. 

Základní škola Pře-
peře 

Přepeře 70 52 18 
Malotřídní škola v Přepeřích leží v centru obce na křižovatce mezi Turnovem, Příšovicemi a Ohra-
zenicemi. Zřizovatelem Základní školy Přepeře je Obec Přepeře. 

Základní a Mateřská 
škola 

Pěnčín 40 33 7 

Již dlouhou řadu let je školou dvojtřídní. Dalšími jejími součástmi jsou školní družina v téže bu-
dově. Škola dále využívá pro výuku, zájmové kroužky a školní i mimoškolní akce sál sokolovny 
Pěnčín, sportovního areálu TJ Pěnčín, k veřejným vystoupením, divadelním představením, kon-
certům a školnímu plesu též sálu kulturního domu v Pěnčíně. 
Základní škola je školou spádovou, takže ji vedle místních dětí, navštěvují děti i z obcí Čtveřín, 
Doubí, Soběslavice, případně dalších. Pravidelný svoz je zajištěn mikrobusem obecního úřadu. 

Základní škola Příšo-
vice 

Příšovice 150 66 84 

Základní škola Příšovice je menší škola rodinného typu s 1. - 5. postupným ročníkem a školní dru-
žinou. 
Žáci se učí v pěti učebnách. Vedle nich jsou na škole i 2 učebny pro školní družinu. V budově je 
dále knihovna, kuchyň s jídelnou a kancelář vedoucí školní jídelny. 
K budově školy je přistavěna nová sportovní hala, kterou žáci využívají při hodinách tělesné vý-
chovy, sportovních kroužcích, ale i k pořádání meziškolních turnajů. 

Základní škola Ro-
vensko pod Tros-
kami 

Rovensko 
pod Tros-
kami 

260 150 110 

Škola využívá kvalitní sportovní zázemí pro letní i zimní sporty, nabízí zvýšený počet hodin TV.  
Propojujeme pohybové, ekologické a sociální aktivity, které se často odehrávají v prostředí okolní 
přírody. Vyučují např. dramatickou výchovu, technické kreslení, tradiční dílny, šití, vaření, máme 
více hodin informatiky. 
Na druhém stupni je Klub školy, kde mohou žáci podle svých zájmů trávit čas, například v krouž-
cích: keramickém, divadelním, pěveckém sboru, volejbalu, v oddíle Bobříků (pobyty a akce v pří-
rodě), přírodovědných praktikách, francouzštině a dalších. 

Základní škola Ra-
dostín 

Sychrov 85 37 48 

Základní škola a speciální základní škola při ozdravovně Radostín je zřizována obcí Sychrov a na-
bízí: 1. základní školu – 27 žáků, 2. speciální základní školu při ozdravovně – 70 žáků a 3. školní 
družinu – 28 žáků. U základní školy je neobvykle řešené dětské hřiště, BIOZAHRADA a celé pro-
stranství v okolí školy je využíváno k setkávání lidí a pořádání mnohých akcí v obci. 

Základní a Mateřská 
škola Svijanský 
Újezd 

Svijanský 
Újezd 

15 8 7 
Malotřídní škola s jednou třídou 1. stupně ZŠ. Součástí školy je školní družina. Mateřská škola se 
školní jídelnou se nachází v samostatné budově vedle ZŠ. Škola umožňuje individuální přístup ke 
každému z nich, proto žáci s vývojovými poruchami učení mají podmínky pro svůj rozvoj bez nut-
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nosti integrace. ZŠ sídlí ve staré, udržované budově, je dostatečně vybavena po stránce prosto-
rové a hygienické. Pro výuku využívá dvě učebny a vlastní tělocvičnu v budově, nemá samostat-
nou učebnu ICT.  

Masarykova zá-
kladní a mateřská 
škola Tatobity 

Tatobity 40 28 12 

Základní škola je organizovaná jako dvojtřídní a školu navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. V současné 
době je ve škole 19 žáků. V jedné třídě jsou společně tři ročníky, ve druhé jsou ročníky dva. Před-
ností školy je především nízký počet žáků ve třídě a možnost častého aktivního zapojení žáka do 
výuky. S tím spojený individuální přístup k žákovi. Ve škole je rodinné prostředí, všichni se navzá-
jem znají a učitelé mají vždy přehled o všech žácích. 

Základní škola a Ma-
teřská škola Všeň 

Všeň 65 20 45 

Základní škola je venkovskou školou malotřídní rodinného typu. 
Součástí školy je školní družina v téže budově. Byla vybudována z učitelského bytu, proto mají 
žáci dostatečný prostor pro své zájmové činnosti. Školní jídelna je umístěna v budově mateřské 
školy. Předností školy je její poloha. Žáci využívají při výuce okolní přírodu, hlavně les, který je 
hned za školou. V něm se uskutečňují některé vyučovací hodiny prvouky, vlastivědy, přírodovědy, 
tělesné a výtvarné výchovy. Ve škole se vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu. 

Gymnázium Turnov Turnov 450 356 94 

Gymnázium navštěvuje celkem 356 žáků, z toho 123 žáků ve 4 nižších ročnících všeobecného os-
miletého gymnázia (tj. 6. - 9. tř.) a 233 studentů všeobecného čtyřletého gymnázia. V současné 
době je zcela naplněna kapacita všech 12 ročníků. Údaj o volných místech hovoří spíše o technic-
kých možnostech než o nenaplněnosti tříd, protože na 1 ročník připadá 29,7 žáků. Gymnázium je 
zřizováno Libereckým krajem, proto v předchozích tabulkách často nejsou údaje za nižší ročníky 
osmiletého studia. 

Zdroje informací k jednotlivým školským zařízením: výkaz MŠMT, webové stránky a výroční zprávy škol nebo http://www.turnovprorodinu.cz/skolaci/zakladni-skoly-v-turnove/  

http://www.turnovprorodinu.cz/skolaci/zakladni-skoly-v-turnove/
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Tab. 16. Součásti základních škol v jednotlivých obcích SO ORP 

Název obce 
počet základních 

škol celkem 

v nich součástí 

ZŠ MŠ ŠD (ŠK) ŠJ Jiné 

celkem 20 20 7 20 19 32 

Hrubá Skála 1 1 1 1 1 2 

Jenišovice 1 1 0 1 1 2 

Kobyly 1 1 0 1 1 3 

Malá Skála 1 1 1 1 1 2 

Mírová pod Kozáko-
vem 

1 1 0 1 1 1 

Ohrazenice 1 1 0 1 1 1 

Pěnčín 1 1 1 1 1 0 

Přepeře 1 1 0 1 0 1 

Příšovice 1 1 0 1 1 2 

Rovensko pod Tros-
kami 

1 1 0 1 1 1 

Svijanský Újezd 1 1 1 1 1 0 

Sychrov 1 1 0 1 1 2 

Tatobity 1 1 1 1 1 2 

Turnov 6 6 1 6 6 12 

Všeň 1 1 1 1 1 1 

Zdroj: Výkaz MŠMT (M3), weby zřizovatelů. Pozn. Tabulka představuje údaje o Základních školách a 
jejích součástí. Jsou zde tedy jak samostatné ZŠ, tak ZŠ jejichž součástí je i MŠ. Včetně speciální krajské 
ZŠ Sobotecká, ale bez reálného gymnázia. 

V roce 2012/2013 měla každá z 20 ZŠ ve SO ORP Turnov (včetně speciální krajské ZŠ Sobotecká) svoji 

vlastní družinu nebo školní klub. S výjimkou ZŠ Přepeře7 nabízely také všechny školy svým žákům vlastní 

školní jídelnu. Pokud je školní jídelna a výdejna součástí jedné školy, je brána v počtu jako jedna. Při 

těchto základních školách funguje 7 mateřských škol. Co se týče zázemí, je dětem k dispozici 32 tělo-

cvičen, hřišť, dětských hřišť nebo školních zahrad. Ředitelé škol si pochvalují existenci školních jídelen 

a strávníci jsou s jejich kvalitou vcelku spokojeni. 

Tab. 17. Očekávaný vývoj počtu žáků ve správním obvodu ve SO ORP  

Počet žáků správního obvodu Počet 
Volná místa (kapacita – 

počet žáků) 
Počet žáků / 
 kapacita v % 

Kapacita všech ZŠ k 30. 9. 2013 3 970 ---- ---- 

Známý nárůst nebo úbytek kapacity 
k 30. 9. 2018 

0 ---- ---- 

Známý nárůst nebo úbytek kapacity 
k 30. 9. 2023 

0 ---- ---- 

Počet žáků k 30. 9. 2013 2 593 1 377 65,3 

Předpoklad ke konci roku 2018 2 649 1 321 66,7 

Předpoklad ke konci roku 2023 2 519 1 451 63,5 

Zdroj: výkaz MŠMT (R13-01), ČSÚ, sběr dat na SO ORP, LBK, Strategický plán vzdělávání obyvatelstva 
města Turnov a jeho přirozené spádové oblasti. 

Očekávaný vývoj počtu žáků ve SO ORP Turnov bude s časovým odstupem kopírovat predikci pro před-

školní vzdělávání představené v tabulce 22. Ani zde není k dispozici přímá prognóza vývoje pro celé SO 

                                                           
7 Škola nevlastní školní jídelnu, jak žáci, tak učitelé se stravují v prostorách školní družiny. 
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ORP, proto hodnoty z tabulky lze brát spíše jako orientační. Při jejich výpočtu bylo vycházeno z pro-

gnózy ze Strategického plánu vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené spádové oblasti a 

zohledněn podíl ve SO ORP.  Nicméně v žádných strategických dokumentech regionu není   
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předpokládán významnější nárůst nebo úbytek kapacity školních zařízení nebo dokonce uzavírání ně-

kterých škol. Samozřejmě budou zřizovatelé muset reagovat na demografické pohyby. Pokud se ne-

bude brát v úvahu migrace a neočekávané výkyvy, bude dlouhodobě docházet k poklesu žáků v dů-

sledku nižší porodnosti stejně jako v ostatních krajích ČR.  

Graf 5 Model vývoje velikosti skupiny dětí 6 - 15let, které by mohly stát o umístění do turnovských 
ZŠ. 

 
Zdroj: Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené spádové oblasti, s. 11. 

Přiložený graf pochází z modelu Strategického plánu školství města Turnov z roku 2009 a predikuje 

počet dětí v turnovských ZŠ až do r. 2050. Ten předpokládal r. 2012 v Turnově 1.649 žáků a realita 

ukázala na 1.618 žáků v obecních školách v Turnově, tedy rozdíl do predikce tvoří krajská speciální ZŠ 

a čísla sedí. Až do roku 2020 je očekáván pozvolný nárůst žáků v Turnově, pak začne setrvalý pokles 

min. do konce sledovaného období.  Pokud by se vzal poměr žáků v Turnově na celkovém počtu žáků 

ve SO ORP = 65 % v r. 2012 a podle něho se přepočítali predikované hodnoty z modelu na celé SO ORP, 

výsledek by byl pro rok 2023 2.519 žáků a pro rok 2050 již jen 2.018 žáků v obecních školách na území 

SO ORP Turnova. Rok 2018 představuje maximum celého sledovaného období s možnými 2.649 žáky 

na základních školách Turnovska.  

Procento naplněnosti škol tak poroste ze současných 65,3 % až do roku 2018 na 66,7, aby následně 

klesalo na 63,5 % v r. 2023 až na 50,8 % v roce 2050. Pokud by k tomu mělo skutečně dojít, bude 

zapotřebí upravit kapacity škol nejen ve spádovém Turnově, ale především v menších obcích. Taková 

predikce by bezesporu vedla k nutnosti uzavřít nejméně vytížené školy na Turnovsku a bude zapotřebí 

se na to ve SO ORP připravit a lépe koordinovat spolupráci mezi obcemi. 

Možnosti řešení jsou rozebrána mezi návrhy variantních řešení. O vývoji v celém LBK hovoří následující 

graf, který rozebereme ještě v části věnované předškolákům. Je z něj patrný dlouhodobý úbytek po-

rodnosti a posouvání věkových kohort v čase, jak bylo ostatně představeno v úvodní části a věkové 

pyramidě. Vrcholu by základní školství mělo dosáhnout co do počtu žáků v letech 2018-2023. 

Následovat bude dlouhodobý pokles s nejnižšími hodnotami v letech 2037-2040, ale pokud nezasáh-

nou vnější vlivy, projekce LBK předpokládá jen velmi mírný nárůst dětí ve vzdělávacím systému po r. 

2042. Ten bude souviset s příchodem do reprodukčního věku stávajících silných ročníků prvňáčků, ale 

tyto hodnoty nedosáhnout čísel dnešních. Velmi důležitou roli by tedy měla sehrát migrace, jinak bude 

muset nevyhnutelně dojít k uzavírání některých základních a mateřských škol.  
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Graf 6  Projekce počtu obyvatel LBK ve věkových skupinách 

 
Zdroj: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012. 

3.1.4. Předškolní vzdělávání 
Tato část se věnuje tématu mateřských škol. Na území SO ORP se vyskytují jak samostatné MŠ, tak i 

spojené pod jedním ředitelstvím se Základní školou. Je tomu nejčastěji v menších obcích. 

Tab. 18. Celkové počty MŠ dle zřizovatele ve SO ORP 

zřizovatel počet MŠ počet dětí celkem 
počet běžných 

tříd 
počet dětí v běž-

ných třídách 
počet speciálních 

tříd 
počet dětí ve spe-

ciálních třídách 

2012/2013 

obec 23 1149 45 1101 4 48 

kraj 0 0 0 0 0 0 

církev 0 0 0 0 0 0 

soukromník 0 0 0 0 0 0 

celkem: 23 1149 45 1101 4 48 

2011/2012 

obec 23 1124 43 1069 5 55 

kraj 0 0 0 0 0 0 

církev 0 0 0 0 0 0 

soukromník 0 0 0 0 0 0 

celkem: 23 1124 43 1069 5 55 

2010/2011 

obec 23 1104 42 1047 7 57 

kraj 0 0 0 0 0 0 

církev 0 0 0 0 0 0 

soukromník 0 0 0 0 0 0 

celkem: 23 1104 42 1047 7 57 

2009/2010 

obec 23 1079 42 1020 5 59 

kraj 0 0 0 0 0 0 

církev 0 0 0 0 0 0 

soukromník 0 0 0 0 0 0 

celkem: 23 1079 42 1020 5 59 
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zřizovatel počet MŠ počet dětí celkem 
počet běžných 

tříd 
počet dětí v běž-

ných třídách 
počet speciálních 

tříd 
počet dětí ve spe-

ciálních třídách 

2008/2009 

obec 23 1039 42 990 5 49 

kraj 0 0 0 0 0 0 

církev 0 0 0 0 0 0 

soukromník 0 0 0 0 0 0 

celkem: 23 1039 42 990 5 49 

2007/2008 

obec 23 1005 41 958 4 47 

kraj 0 0 0 0 0 0 

církev 0 0 0 0 0 0 

soukromník 0 0 0 0 0 0 

celkem: 23 1005 41 958 4 47 

2006/2007 

obec 23 965 41 919 5 46 

kraj 0 0 0 0 0 0 

církev 0 0 0 0 0 0 

soukromník 0 0 0 0 0 0 

celkem: 23 965 41 919 5 46 

2005/2006 

obec 23 968 41 920 5 48 

kraj 0 0 0 0 0 0 

církev 0 0 0 0 0 0 

soukromník 0 0 0 0 0 0 

celkem: 23 968 41 920 5 48 

Zdroj: Výkaz MŠMT (S1-01), webové stránky zřizovatele. 

Na území SO ORP Turnov sídlí pouze obecní mateřské školy, tj. do r. 2013 zde nebyl žádný zřizovatel z 

neziskového sektoru, kraje nebo církve. Mateřská škola Bouda v Turnově, jejímž zřizovatelem je Jed-

nota Bratrská Liberec, měla zahájit svou činnost od 1. 1. 2014, ale nestalo se tomu tak, proto není 

uvedena v tabulkách. 

Že počet dětí v mateřských školách roste, jasně dokazují hodnoty v tabulkách č. 18. Nejnižší počet dětí 

ve všech mateřských školách na území SO ORP Turnov byl v r. 2006/2007, a to 965. Od tohoto roku 

meziročně docházelo ke kontinuálnímu navyšování školáčků průměrně o 26 dětí až na 1.149 v roce 

2012/2013. Předškolní vzdělávání se zvedlo celkem o 144 dětí, tzn. nárůst o 12 %. Průměrně za 8 sle-

dovaných let zde navštěvovalo mateřské školy ročně 1.054 dětí ve 41 až v 45 běžných třídách nebo ve 

4 až 7 speciálních třídách. (Speciální třídy: 2005/2006 - 5 tříd, 2006/2007 - 5 tříd, 2007/2008 - 4 třídy, 

2008/2009 - 5 tříd, 2009/2010 - 5 tříd, 2010/2011 - 7 tříd, 2011/2012 - 5 tříd, 2012/2013 - 4 třídy.)  
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Graf 7 Vývoj počtu dětí v MŠ dle zřizovatele 

 
Zdroj: Výkaz MŠMT, vlastní úprava. 

Tab. 19. Údaje za MŠ zřizované obcí, popřípadě krajem v čase 

školní rok 
počet 

MŠ  
samost. 

MŠ 

počet 
běžných 

tříd  
/speciál. 

tříd 

počet 
dětí 

úv. pe-
dag. 

počet dětí na 
1 pedag. úva-

zek 

počet dětí na 
třídu 

počet dětí na 
školu 

2012/2013 23 15 49 1149 90,1 12,8 23,4 50,0 

2011/2012 23 15 48 1124 91,2 12,3 23,4 48,9 

2010/2011 23 15 49 1104 88,5 12,5 22,5 48,0 

2009/2010 23 15 47 1079 85,4 12,6 23,0 46,9 

2008/2009 23 15 47 1039 83,9 12,4 22,1 45,2 

2007/2008 23 15 45 1005 75,2 13,4 22,3 43,7 

2006/2007 23 15 46 965 78,8 12,2 21,0 42,0 

2005/2006 23 15 46 968 83,1 11,6 21,0 42,1 

Zdroj: Výkaz MŠMT (S1-01, P1-04, R13-01), data u zřizovatele. 

Mezi roky 2005/2006-2012/2013  na Turnovsku neexistovaly žádné církevní nebo soukromé mateřské 

školy, obyvatelům sloužily pouze mateřské školy obecní. Počet mateřských škol zůstal po celé sledo-

vané období nezměněn. Malé obce ve SO ORP, ale i město Turnov s 8 mateřskými školami, udrželi i s 

populačně slabými ročníky všechny mateřské školy. 

V letech 2005/2006-2007/2008 došlo pouze ke snížení počtu tříd na 45 pro 965 dětí. S tím také souvi-

sely snížené úvazky pedagogů, které byly s rostoucím počtem dětí a tříd adekvátně navýšeny. Pouze 

"zlomový" rok 2007/2008, kdy došlo k významnějšímu skoku naplněnosti, a započala progrese, zname-

nal pro pedagogy větší nároky. Průměrně připadalo totiž po celé sledované období 12,4 dětí na 1 pe-

dagogický úvazek, ale právě v tomto roce číslo poskočilo na 13,4. Tedy méně pedagogů se muselo 

postarat o více dětí. 

Průměrně za posledních 8 let navštěvovalo 23 mateřských škol na území SO ORP Turnov každoročně 

1.054 dětí ve 47 třídách. Ve třídě se tedy nacházelo průměrně 21-23 předškoláků, což představuje prů-

měrných 45,8 dětí na 1 mateřskou školu. Pozn. úv. pedag. znamená součet úvazků pedagogických pra-

covníků. Kapacity mateřských škol posledních několik let doslova praskají ve švech, jak je uvedeno dále.  
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Tab. 20. Údaje o pedagogických pracovnících v obecních a krajských MŠ ve SO ORP 

školní rok 
přepočtení pedagogové 

celkem 
z toho nekvalifikovaní  % nekvalifikovaných 

2012/2013 90,1 8,5 9 % 

2011/2012 91,2 4 4 % 

2010/2011 88,5 4 5 % 

2009/2010 85,4 4,6 5 % 

2008/2009 83,9 7 8 % 

2007/2008 75,2 2 3 % 

2006/2007 78,8 4,8 6 % 

2005/2006 83,1 7 8 % 

Zdroj: Výroční zpráva školy, Výkaz MŠMT (R13-01). 

Jak již bylo řečeno, v r. 2007/2008 došlo na území k personální nedostatečnosti v mateřských školách 

ve srovnání s nastupujícím trendem počtu dětí. Součet všech úvazků pedagogických pracovníků byl se 

75,2 nejnižší za celé sledované období. Zároveň to byl ale rok s nejvyšším podílem kvalifikovaných pe-

dagogů, a to 3 %. Došlo tedy po slabších ročnících k propouštění nebo odchodům z řad nekvalifikova-

ného pedagogického personálu. 

S navyšováním kapacit a rostoucím počtem tříd pro progresivní počet dětí se zvýšil i podíl nekvalifiko-

vaných pedagogů na 5-9 %. Celkově tedy z aktuálních 90,1 úvazků pedagogických pracovníků je 91 % 

kvalifikovaných pro svoji práci, což představuje kvalitní zázemí pro výchovu malých dětí na Turnovsku.  

Průměrně v druhé půlce 1. dekády nového tisíciletí bylo v mateřských školách SO ORP Turnov 84,5 

úvazků pedagogického personálu, který tvořilo pouze 6 % nekvalifikovaných učitelů. S ubývajícími 

dětmi bude zapotřebí věnovat pozornost i personální otázce, kde bude hranice udržení kapacity pro 

menší počet dětí na podporu zkvalitnění péče a kde budou ekonomické limity obcí. Demografický vývoj 

je významným aspektem pro posílení meziobecní spolupráce v oblasti předškolního a následně i škol-

ního vzdělávání.  
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Tab. 21. Popis MŠ ve SO ORP ve školním roce 2012/2013 
Název MŠ Obec Kapacita Počet dětí Volná místa Popis / komentář 

Celkem 1168 1149 19   

Mateřská škola Turnov, 28. října 757 Turnov 74 74 0   

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140 Turnov 52 52 0   

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590 Turnov 65 65 0   

Mateřská škola Turnov - Mašov Turnov 45 45 0   

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914 Turnov 92 92 0   

Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931 Turnov 54 54 0   

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 
Turnov, Kosmonautů 1640 

Turnov 124 124 0 sloučení 2 MŠ v létě 2013 

Waldorfská mateřská škola Turnov Turnov 52 52 0   

Mateřská škola Jenišovice Jenišovice 70 70 0   

Mateřská škola, Mírová pod Kozákovem 
Mírová pod 
Kozákovem 

96 77 19 

Jako jediná nemá 100 % využitou kapacitu. Obec Mírová pod Kozákovem se připravila 
dopředu na stoupající počet mladých lidí, kteří se stěhovali do obce a nabízí také 
volná místa pro rodiče z jiných obcí. Menšímu počtu dětí jsou také uzpůsobeny pe-
dagogické úvazky. Se stávajícími 77 dětmi je třetí největší MŠ ve SO ORP Turnov. 

Mateřská škola Ohrazenice Ohrazenice 39 39 0   

Mateřská škola Olešnice Olešnice 25 25 0   

Mateřská škola Paceřice Paceřice 28 28 0   

Mateřská škola Přepeře Přepeře 55 55 0   

Mateřská škola Příšovice Příšovice 50 50 0   

Mateřská škola Rovensko pod Troskami 
Rovensko pod 
Troskami 

50 50 0   

Masarykova základní škola a mateřská  
škola Tatobity 

Tatobity 28 28 0   

Základní škola a Mateřská škola Hrubá 
Skála 

Hrubá Skála 28 28 0   

Základní škola a mateřská škola Malá 
Skála 

Malá Skála 45 45 0   

Základní škola a Mateřská škola, Pěnčín Pěnčín 40 40 0   

Základní škola a Mateřská škola, Svijan-
ský Újezd 

Svijanský 
Újezd 

28 28 0 v rejstříku škol - kapacita 40 

Základní škola a Mateřská škola Všeň Všeň 28 28 0   
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Zdroj: webové stránky obcí, zřizovatelů, weby jednotlivých škol, zřizovací listiny školy, Výkaz MŠMT (S1-01). Pozn. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 
Turnov má kapacitu žáků 124 z toho 20 míst pro mateřskou školu speciální pro děti ve věku 2-7 let vyžadující speciálně pedagogickou péči s doporučením 
odborného pracoviště (vznikla sloučením MŠ, Kosmonautů 1640 Turnov a ZŠ a MŠ speciální, Kosmonautů 1641, Turnov v létě 2013). 

Tabulka uvádí přehled jednotlivých obecních zařízení, jejich kapacitu a naplněnost na Turnovsku. Jak je vidět, podle výkazu MŠMT, byla kapacita všech mateř-

ských škol v regionu naplněna na 100 %, s výjimkou Mírové pod Kozákovem, která oficiálně vykazuje 19 volných míst. Mírová pod Kozákovem se připravila 

dopředu na stoupající počet mladých lidí, kteří se stěhovali do obce, a nabízí také volná místa pro rodiče z jiných obcí. V současné době ale jednoznačně 

převažují děti ze spádové oblasti jejího zřizovatele. Menšímu počtu dětí jsou také uzpůsobeny pedagogické úvazky. I se stávajícími 77 dětmi je třetí největší 

MŠ ve SO ORP Turnov, hned po turnovské MŠ Sluníčko (124 d.) a MŠ ve Zborovské ul. (92 d.). 

V roce 2013/2014 zůstala celková kapacita MŠ stejná 1.168 a dětí bylo 1.148, tedy stav zůstal nezměněn. Jediná volná místa (19) zůstala v MŠ Mírová pod 

Kozákovem a jedno ve speciální MŠ Sluníčko v Turnově. Jinak je kapacita ve všech mateřských školách území SO ORP ze 100 % využita. Dle demografických 

údajů o porodnosti lze ale očekávat pozvolný úbytek dětí a posun silných ročníků do škol, které nyní musí řešit narůstající počty prvňáčků. Viz následující 

prognóza vývoje. 
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Jak již bylo řečeno u populační prognózy u školáků, pro SO ORP Turnov není k dispozici žádná, která by 

se věnovala přímo SO ORP. Vychází se z dat dokumentů: Strategický plán vzdělávání obyvatelstva 

města Turnov a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012 

(viz připojené grafy). Ty hovoří o stárnutí populace v kraji: „Obyvatelstvo Libereckého kraje má proti 

republikovému průměru mladší věkovou strukturu. Podíl osob do 15 let je v rámci ČR nadprůměrný – 

15,5 %, podíl osob nad 65 let je podprůměrný - 13 % (údaje k 1. 7. 2005). Věková skladba je ovšem v 

jednotlivých oblastech kraje značně rozdílná. Zatímco na Českolipsku patří populace k nejmladším v 

republice, naopak na Semilsku a Turnovsku je jednou z nejstarších.“ 

Graf 8 Projekce počtu obyvatel LBK ve věkových skupinách 

 
Zdroj: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012. 

Projekce Libereckého kraje počtu obyvatel v kraji vychází z demografické skutečnosti roku 2009, ale 

nezahrnuje migraci (ta mírně vylepšuje počty obyvatel). Potvrzuje regresi počtu obyvatel v kohortách 

vstupujících do vzdělávání. Výše přiložený graf zachycuje predikci, že velikost věkové skupiny 0-4letých 

v budoucnu nedosáhne hodnoty z roku 2009, tedy že v Libereckém kraji bude docházet k neustálému 

úbytku dětí. 

V roce 2024 se očekává v této věkové skupině 90 %, v roce 2051 81 % a v roce 2066 dokonce pouze 67 

% hodnoty z roku 2009. Křivka bude kopírovat příchod do reprodukčního věku silných a slabých roč-

níků, s předpokladem zachování stávající míry porodnosti.  
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Graf 9  Model vývoje velikosti skupiny dětí 3-5let, které by mohly stát o umístění do turnovských 
MŠ 

 
Zdroj: Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov, s. 9. 

Na grafu s údaji za Turnov a jeho region (Pozn. nerovná se SO ORP, ale jde o spádovou oblast související 

se vzděláváním) je z jeho strategického plánu vidět v modelu podobný trend. Bohužel i v tomto sledo-

vaném regionu bude docházet k významnému úbytku dětí. Procento dětí s trvalým bydlištěm mimo 

Turnov navštěvujících turnovské MŠ je v posledních několika letech víceméně vyrovnané a v průměru 

za posledních 7 let činí 23 %. Výhledově bude počet dětí ve skupině 3-5letých (tedy kategorie v MŠ) 

klesat, když v roce 2023 očekává model 85 % a v roce 2050 dokonce 70 % hodnoty oproti roku 2009. 

Tab. 22. Očekávaný vývoj počtu dětí v MŠ ve SO ORP  

Počet dětí v MŠ ve správním obvodu Počet 
Volná místa  

(kapacita – počet 
žáků) 

Počet žáků / kapa-
cita  
v % 

Kapacita všech MŠ k 30. 9. 2013 1 168 ---- ---- 

Známy nárůst nebo úbytek kapacity k 30. 9. 2018 0 ---- ---- 

Známy nárůst nebo úbytek kapacity k 30. 9. 2023 0 ---- ---- 

Počet dětí v MŠ k 30. 9. 2023 1 149 19 98,37 

Předpoklad počtu dětí v MŠ ke konci roku 2018 1 052 116 90,07 

Předpoklad počtu dětí v MŠ ke konci roku 2023 996 172 85,27 

Zdroj: Zdroj: ČSÚ, webové stránky obcí, zřizovatelů, weby jednotlivých škol, zřizovací listiny školy, Výkaz 
MŠMT (S1-01), Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov, s. 9. 

Co se týče kapacity, nejsou očekávány žádné vnější zásahy do nabízených míst, ale zajisté bude nutné 

reagovat na demografické trendy. Ty s ohledem na naplněnost predikují pokles z 98 % v roce 2012, na 

90 % v r. 2018, 85 % v r. 2023 a v r. 2050 dokonce pouze 70% naplněnost.  

Pokud skutečně dojde k takové regresi porodnosti, která nebude kompenzována migrací, bude zapo-

třebí snížit počet tříd v MŠ. Obce se budou snažit zachovat stávající síť a kvalitu i ve venkovských ma-

teřských školách, ale zda to bude ekonomicky únosné, ukáže až praxe.  

Pokud jde o město Turnov, řešilo by problém nenaplněnosti opouštěním budov, kde jsou mateřské 

školy v nájmu, ale to není na pořadu dne, neboť současnost přináší opačný problém neuspokojených 

žadatelů. Ti se následně obracejí na venkovské mateřské školy a lze předpokládat, že největší dopad 

bude mít demografická situace právě na ně.  
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Tab. 23. Zařízení jeslového typu a další možnosti vyžití dětí ve věku od 0 do 3 let 

Obec Instituce 

Rozsah věku dětí 
Kapa-
cita 

volných 
míst (k 31. 
12. 2013) 

od 
(v měsících) 

do  
(v měsících) 

Celkem 0 0 

Turnov 
Centrum pro rodinu Ná-
ruč, o. s. 

dle domluvy 
(od 2,5 roku) 

dle domluvy      

Turnov 
Hlídání dětí Turnov a okolí 
– miniškolka Beruška 

18 60     

Turnov Spirála o. s.         

hlídání dětí v domác-
nosti klienta 

Spokojený domov o.p.s.         

Mírová pod Kozáko-
vem - Bukovina 

Dětské centrum Ovečka 12 72     

Přepeře 
Rodinné centrum Úsměv, 
o. s. 

        

Zdroj: sběr dat na SO, webové stránky zřizovatele, www.turnovprorodinu.cz  

Na území SO ORP nefungují žádná zařízení jeslového typu ani obecní zařízení pro děti mladší tří let. 

Především aktivní maminky se rozhodly naplnit díru na trhu a založily organizace (často neziskového 

charakteru) sloužící k hlídání. Obce ale často finančně nebo materiálně přispívají na provoz soukromých 

zařízení pomáhajících s péčí o malé děti zaměstnaným rodičům. V roce 2010 byla díky finanční podpoře 

ze Sociálního fondu Města Turnov otevřena miniškolka občanského sdružení Centrum pro rodinu Ná-

ruč (nabízí hlídání dětí cca od 2,5 do věku dle dohody 4 dny v týdnu, od 8-12 hod.) Podobný typ služeb 

nabízí i Miniškolka Beruška (hlídá děti od 1,5 r. do 5 let) nebo Ovečka (hlídání 1-3letých dětí) v Mírové 

pod Kozákovem. Rodinné centrum Úsměv, o. s. v Přepeřích slouží především jako mateřské centrum s 

hernou, ale nabízí i příležitostné hlídání. 

Zvláštní služby související s hlídáním dětí nabízí i turnovská Spirála, o. s. pro lepší integraci znevýhod-

něných na trh práce nebo Spokojený domov o.p.s., který je registrovaným zařízením sociálních služeb 

převážně pro seniory, ale jako doplňkovou činnost nabízí i hlídání dětí ve vlastní domácnosti. Nejde o 

miniškolku jako takovou. 

3.1.5. Ostatní - Jídelny, SVČ, družiny, kluby 

Tab. 24. Školní družiny a školní kluby ve SO ORP 

ŠD a ŠK zřizované počet oddělení 
počet zapsaných účastníků 

z 1. stupně z 2. stupně celkem 

2012/2013 

krajem 1 15 0 15 

obcemi 33 1022 84 1106 

církví 0 0 0 0 

soukromou osobou 0 0 0 0 

celkem 34 1037 84 1121 

2011/2012 

krajem 1 15 0 15 

obcemi 32 976 101 1077 

církví 0 0 0 0 

soukromou osobou 0 0 0 0 

celkem 33 991 101 1092 

2010/2011 

krajem 1 12 3 15 

obcemi 32 925 103 1028 

církví 0 0 0 0 

soukromou osobou 0 0 0 0 

http://www.turnovprorodinu.cz/
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ŠD a ŠK zřizované počet oddělení 
počet zapsaných účastníků 

z 1. stupně z 2. stupně celkem 

Celkem 33 937 106 1043 

2009/2010 

krajem 1 13 2 15 

obcemi 31 883 94 977 

církví 0 0 0 0 

soukromou osobou 0 0 0 0 

celkem 32 896 96 992 

2008/2009 

krajem 1 10 5 15 

obcemi 31 849 106 955 

církví 0 0 0 0 

soukromou osobou 0 0 0 0 

celkem 32 859 111 970 

2007/2008 

krajem 1 10 5 15 

obcemi 29 846 85 931 

církví 0 0 0 0 

soukromou osobou 0 0 0 0 

celkem 30 856 90 946 

2006/2007 

krajem 1 10 10 20 

obcemi 29 805 80 885 

církví 0 0 0 0 

soukromou osobou 0 0 0 0 

celkem 30 815 90 905 

2005/2006 

krajem 1 6 8 14 

obcemi 28 772 0 772 

církví 0 0 0 0 

soukromou osobou 0 0 0 0 

celkem 29 778 8 786 

Zdroj: Výkaz MŠMT (Z2-01) 

 Vcelku zajímavý pohled na trávení času před začátkem nebo po skončení školy nabízí hodnoty zapsa-

ných účastníků ve školních družinách nebo klubech. Z původních 772 zapsaných žáků v roce 2005/2006 

stoupal každoročně tento počet až na 1.106 žáků v roce 2012/2013, což představuje nárůst míst o 43 

%. Souvisí to samozřejmě s počtem otevíraných nových oddělení v obecních ZŠ v průběhu let (z 28 na 

33 oddělení).  

Pokud se tato čísla porovnají s celkovým počtem žáků v základních školách, tak je vidět významná dis-

proporce. Respektive jsou vidět přibližující se hodnoty a s tím souvisící podíl žáků navštěvující družiny 

nebo kluby.  

Zatímco v roce 2005/2006 bylo v družinách zapsáno 28 % všech žáků, tak v roce 2012/2013 to již bylo 

přes 44 %. Interpretace takového jevu by mohla spočívat ve vyšší pracovní zaneprázdněnosti rodičů, 

jejichž děti musí častěji navštěvovat družiny, než tomu bylo v minulosti. Takovouto tezi nebo jiné vy-

světlení bude vhodné prodiskutovat s jednotlivými aktéry v další části projektu.  

Tak jako tak je v současné době zatížení pracovníků i prostor využívaných pro ŠD/ŠK enormně zatížený 

a bylo by vhodné jej kombinovat s dalšími možnostmi volnočasových aktivit (např. kroužků nebo spor-

tovních aktivit) v rámci školy.  
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Tab. 25. Údaje o pedagogických pracovnících ŠD a ŠK ve SO ORP 

ŠK a ŠD zřizované 

vychovatelé ostatní pedagogičtí pracovníci 

interní externí interní externí 

fyzický stav z toho ženy fyzický stav fyzický stav 
z toho 
ženy 

fyzický stav 

krajem 1 1 0 0 0 0 

obcemi 34 33 0 1 1 0 

církví 0 0 0 0 0 0 

soukromou osobou 0 0 0 0 0 0 

celkem 35 34 0 1 1 0 

Zdroj: Výkaz MŠMT (Z2-01) 

V obecních školních družinách nebo klubech působí ve SO ORP 35 vychovatelů. Až na jednoho to jsou 

ženy v interním pracovním poměru. Ženou je i jediná interní zaměstnankyně v kategorii "ostatní peda-

gogičtí pracovníci". Feminizace je tedy ve volnočasových družinách a klubech téměř 100 %. 

Tab. 26. Počet ZUŠ podle zřizovatelů dle obcí ve SO ORP 

Název obce 
z toho zřizovaných 

krajem obcemi jiným zřizovatelem 

Celkem 0 4 0 

Jenišovice 0 1 0 

Příšovice 0 1 0 

Rovensko pod Troskami 0 1 0 

Turnov 0 1 0 

Zdroj: Výkaz MŠMT (S24-01), weby zřizovatelů 

Volnočasové aktivity dětí ve SO ORP rozvíjí nejen turnovská Základní umělecká škola zřízená městem, 

ale i jiné školy se sídlem mimo SO ORP. V Rovensku pod Troskami to je pobočka ZUŠ Lomnice nad 

Popelkou, v obci Jenišovice pobočka ZUŠ Železný Brod a v obci Příšovice je pobočka ZUŠ Český Dub. 

Tab. 27. Údaje o pedagogických pracovnících ZUŠ ve SO ORP 

ZUŠ v obcích 
pracovníci celkem 

fyzické osoby přepočtené osoby 

Turnov 37 21,2 

Zdroj: Výkaz MŠMT (P1-04) 

S ohledem na sídlo ZUŠ se tato tabulka věnuje pouze údajům o turnovské ZUŠ, kde fyzicky učí hudební, 

výtvarný, taneční, literárně-dramatický obor 37 učitelů, což při přepočtu na úvazky představuje 21 pl-

ných úvazků. 

Tab. 28. Přehled středisek volného času podle zřizovatele ve SO ORP 

Název obce 
z toho zřizovaných 

krajem obcemi jiným zřizovatelem 

Celkem 0 1 0 

Turnov 0 1 0  

Zdroj: statistická ročenka MŠMT, weby zřizovatelů, Výkaz MŠMT (Z15-01) 

Ve SO ORP je jediné středisko volného času, a to Žlutá ponorka. Jsou příspěvkovou organizací, jejímž 

zřizovatelem je Město Turnov. Od roku 2002 SVČ rozšířilo nabídku zájmových činností. Spravují měst-

ský majetek v celkové hodnotě necelých 4 mil. Kč - 3 městské objekty: 

- Budova Žluté ponorky, Husova 77  -je sídlem organizace 

- Budova městské Hvězdárny na Vrchhůře - dočasně mimo provoz (havarijní stav) 

- Táborová základna v Krčkovicích u Hrubé Skály  - provoz v letních měsících.  
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Středisko organizuje více než třicet zájmových kroužků nejrůznějšího zaměření, které probíhají nejen v 

budově Žluté ponorky, ale také v základních školách v Turnově, v Mašově, v Přepeřích a na sportoviš-

tích TJ. Dále nabízí přibližně 30 vedoucích zájmových kroužků nebo také výtvarné dílny pro veřejnost. 

Pracuje zde 5 interních zaměstnanců a externí správce.8 

Tab. 29. SVČ zřizované obcemi ve SO ORP – kroužky a jejich účastníci  

Název obce 
počet zájmových 
útvarů (kroužků) 

počet účastníků 

žáci, stu-
denti VOŠ 

děti ostatní celkem 

Turnov 31 406 4 8 418 

Zdroj: statistická ročenka MŠMT, weby zřizovatelů, Výkaz MŠMT (Z15-01) 

Žlutou ponorku a jejich 31 kroužků navštěvovalo v roce 2012/2013 celkem 418 osob, z 98 % děti. 

Tab. 30. Údaje o pracovnících SVČ ve SO ORP 

SVČ ve SO ORP 

pedagogičtí pracovníci ostatní pracovníci 

celkem 

interní externí 

celkem 

interní externí 

fyzický 
stav 

přepočt. 
stav 

fyzický 
stav 

fyzický 
stav 

přepočt. 
stav 

fyzický 
stav 

Turnov 31 3 3 28 7 2 1,4 5 

Zdroj: Statistická ročenka MŠMT, Výkaz MŠMT (Z15-01) 

31 kroužků střediska volného času obsluhovalo 31 pedagogických pracovníků a 7 v kategorii "ostatní". 

Převážná většina měla smlouvu jako externisté, pouze 13 % působilo v roce 2012/2013 jako interní 

zaměstnanci. Nabídka je tedy variabilní a řešena na základě externích pracovních úvazků dle poptávky. 

Tab. 31. Školní jídelny zřizované obcemi ve SO ORP 

  
počet ŠJ a vý-

dejen 
počet stravova-

ných žáků 

z toho v cílová kapacita 
kuchyně MŠ ZŠ 

celkem 34 3611 1195 2291 6165 

Hrubá Skála 1 62 28 34 100 

Jenišovice 2 198 70 128 370 

Kobyly 1 82 38 44 125 

Malá Skála 2 158 45 113 275 

Mírová pod Kozákovem 2 153 83 70 390 

Ohrazenice 2 88 39 49 115 

Olešnice 1 25 25 0 25 

Paceřice 1 28  28 0 28 

Pěnčín 1 68 36 32 80 

Přepeře 1 103 55 48 120 

Příšovice 2 116 50 66 155 

Rovensko pod Troskami 2 189 50 139 415 

Svijanský Újezd 1 36 28 8 60 

Sychrov 1 34 0 34 40 

Tatobity 1 54 26 28 70 

Turnov 12 2169 566 1478 37089 

Všeň 1 48 28 20 80 

Zdroj: statistická ročenka školství MŠMT, Výkaz MŠMT (Z17-01) 

Ve 355 školních jídelnách nebo výdejnách se v roce 2012/2013 stravovalo 3.583 osob, přičemž 64 % 

tvořili klienti ze základních a 36 % z mateřských škol. Nejvíce jich samozřejmě bylo ve městě Turnově. 

                                                           
8 Zdroj: http://www.zlutaponorka.turnov.cz/o-nas/stredisko-volneho-casu 
9 Pozn. k datům: ZŠ Skálova Turnov 125 strávníků mimo MŠ či ZŠ, nesouhlasí na celkový počet stravovaných v 
datech od SMO. 

http://www.zlutaponorka.turnov.cz/o-nas/stredisko-volneho-casu


85 
 

Průměrná naplněnost všech jídelen strávníky z MŠ nebo ZŠ představuje ve SO ORP 68 %. Nad průmě-

rem se pohybují Jenišovice, Pěnčín, Přepeře, Sychrov, Tatobity, Ohrazenice, Příšovice a Kobyly. Nejnižší 

míru naplněnosti kapacity má naopak s 39 % jídelna v Mírové pod Kozákovem nebo v Rovensku pod 

Troskami (46 %). Údaje nehovoří o osobách odebírajících obědy mimo školy a školská zařízení. 

Tab. 32. Údaje o pracovnících ve školních jídelnách dle zřizovatelů ve SO ORP (2013) 

školní jídelny zřizované 
pracovníci celkem 

fyzické osoby přepočtené osoby 

krajem 3 2,1 

obcemi 96 71,4 

církví 0 0 

soukromé 0 0 

Zdroj: Výkaz MŠMT (Z17-01) 

V tabulce 40 jsou zařazeny školní jídelny při ZŠ i MŠ ve SO ORP. V těch zřizovaných obcemi pracuje 96 

osob, a to z velké míry na plný úvazek (71 přepočítaných úvazků). I zde jsou tedy využívány částečné 

úvazky. 

3.1.6. Financování a finanční analýza 

Tab. 33. Celkové provozní výdaje ve správním obvodu na ZŠ, MŠ a jiná zařízení zřizované obcemi 
ZŠ/MŠ/jiné 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ZŠ (1. i 2. stupeň) 27 971 570 27 440 590 28 882 880 29 647 970 30 043 570 29 888 680 36 382 960 32 999 060 

ZŠ (jen 1. stupeň) - - 1 414 170 2 148 160 1 644 380 2 028 060 3 878 120 3 166 490 

MŠ 10 152 090 11 407 980 9 076 240 10 044 330 9 949 230 10 617 680 9 943 890 9 774 140 

Sloučené organizace 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné 2 709 100 2 114 670 2 651 180 2 624 480 3 787 040 2 265 520 2 746 840 3 358 880 

Celkem 40 832 760 40 963 240 42 024 470 44 464 940 45 424 220 44 799 940 52 951 810 49 298 570 

Zdroj: ÚFIS MF sběr dat na SO. Pozn. Přestože i v roce 2005 a 2006 samozřejmě na území byly i ZŠ pouze 
s 1. stupněm, nebyly tyto hodnoty zanášeny do evidence. Do kategorie "Jiné" patří domy dětí a mládeže, 
základní umělecké školy, střediska volného času atd. 

Data byla prvotně vyfiltrována za SO ORP Turnov z datových souborů "Výdaje obcí", poskytnutých SMO 

ČR. Vychází z finanční evidence provozních výdajů ve správním obvodu na ZŠ, MŠ a jiná zařízení zřizo-

vaná obcemi. Jak je z přiloženého grafu patrné, dochází k významným skokům v jednotlivých letech. 

Tyto skoky jsou vysvětlitelné pouze s ohledem na zahrnované náklady jednotlivých zařízení v jejich 

účetnictví, např. související s investicemi v tom kterém roce a uvedených v provozních výdajích. Není 

možné je v těchto agregovaných datech konkrétně interpretovat, natož studovat členění konkrétních 

položek v rozpočtu obcí. 

Pozn. k datům o finančních údajích: Data z rozpočtů jednotlivých zřizovatelů, tj. obcí, byla využívána při tvorbě 

konkrétních tabulek. Při vyplňování údajů do následující tabulky „Tab. 34. Finanční prostředky poskytnuté ze stát-

ního rozpočtu na přímé výdaje ve školství školám a školským zařízením zřízených obcemi ve SO ORP v Kč“ se vy-

cházelo z rozpočtů na jednotlivé roky, poskytnutých odborem školství SO ORP Turnov. V rozpočtech přímých ná-

kladů na školy a školská zařízení zřízená obcemi byly k jednotlivým školským zařízením také uvedeny paragrafy 

rozpočtu pro oblast školství. Celkové součty za jednotlivé paragrafy v roce 2013 pak byly použity i pro kontrolu 

ukazatelů nákladovosti na přímé náklady ve vzdělávání. Při výpočtu celkových skutečných nákladů na školy a 

školská zařízení byly údaje také zjišťovány ze závěrečných účtů obcí, kde byly částky získány z paragrafů rozpočtu 

určených pro oblast školství.  
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Tab. 34. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve školství školám a 
školským zařízením zřízených obcemi ve SO ORP v Kč 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

mzdové prostředky 
celkem 

102 033 367 106 552 961 108 197 323 109 775 692 114 222 955 115 178 462 124 170 351 126 044 162 

z toho 

platy 100 869 139 105 748 284 107 485 835 108 655 511 113 429 912 114 600 623 123 268 217 125 060 484 

ostatní 
osobní ná-
klady 

1 164 228 804 677 711 488 1 120 181 793 043 577 839 902 134 983 678 

související odvody 
a ostatní neinves-
tiční výdaje 

40 939 883 42 943 395 42 773 048 42 625 955 43 292 795 42 550 123 45 188 575 47 602 460 

neinvestiční výdaje 
celkem 

142 973 250 149 496 356 150 970 371 152 401 647 157 515 750 157 728 585 169 358 926 173 646 622 

Zdroj: Odbor školství města Turnov. 

Údaje v tabulce nebyly čerpány ze zdrojů od SMO ČR, ale přímo od odboru školství města Turnov (jak 

je uvedeno výše) a vypovídají o celém území SO ORP. Nejsou v nich zahrnuty školy zřízené krajem, jde 

pouze o data za obecní školské instituce. Ukazují finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 

na přímé výdaje školám a školským zařízením. Jde tedy o mzdy a s tím související odvody (platy, OON, 

odvody) do škol poskytnuté Krajským úřadem Libereckého kraje. Jak z grafu vyplývá, za celé sledované 

období permanentně stoupaly, bez ohledu na kolísající počty žáků. Srovnáním celkových neinvestičních 

výdajů na počet žáků v daném roce, se došlo ke zjištění, že tyto výdaje každoročně rostly průměrně o 

cca 2.200,- korun. Zatímco v roce 2006 představovaly neinvestiční výdaje téměř 143 milionů Kč na 

2.629 žáků (tedy 54.383,- Kč na jednoho), pak v roce 2012 to již bylo přes 169 mil. Kč na 2.502 žáků 

(tedy 67.689,-Kč na jednoho žáka). Jedinou výjimkou v progresi peněz na jednotku byl rok 2011, kdy 

sice došlo k navýšení celkové neinvestiční částky oproti r. 2010, ale pouze asi o 200 tisíc korun, přičemž 

průměrné meziroční navýšení představovalo za celé období přes 4 miliony. Zároveň oproti nízkému 

navýšení stoupl počet žáků. Současně mezi těmito lety nabízely obecní školy celkem 182 pedagogic-

kých úvazků v roce 2010 (viz tab. b) v úvodu) a 179,7 v roce 2011. V roce 2011 tedy mírně klesl počet 

pedagogických úvazků, mírně stoupl počet žáků a došlo ke stagnaci peněz na pedagogický personál 

oproti letům předcházejícím i následujícím. V současné době přiteče do obecního školství ve SO ORP 

téměř 174 milionů korun ročně na neinvestiční výdaje. 

Graf 10  Vývoj finančních prostředků ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve školách a školských 
zařízeních obcí 

 
Zdroj: Odbor školství města Turnov  

Graf neúprosně zobrazuje permanentně rostoucí prostředky na přímé výdaje v školství, o nichž hovo-
říme níže pod následující tabulkou.  
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Tab. 35. Ukazatelé nákladovosti na přímé náklady ve vzdělávání v roce 2013 ve SO ORP  

Druh školy, školského zařízení 
přímé náklady na 
vzdělávání celkem 

 (v Kč) 

z toho náklady na jednotku výkonu* 
(v Kč) 

celkové náklady ONIV 

předškolní vzdělávání 43 627 450 37 969,93 355,70 

základní školy 90 604 867 36 040,12 1 133,64 

gymnázia 0 0,00 0,00 

stravování MŠ, ZŠ 16 740 567 4 672,22 54,28 

školní družiny a kluby  10 881 466 9 838,58 38,28 

základní umělecké školy 9 817 785 14 228,67 29,32 

využití volného času 1 974 487 4 723,65 44,49 

celkem použité finanční prostředky 173 646 622 107 473,17 1 655,71 

Zdroj: Sběr dat na SO a KÚ. Pozn. Data za rok 2013. Jednotkou výkonu je dítě/žák/student/strávník. 
Tabulka se týká jen škol zřizovaných obcemi, tzn., že v tabulce nejsou zahrnuty krajské školy v ul. Sobo-
tecká a Gymnázium v Turnově. 

Nejvyšší přímé náklady na vzdělávání (90.604.867,- Kč) nesou pochopitelně nejpočetnější základní 

školy. Pokud se ale přepočítají na žáka, tj. „jednotku výkonu“, pak nejsou s 36 tisíci nejdražší. Předhání 

je v nákladech na dítě předškolní zařízení s necelými 38 tisíci. I když k těmto číslům připočtou ostatní 

neinvestiční výdaje (ONIV), které jsou u základních škol 3 krát vyšší než u mateřských, zůstávají náklady 

na dítě nejvyšší v MŠ (38.326,-). S výrazným odstupem za nimi pak stojí náklady na základní umělecké 

školy s 14.258,- korunami na žáka včetně ONIV. Následují „školní družiny a kluby“ s 9.877,-, „využití 

volného času“ s 4.768,- a „stravování v MŠ, ZŠ“ s 4.727,- korunami za dítě včetně ONIV. 

Tab. 36. Financování z RUD v jednotlivých obcích SO ORP  v roce 2013 
Název obce 
 
 

v Kč 
Dotace obcí 

rozdíl (RUD-náklady) 
 % Finanční pro-

středky z RUD 
Celkové skutečné 

náklady 

Celkem 29 192 000 41 286 236 Průměr:  -935 700,- Průměr:         58,7 

Hrubá Skála 496 000 744 951 -248 951 66,6 

Jenišovice 1 696 000 2 030 838 -334 838 83,5 

Kobyly 656 000 1 312 228 -656 228 50,0 

Malá Skála 1 256 000 1 750 000 -494 000 71,8 

Mírová pod Kozákovem 1 176 000 1 781 827 -605 827 66,0 

Ohrazenice 704 000 1 353 009 -649 009 52,0 

Pěnčín 584 000 989 158 -405 158 59,0 

Přepeře 856 000 1 345 000 -489 000 63,6 

Příšovice 928 000 2 019 700 -1 091 700 45,9 

Rovensko pod Troskami 1 600 000 3 262 249 -1 662 249 49,0 

Svijanský Újezd 288 000 1 323 001 -1 035 001 21,8 

Sychrov 288 000 466 841 -178 841 61,7 

Tatobity 448 000 1 284 860 -836 860 34,9 

Turnov 17 408 000 24 082 425 -6 674 425 72,3 

Všeň 384 000 783 092 -399 092 49,0 

Zdroj: sběr na SO ORP. RUD je počítáno jako 8.000,- Kč na jednoho žáka na rok. Celkové skutečné ná-
klady získány na www.rozpocetobce.cz (výdaje na provoz-vzdělávání, paragraf 311) 

Velkou změnu do systému financování přineslo nové rozpočtové určení daní, tzv. RUD. Ta přesunula 

neinvestiční příspěvky na provoz přímo školským zařízením, resp. jejich zřizovatelům. Tedy nedochází 

již k dohadům mezi obcemi s a bez škol, kolik mají přispívat zřizovateli školy ze svého rozpočtu na žáka 

http://www.rozpocetobce.cz/
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z jejich obce. RUD je pro zjednodušení počítáno jako 8.000,- Kč na jednoho žáka na rok.10 Tuto částku 

nebyly obce ani jejich účetní schopny vyčíslit, proto analýza vychází z oficiálních plošných dat. 

Přestože si zřizovatelé obecních škol tento krok chválí, stále musí fungování svých škol velmi výrazně 

dotovat z obecních prostředků. A to se zde ještě ani nemluví o investičních nákladech spojených s vý-

znamnějšími rekonstrukcemi apod. Tabulka 36 zkoumá situaci v roce 2013, ale bylo by vhodnější hod-

notit tyto údaje za delší časový úsek, protože právě zprůměrované hodnoty by eliminovaly nahodilé 

výkyvy v ročních investicích. 

Graf 11 Procento dorovnání nákladů na školství v obcích SO ORP Turnov v roce 2013 

 
Zdroj: sběr dat na SO ORP  

Porovnají-li se skutečné náklady na školy a školská zařízení v jednotlivých obcích SO ORP vůči prostřed-

kům obdrženým z RUD, vyjdou samé záporné hodnoty. Tedy známý fakt, že RUD nepokryje výdaje na 

školství a obce, které jsou zřizovateli škol, na ně musí ze svého rozpočtu přispívat. Je patrná jistá sou-

vislost mezi kapacitou školy a nákladovostí pro obec. Nejvíce v roce 2013 dotovala provoz školy obec 

s nejmenším počtem dětí, tj. Svijanský Újezd s 8 žáky a 78% podílem financování obcí. Mezi pěti ob-

cemi, které z více než 50 % dotují svoji školu, byly 3 s nejnižším počtem žáků. Kromě Svijanského Újezdu 

ještě Všeň s 20 a Tatobity s 28 žáky (viz tabulka 15). Na druhou stranu se mezi spíše dotovanými školami 

objevuje s 51 % Rovensko pod Troskami, které má po Turnově největší školu v celém SO ORP. Nutno 

ale poznamenat, že naplněnost školy v roce 2012/2013 byla asi 58 %. 

RUD naopak nejlépe pokrývá výdaje obcí na školy v roce 2013 v Jenišovicích, Turnově a Malé Skále, 

tedy obcích s největšími školami v regionu. Jak již ale bylo řečeno, data hodnotí stav financování z roz-

počtu v jednom konkrétním roce, kdy mohlo dojít k jednorázovému výkyvu a bylo by vhodnější srov-

návat delší časové období. Co se týče dalších výdajů ze sféry investic, jsou prezentovány v následující 

tabulce.  

                                                           
10 Odbor Legislativně správní SMO ČR poskytl toto stanovisko: Výňatek: Podle dat Ministerstva financí bylo k 30. 
9. 2012 v České republice 1 124 154 žáků mateřských, základních a speciálních škol zřizovaných obcemi. Pro rok 
2013 byla celostátně predikována částka v rozpočtu na sdílené daně ve výši 129,24 mld. Kč. Pokud z této částky 
vyjádříme oněch 7 %, vyjde nám, že na obecní školy připadá v letošním roce 9,0468 mld. Kč. Tuto částku vydělíme 
oním celkovým počtem žáků v České republice, vyjde nám příspěvek na jednoho žáka zhruba 8 tisíc Kč, což od-
povídá, podle provedených studií, celostátnímu průměrnému nákladu na žáka. 



89 
 

Tab. 37. Nezbytné investiční potřeby obcí ve SO ORP  týkající se ZŠ do roku 2023 

Obec Název a popis investice 
rok 

odhad 
Orientační 

částka 
Poznámka 

celkem 37 600 000   

MŠ a ZŠ Sluníčko, Tur-
nov 

oprava kanalizace a rozvodů 
tepla 2015 

1 000 000 rok realizace je nejistý 

ZŠ Turnov-Mašov 
celková rekonstrukce budovy 
školy 

do r. 
2020 

30 000 000 závisí na získání dotací 

MŠ Bezručova Turnov 
odkoupení budovy školy a po-
zemku Městem Turnov od sou-
kromého majitele 2020 

5 000 000   

ZŠ Turnov, Žižkova 518 
Umělé povrchy - venkovní spor-
toviště 2014 

1 600 000   

ZŠ Turnov, Žižkova 518 Vlhkost budovy ? ? závisí na obci a dotacích 

ZŠ Turnov, Žižkova 518 Umělé povrchy - tělocvičny ? ? závisí na obci a dotacích 

ZŠ Turnov, Žižkova 518 Střecha, protékající terasy ? ? závisí na obci a dotacích 

ZŠ Turnov, Žižkova 518 Výměna oken ? ? závisí na obci a dotacích 

ZŠ Turnov, Žižkova 518 Plášť budovy - severní strana ? ? závisí na obci a dotacích 

ZŠ Turnov, Skálova 600 
zateplení 1. st. + rekonstrukce 
WC  2014 

10 000 000 probíhá, konec srpen 2014 

ZŠ Turnov, Skálova 600 vnitřní úpravy objektu 1. st. 2015 5 000 000 předběžně přislíbeno 

ZŠ Turnov, Skálova 600 rekonstrukce WC na 2. st. 2016 3 000 000   

ZŠ Turnov, Skálova 600 rekonstrukce sprch v tělocvičně 2016 500 000 požadavek hygieny 

ZŠ Turnov, Skálova 600 
výměna oken a oprava fasády na 
hlavní budově (2. st.) 

2017-
2019 

25 000 000 

20-30 mil. podmínkou je rozší-
ření památkové zóny a získání 
grantu z ministerstva kultury, 
či evropských programů 

MŠ Olešnice  oprava fasády 2016 1 000 000 závisí na získání dotace 

Základní škola Roven-
sko pod Troskami 

instalace tepelného čerpadla + 
vybudování otopné soustavy + 
ohřev kotlem na ZP 

2014 2 296 580 
dotace získána, realizace je 
plánována v letošním roce 

Základní škola Roven-
sko pod Troskami 

Rekonstrukce zahrady u ZŠ 
2015-
2016 

2 000 000 
závisí na získání dotace, částka 
je jen odhadem  

Mateřská škola Roven-
sko pod Troskami  

snížení energetické náročnosti 
objektu MŠ 2014 

2 109 000 
dotace získána, realizace je 
plánována v letošním roce 

Mateřská škola Roven-
sko pod Troskami 

Dětské hřiště v přírodním stylu v 
areálu MŠ 

2014-
2015 

2 970 822 
závisí na získání dotace, žádost 
je podána 

NEPLÁNUJÍ VÝZNAMNÉ INVESTICE: 

MŠ a ZŠ Jenišovice, Jeni-
šovice 

 Žádné významnější investice 
  

0 
budova byla rekonstruována 
2013-2014 

Zdroj: Sběr dat na SO, webové stránky zřizovatele. 

Tabulka představuje nezbytné investiční potřeby jednotlivých obecních školských zařízení ve SO ORP, 

které sami poskytli jejich ředitelé. Investice jsou samozřejmě odvislé od rozhodnutí zřizovatele, ale 

ředitelé jednotlivých zařízení mají relevantnější představu o potřebách jejich škol a mateřských škol. 

Samozřejmě největší význam při skutečné realizaci investičních plánů budou hrát také získané dotace 

a politická rozhodnutí. Data tedy představují spíše představy než reálné plány a harmonogram jejich 

plnění. Zařízení v seznamu neuvedená nedodala informace o potřebných investicích. 
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3.1.7. Analýza cílových skupin a analýza rizik 

3.1.7.1. Analýza cílových (dotčených) skupin 

Název dotčené skupiny Očekávání dotčené skupiny Rizika spojená se skupinou 
Způsob  
komunikace 

Opatření 

Rodiče, kteří mají děti 
v MŠ, ZŠ 

zachování dostupnosti a kva-
lity 

četnější ponechání potomků ve školních 
družinách a klubech - není rizikem pro 
obec 

prostřednictvím 
ZŠ a MŠ 

nabízet kvalitní trávení volného času po škole ze 
strany zřizovatele 

Rodiče – zájem o MŠ, ZŠ 
zachování dostupnosti a kva-
lity, končí období nedostatku 
kapacity mateřských škol 

svážení dětí z místa bydliště do škol v 
obcích, kde mají rodiče zaměstnání a 
úbytek dětí v menších školách a mateř-
ských školách 

prostřednictvím 
obce a jí zřizova-
ných ZŠ a MŠ 

posilovat kvality škol a školních zařízení při ros-
toucí konkurenci a jejich boji o žáky. Vylepšovat 
komunikaci výhod vůči rodičům. 

Děti v MŠ a žáci v ZŠ 
kvalitní výuka a dopravní do-
stupnost 

nedostatek financí pro kvalitní peda-
gogy může ovlivnit kvalitu výuky 

  
zajistit aprobované a hlavně kvalitní pedagogy i 
do malotřídních škol a MŠ 

Pedagogové a další za-
městnanci 

jistota práce za adekvátní od-
měnu 

klesající počty dětí v budoucnosti přine-
sou pokles příjmů dle normativu a tím i 
tlak na propouštění/snižování úvazků 

stát 

-upravit do budoucna státní financování tak, 
aby s klesajícím počtem dětí neklesaly počty pe-
dagogů a byla posílena kvalita oproti kvantitě; -
řešení pro venkovské školy může ležet ve „sdíle-
ných" učitelích, na které se složí více škol. 

Představitelé obce, která 
má ZŠ, MŠ 

zachování MŠ, ZŠ v obci 
nedostatek dětí a neúnosná ekono-
mická náročnost na provoz MŠ, ZŠ  

mezi všemi aktéry 
hledání řešení na úrovni státního financování 
školství + meziobecní spolupráce 

Představitelé obce, kde 
škola ZŠ nebo MŠ není 

zachování MŠ, ZŠ v nedaleké 
obci a zajištění dobré do-
pravní dostupnosti 

zhoršení dostupnosti 
mezi obcemi s i 
bez MŠ, ZŠ  

pravidelná komunikace s dopravci i okolními ob-
cemi 

Představitelé kraje 
zodpovědnost za rozdělování 
prostředků 

nespravedlivé rozdělování  vůči zařízením nalezení spravedlivého systému financování 

Představitelé státu 
zodpovědnost za rozdělování 
prostředků 

nespravedlivé rozdělování  vůči zařízením nalezení spravedlivého systému financování 

Média informování o školství 
zprávy zpochybňující jednotlivá zařízení 
by mohla vést ke snížení počtu žáků … 
probl. venkovských zařízení 

mezi všemi aktéry  pravdivé informování 
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3.1.7.2. Analýza rizik – registr rizik v oblasti 

Název rizika 

Hodnocení rizika 

Vlastník rizika Pravděpodob-
nost (P) 

Dopad (D) V = P*D 

Finanční riziko  

Nedostatek financí na běžný provoz a opravy 4 4 16 Obec zřizující ZŠ, MŠ 

Nedostatek financí na investice a vybavení 4 4 16  Obec zřizující ZŠ, MŠ 

Nedostatek financí na platy 2 2 4 Stát 

Organizační riziko  

Špatné rozmístění ZŠ, MŠ v rámci území  1 1 1 Obce daného území 

Nedostatek dětí / příliš mnoho dětí (nepříznivý demografický vývoj) 3 4 12 Obce daného území 

Rušení dopravních spojů zajišťující dopravu dětí do a ze ZŠ, MŠ 2 3 6 Obce, kraj 

Nezájem či neochota obcí na spolupráci 2 1 2 Obce daného území 

Nevhodně stanovené normativy na ZŠ a MŠ ze strany kraje 2 3 6 Obce daného území 

Právní riziko  

Změna legislativy, která povede k vynuceným investicím (např. zpřís-
nění hygienických předpisů) 

1 2 2 Obce daného území 

Reformy, které zhorší podmínky pro kvalitní výuku 2 2 4 Obce daného území 

Technické riziko  

Špatný technický stav budov ZŠ, MŠ 3 4 12 Obec zřizující ZŠ, MŠ 

Zastaralé či nevyhovující vybavení 3 3 9 Obec zřizující ZŠ, MŠ 

Věcné riziko  

Špatné řízení školy 1 2 2 Obec zřizující ZŠ, MŠ 

Nízká kvalita výuky 1 1 1 Konkrétní ZŠ, MŠ 

Nezájem rodičů o umístění dětí do konkrétní ZŠ, MŠ 2 2 4 Konkrétní ZŠ, MŠ 

Personální rizika (aprobovanost, fluktuace, věk, …) 1 2 2 Konkrétní ZŠ, MŠ 

Pozn. hodnocení na škále 1-5, kde 5 znamená nejvyšší míru a 1 nejnižší míru ohrožení. V= významnost rizika a je součinem pravděpodobnosti a dopadu. Vy-
soké hodnoty tedy představují nejvyšší rizika. Opatření ke snížení významnosti rizika doplníme po shromáždění starostů a v další fázi projektu 

Jako nejvýznamnější rizika současné doby hodnotíme ta, související s demografickým vývojem a finanční náročností na udržení kvality i počtu škol a škol-

ských zařízení s klesajícím počtem dětí. Jejich řešení bohužel nejsou příliš v dosahu obcí jako jejich zřizovatelů. Školství je dlouhodobě podfinancovanou 

oblastí a prostředky přisouzené obcím z rozpočtového určení daní stejně jako prostředky na mzdy stanovené dle počtu žáků ve škole nepokrývají náklady. 

Obce musí dotovat jejich provoz a často i platy pedagogů a nepedagogů z prostředků obce, což je znevýhodňuje oproti obcím bez škol a školských zařízení. 

Sice přináší obci nevyčíslitelnou společenskou hodnotu, je jisté, že s klesajícím počtem žáků, obzvláště v malotřídních venkovských zařízeních, budou při 
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zachování normativů a minimálních počtů žáků na třídu, některé obce nuceny se zamyslet nad ekonomičností a udržitelností MŠ, ZŠ v obci. Pro zachování 

stávající sítě vzdělávání ve SO ORP Turnov bude do budoucna žádoucí úprava celorepublikového systému, ale i intenzivnější meziobecní spolupráce. Např. na 

poli sdílením investic do škol a školských zařízení od obcí, které je pro své občany nenabízí, ale zároveň je využívají. Základ financování by ale vždy měl ležet 

na státu kompenzací od něj. 

3.1.8. SWOT analýza školství 
SWOT analýza vybírá relevantní závěry ze Strategického plánu vzdělávání obyvatelstva města Turnov z roku 2009, která byla zpracována odborným týmem a vychází jak ze 

statistických dat, tak také rozsáhlého dotazníkového šetření mezi uživateli vzdělávacího systému v Turnově. Závěry byly selektovány za celé SO ORP Turnov dle diskuse s 

většinou ředitelů základních i mateřských škol ve SO ORP, odborem školství, představiteli obcí a dalšími zodpovědnými osobami v oblasti vzdělávání v regionu. 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- momentální nárůst počtu dětí na MŠ a předpoklad dobré naplněnosti MŠ přibližně do školního roku 
2014/2015; 
- vysoká naplněnost ZŠ cca do roku 2022/2023; 
- nabídka i kapacity komplexní a dostatečné; 
- turnovské školy jsou schopny do značné míry uspokojovat zájem rodičů a dětí z nespádových ob-
lastí, zejména z obcí, kde nemají školu nebo mají jen 1. stupeň; 
- dobrá kvalifikovanost pedagogických sborů i v menších obcích; 
- v nabídce Turnova je speciální MŠ pro děti s vážnými zdravotními problémy ceněná pedagogická 
alternativa – waldorfská MŠ; 
- ve většině MŠ je nabízena systematická pomoc dětem s hendikepy a s potížemi v učení; 
- kvalita vzdělávání v základních školách a služby pro žáky a studenty; 
- spolupráce škol se zahraničím (Polsko, Německo, Švédsko); 
- dostupná nabídka pedagogicko-psychologického poradenství; 
- školy nabízí služby kvalitních základních uměleckých škol z i mimo SO ORP a volnočasové aktivity; 
- Turnov disponuje Střediskem pro volný čas dětí a mládeže – „Žlutou ponorkou“ s širokou nabídkou 
aktivit; 
- všechny školy nabízí školní družiny nebo kluby; 
- spolupráce škol s rodiči je živá a pestrá; 
- vedení obcí si uvědomují klíčovou roli vzdělávání a vzdělávací (a obecně kulturní) instituce podporují 
v rámci možností svých rozpočtů; 
- ředitelé škol se angažují v obcích, jsou členy zastupitelstev, pracovních skupin, komisí; 
- samozřejmostí jsou většinou dobře vedené a aktualizované webové stránky; 
- výročí škol a jimi pořádané akce jsou významnými událostmi v životě obcí a jejich obyvatel, základní 
a mateřské školy naplňují život v obci; 
- vybavenost škol umožňuje vzdělávání na dobré úrovni i v malotřídkách; 

- u MŠ nelze aktuálně uspokojit všechny zájemce (především Turnov 
odmítá děti z blízkých obcí a upřednostňuje své obyvatele);  
- kvalitu výchovy znesnadňuje relativně vysoká naplněnost tříd, vysoký 
počet dětí na 1 učitelku, málo kapacit pro individualizaci výchovy; 
- vysoká míra feminizace školství; 
- neexistence jeslí; 
- malá dostupnost miniškolek ve SO ORP pro děti mladší 3 let; 
- populace stárne, bude se rodit stále méně dětí (globální trend); 
- předpoklad setrvalého snižování počtu žáků v MŠ od školního roku 
2014/2015; 
- předpoklad setrvalého snižování počtu žáků v ZŠ od školního roku 
2022/2023; 
- z toho vyplynou zvýšené náklady obcí na povinné vzdělávání (v pří-
padě zachování systému normativu); 
- velké disproporce v provozních nákladech mezi jednotlivými školami 
(zejména malotřídními venkovskými a velkými turnovskými); 
- nižší naplněnost tříd má vliv na nenárokové složky platu zaměstnanců 
škol; 
- dílčí výhrady žáků a rodičů ke kvalitě vzdělávání a obavy některých 
z méně kvalitní výuky v malotřídkách menších obcí; 
- koncentrace pestrých volnočasových aktivit v Turnově; 
- malý rozsah nabídky pro neorganizovanou mládež; 
- špatný technický stav některých budov a vysoká finanční náročnost 
na jejich opravy i provoz; 
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- jídelny jsou dostupné ve všech školách po celém SO ORP; 
- Turnov má obecně dobrou dostupnost pro občany žijící v okolních obcích; 
- SO ORP je bezpečné město s relativně nízkou kriminalitou na dětech a mladých lidech; 

- horší dopravní situace před jednotlivými školami před začátkem a po 
konci vyučování, nedostatek parkovacích míst; 
- dotace na MŠ je vázána zástavou budovy na 20 let, oproti běžným 5-
6 rokům; 

- obce chtějí zachování stávající sítě škol; 
- čas na hledání konsensuálního řešení budoucího poklesu žáků; 
- výhledově nižší naplněnost tříd – příležitost k větší individualizaci vzdělávání; 
- otevírá se prostor pro jednání o spolupráci s okolními obcemi, které nemají školu, nebo mají jen 1. 
stupeň; 
- atraktivní lokality - lidé se chtějí stěhovat na území SO ORP Turnov – je zde příležitost ke stabilizaci 
v sociálně-demografické oblasti v případě stavby dalších bytů a domů; 
- posílení integrace zdravotně postižených žáků a studentů do běžných škol; 
- podpořit vznik a fungování mateřských center, jako rozšíření nabídky pro rodiny s malými dětmi; 
- další vzdělávaní pedagogických pracovníků; 
- rozšíření kvalifikace učitelů škol v oblasti dalšího vzdělávání nebo jazykových znalostech; 
- možnosti využití evropských fondů; 
- zřízení školních autobusů pro dopravu dětí mezi jednotlivými obcemi; 
- snížení bezpečnostních rizik vyplývajících z přesunů dětí – dopravní omezení a úpravy přechodů a 
chodníků; 
- rozšiřování výuky cizích jazyků s důrazem na anglický a německý jazyk (blízkost ŠKODA AUTO); 
- záměr na výstavbu centra pro hendikepované děti a dospělé v Turnově; 
- příležitosti využívat volné kapacity škol pro další vzdělávání a volnočasové aktivity – (ideálem je 
škola, která je využita až do večera, ne pouze tělocvičny); 
- další rozvoj volnočasového a zájmového vzdělávání v oblasti aktivit pro celou rodinu; 
- intenzivnější zapojení Žluté ponorky do volnočasových aktivit pro neorganizovanou mládež;  
- rozvoj spolupráce s neziskovými organizacemi – obsahově, ale i skrz využívání volných prostor škol 
a školských zařízení; 
- lze synergicky využít potenciálu dalších organizací při získávání dotací do oblasti vzdělávání (např. 
potenciál Muzea Českého ráje, nedaleké Tomovy parky a dal.); 
- spojení sil více zařízení nebo obcí při zadávání veřejných zakázek pomůže ušetřit ceny za služby i 
zboží; 
- sdílení kvalifikovaných a nevytížených pedagogů více školami by pomohlo řešit kvalitu výuky i 
v malotřídních školách; 
- vytvoření podmínek pro tyto „létající pedagogy“ (např. nákup vozidla na jejich přesun apod.); 
- sdílení nákladů na nepedagogický personál – např. školníky nebo uklízečky;  

- hrozí riziko nenaplněnosti škol v důsledku nepříznivého demografic-
kého vývoje; 
- riziko ekonomické neudržitelnosti a nutnost uzavírání menších ven-
kovských základních a mateřských škol; 
- při nevyužívání kapacity škol intenzivněji, hrozí významné finanční 
ztráty a značné disproporce v provozních nákladech na žáka; 
- nedostatek finančních prostředků ve školství zejména ve vztahu k in-
vesticím do nezbytných rekonstrukcí a nákupu techniky; 
- změny legislativy /snížení normativů ohrozí finanční hospodaření zři-
zovatelů; 
- frustrace rodičů, kterým se nepodařilo umístit své děti v MŠ; 
- zájem rodičů žijících mimo Turnov o umístění dětí v turnovských ško-
lách může vést k poklesu počtu dětí ve venkovských zařízeních; 
- opouštění venkova a stěhování za prací do větších měst; 
- kvalita pedagogů v důsledku podfinancování školství; 
- vyšší věkové složení pedagogů a jejich odchod do důchodu – ab-
sence kvalitních pedagogů; 
- feminizace školství; 
- nákladné investice do stavu a vybavení budov; 
- financování asistentů pedagoga a osobních asistentů brání větší inte-
graci znevýhodněných do běžných škol; 
- intenzivnější problém s osobními asistenty ve speciální škole – rodiče 
si musí hradit sami = velká finanční zátěž … příležitost zapojení soc. 
služeb a neziskových organizací do podpory asistentů; 
- absence nízkoprahových zařízení; 
- neoprávněné názory rodičů ohledně kvality a vybavenosti venkov-
ských škol; 
- školní družiny potřebují navýšení personálu i prostor + prodloužení 
jejich otevírací doby … ulehčení zaměstnaným rodičům; 
- nevyužívání budov a jejich chátrání; 
- dotace by měly být vázány zástavou budovy max. 5-6 let; 
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3.1.9. Souhrn výsledků analýz (analytické části) 

Oblast školství lze ve SO ORP Turnov označit za kvalitní a dostupnou. Školy a školská zařízení jsou nejen 

v Turnově, ale i v menších obcích, kde se je snaží udržet přes vysokou finanční náročnost. Představují 

často srdce společenského dění v obcích a zkušenost z míst, kde došlo k uzavření nenaplněných zaří-

zení, potvrzuje význam pro pocit sounáležitosti v obci. Preferovaný postoj, že děti tak získávají vztah 

ke své obci a výhledově nebudou migrovat do větších měst, kontrastuje s praktickou realitou. Realitou 

ekonomické náročnosti nenaplněných tříd a mylným dojmem některých rodičů, že kvalita venkovských 

základních a mateřských škol je špatná (a následným umísťováním dětí do škol ve větších městech). 

Mylná proto, že i ve venkovských školách SO ORP pracují kvalifikovaní pedagogové a vybavenost a stav 

zařízení je mnohdy lepší než těch velkých. Právě proto, že MŠ a ZŠ představují preferovanou záležitost 

co do investic v menších obcích. Tato snaha udržet stávající počet zařízení je v protikladu se stávajícím 

systémem normativů nebo RUD vyplácených na počet žáků. Z toho důvodu jsou menší školy významně 

dotovány z obecních rozpočtů, zatímco Turnovu by příjmy z RUD pokryly náklady, pokud by samozře-

jmě nedocházelo k investicím. Samozřejmě při takovém počtu škol i dětí jsou pak prostředky sloužící 

na investice v Turnově mnohonásobně vyšší, takže i toto větší město dotuje školství ze svých rozpočtů. 

Na základních i mateřských školách dlouhodobě pracuje stejné a odpovídající množství pedagogického 

personálu. Za sledované období 2005/2006-2012/2013 nedošlo k žádnému uzavření nebo otevření 

nové základní či mateřské školy. Došlo pouze k lepšímu vytížení dříve volných kapacit v důsledku ros-

toucí porodnosti předchozích let. Ta je také zárukou toho, že ZŠ budou ve SO ORP v nejbližších letech 

naplněné, ale bude potřeba se připravit na opětovný pokles v dohledné budoucnosti. V důsledku de-

mografických úbytků nebude finančně únosné udržet množství personálu/úvazků ve školství, stejně 

jako množství tříd. Pokud nedojde ke změně systému financování školství, bude nutné vynakládat stále 

větší podíly prostředků z obecních rozpočtů na tuto oblast. Zároveň ale zachování stávající sítě může 

v takové době přispět ke zkvalitnění výuky menšího počtu žáků ve třídách a na jednoho pedagoga. 

Bude nutné tuto záležitost ve SO ORP efektivně vybalancovat. 

Výzvu představují i úspory, které by mohly přinést společné nákupy většího objemu služeb, energií 

nebo výrobků. Např. město Turnov již nyní jednotně nakupuje pro svá zařízení energie a plánuje i in-

ternet, což představuje významné úspory. Obce by mohly sjednotit objednávky za všechna svá zařízení, 

nemovitosti apod., případně by se mohlo spojit více obcí ve SO ORP a nakoupit identické služby ve 

větším objemu a tím získat lepší cenu. Úsporu by také mohlo představovat využití volných prostor např. 

po nenaplněných třídách. Buď komerčními subjekty za úplatu, nebo neziskovými, jako jejich nefinanční 

podpora. Možnou cestou společného hledání efektivnějšího organizačního zabezpečení vzdělávání 

žáků v málotřídních školách může být jejich formální „slučování“. Např. se může jednat o jeden právní 

subjekt v úplné základní škole s navázanými odloučenými pracovišti v málotřídních školách, což přináší 

snížení administrativního tlaku na vedoucí pracovníky malých organizací, včetně dílčího snížení ná-

kladů. Znamená to také efektivnější využití prostředků ze státního rozpočtu na přímé výdaje (výpočet 

po odloučených pracovištích). 

Děti ve SO ORP mohou navštěvovat jak speciální ZŠ zřizovanou krajem tak i obcí nebo některou ze 

speciálních tříd v běžných základních nebo mateřských školách. Ty se také snaží otevírat prostor pro 

znevýhodněné děti a integrovat je do běžných tříd. Bohužel naráží na finanční limity a systémovou 

nepřipravenost v oblasti financování nepedagogického personálu nebo osobních asistentů. Rodiče si 
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musí tyto služby kupovat, což je velmi finančně zatěžující. Bylo by vhodné posílit subvence státu do 

tohoto prostoru buď přímo, nebo nepřímo, skrz podporu neziskových organizací, sociálních služeb, ve-

řejně prospěšných prací apod. 

Výtku si také zasloužil přístup některých pedagogů k výuce, jejichž metody vzdělávání lze označit za 

zastaralé. Přestože se trendům ve výuce věnuje většina učitelů, je zapotřebí, aby se jim věnovali všichni. 

Důležitější než nazpaměť zapamatované znalosti jsou dovednosti a kompetence. Je zapotřebí perma-

nentně zvyšovat kvalitu vzdělání pedagogů a mělo by docházet ke změnám ve školním kurikulu. Je to 

prostor pro společné využívání dotací, které se ostatně již nyní realizuje i ve SO ORP Turnov díky pro-

jektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost (www.skolniuspesnost.cz).  

K enormnímu nárůstu kapacity a zatížení došlo v uplynulých letech u školních družin a klubů. Zde jsou 

jak personální, tak prostorové kapacity za hranou udržitelnosti a je potřeba nalézt řešení. Děti stále 

více času tráví v těchto zařízeních a je vhodné je podpořit např. navýšením zájmových kroužků a vol-

nočasových aktivit při školách. Podobně by bylo vhodné podpořit vznik nízkoprahového centra nebo 

aktivity neorganizované mládeže, především ve větších obcích. 

Na území chybí širší nabídka služeb pro děti předškolkovského věku, která by pomohla uvolnit ruce 

zaměstnaným rodičům. Tlak na návrat do zaměstnání před 3 rokem dítěte a zkrácení úvazků není v sou-

časné době podpořen možností „odložení“ dítěte do vhodného zařízení. Existují sice mateřská centra, 

ale slouží spíše k zájmovým činnostem rodičů a dětí, než k přímému hlídání batolat. Není zde ani jedno 

zařízení jeslového typu, které by za menší příspěvek nabídly kvalitní trávení času malých dětí. Soukro-

mých subjektů nabízejících hlídání dětí je málo. Existuje tak potenciál pro neziskový nebo soukromý 

sektor, který by mohl potřebu saturovat, např. i za přispění dotací od obcí nebo využití volných prostor 

jiných škol a školských zařízení obcí, či jinou materiální podporou. 

3.1.10. Doporučení 
1. Zachování stávající vzdělávací sítě - Spolupráce obcí bez a se školami na financování venkov-

ských škol pro jejich zachování. Např. kofinancování nezbytných investic do vybavení a stavu 

nemovitostí. 

2. Úspory – Vypisování veřejných zakázek a velkoobjemové nakupování služeb a výrobků více ob-

cemi a zařízeními. 

3. Sdílení pedagogů, školníků, administrativních pracovníků, vozidla a dal. 

4. Rozšíření nabídky pro děti mladší 3 let – obce by mohly finančně nebo jinak podpořit nové 

subjekty (např. poskytnutím za náklady nevyužívaných školních prostor aj.) 

 

3.2. Návrhová část pro oblast předškolního a základního vzdělávání  

3.2.1. Struktura návrhové části 
Návrhová část je součástí Souhrnného dokumentu, který byl zpracován v rámci projektu "Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností". 

Byla zpracována realizačním týmem ve spolupráci se zástupci obcí SO ORP s podporou motivujících 

starostů. 

V předchozích krocích byla zpracována analytická část pro téma školství, na jejímž základě byly připra-

veny Nástiny opatření. Návrhová část staví na všech dosud realizovaných aktivitách. Cílem návrhové 

části je reagovat na konkrétní potřeby území zjištěné analýzami a zároveň sloužit jako nástroj pro ze-

fektivnění procesů v území. Pro rozvoj meziobecní spolupráce je nutné nastavit společnou vizi, dále 

rozpracovanou do úrovně cílů v nadefinovaných problémových oblastech v oblasti školství. 

http://www.skolniuspesnost.cz/
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Provedená analýza je stěžejním, nikoli však jediným vstupem pro definování návrhové části. Formulace 

vize byla navržena realizačním týmem jako podklad pro další diskusi zástupců dotčených obcí. Meto-

dou brainstormingu a následnou diskusí o jednotlivých variantách byla zformulována vize meziobecní 

spolupráce ve správním obvodu ORP. Vize je formulována jako žádoucí budoucí stav meziobecní spo-

lupráce. Je souhrnná pro spolupráci obcí ve SO ORP pro všechna řešená témata, nikoli pouze pro téma 

školství. 

Na základě analytické části (zejména SWOT analýzy) a následně zpracovaných Nástinů opatření a s oh-

ledem na definovanou vizi byly realizačním týmem navrženy problémové okruhy, které byly podrobeny 

ověření ve fokusních skupinách. Fokusní skupina byla složena ze zástupců odboru školství i finančního 

odboru SO ORP Turnov, odborné veřejnosti, zástupců škol, MŠ, starostů napříč územím. Jejich odborné 

názory byly klíčové pro upřesnění výstupů, které vzešly z analýzy dat, a obohatily tak pohled na téma 

školství. 

Stěžejním bodem návrhové části je definování cílů ve vymezených problémových tématech. Cíle byly 

podrobně popsány a byla navržena opatření k realizaci cílů. Pro sledování úrovně naplňování defino-

vaných cílů byla nastavena sada indikátorů umožňující periodicky monitorovat pokrok při plnění cílů a 

případně přijímat opatření ke zlepšení žádoucího výsledku. 

Návrhová část Souhrnného dokumentu je strukturována standardně dle principů strategického řízení. 

Základní „střechou“ návrhové části je vize. Jejím formulováním je deklarováno, že území SO ORP bude 

usilovat o její naplnění. Následně se vize rozpadá do problémových okruhů, které budou naplňovány 

prostřednictvím sady několika málo cílů.  

Jednotná vize poskytuje celkový rámec všem subjektům zapojeným do činnosti vymezeného území. 

Měla by udržet společné směřování všech zapojených subjektů od nejvyšších úrovní hierarchie až po 

nejnižší úrovně. Umožní lépe přenášet pravomoci na výkonné pracovníky a zároveň zajistit jednotnou 

filosofii, pro kterou jsou dílčí činnosti vykonávány. Bez vize by chyběl jasně vyjádřený směr, kterým se 

chceme vydat. Vize je formulována jako budoucí stav, kterého chceme realizací strategického řízení 

dosáhnout. Jedná se o společnou představu, jak by měly obce v území v budoucnu spolupracovat. Re-

spektuje přání a potřeby místních občanů.  

V podmínkách projektu je vize souhrnná pro spolupráci obcí ve SO ORP pro všechna řešená témata, 

nikoli pouze pro téma školství. Vzhledem k zaměření projektu směřuje ke všem povinným tématům a 

ke zvolenému volitelnému tématu. Staví na silných stránkách identifikovaných ve SWOT analýze.  

Vedle určení budoucího směřování vývoje může vize také sloužit jako marketingový nástroj území. Je 

doplněna o slogan, který bude využíván pro propagaci území jako celku dovnitř (občanům, politikům, 

školám, podnikatelům) a navenek (turistům, potenciálním investorům, složkám veřejné správy). 

První verze struktury problémových okruhů byla vytvořena realizačním týmem na základě provedených 

analytických kroků a zpracovaných Nástinů opatření. Návrh problémových okruhů byl ověřen ve fokus-

ních skupinách. Následně byly vytvořeny popisy cílů. Byli určeni garanti (správci) jednotlivých cílů, kteří 

zpracovali návrhy popisů, které byly podrobeny vnitřnímu připomínkovému řízení. Realizační tým jed-

notlivé cíle vzájemně porovnal, sjednotil jejich strukturu a úroveň detailnosti. Byl kladen důraz na vzá-

jemnou provázanost cílů a jejich doplňkovost. Součástí tohoto procesu bylo také nastavení indikátorů, 

jimiž bude plnění cílů sledováno a hodnoceno.  
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Schéma 1. Vztahy mezi vizí, problémovými oblastmi, cíli a indikátory. 

 

Struktura problémových oblastí a cílů v tématu Školství je uvedena v níže uvedeném schématu. 

Vize, problémové oblasti a cíle 
Vize mezi-
obecní spolu-
práce: 

Občanům je k dispozici kvalitní a dostupná síť škol a pestrá nabídka mimoškolních 
volnočasových aktivit  

Školství 

Problémová oblast 1: 
Udržitelnost sítě 
škol. 

Problémová oblast 2: 
Kam s dětmi po 
škole. 

Problémová oblast 3: 
Integrace znevý-
hodněných dětí do 
běžných tříd. 

Problémová oblast 4: 

Péče o děti mladší 3 
let. 

cíl 1.1: 
Zvýšit 
kvalitu 
škol i 
v menších 
obcích. 

cíl 1.2: 
Zlepšit 
stavebně 
technický 
stav a 
efektivní 
provoz 
budov. 

cíl 2.1: 
Rozšířit 
nabídku 
volnoča-
sových 
aktivit při 
školách. 

cíl 2.2: 
Zvýšit ka-
pacitu 
školních 
družin. 

cíl 3.1: 
Zvýšit počet asis-
tentů pedagoga. 

cíl 4.1: 
Vytvořit podmínky pro 
péči o děti mladší 3 let. 

 

Návrhová část byla zpracována ve druhém pololetí roku 2014. 

3.2.2. Vize a slogan 
Vize je chápána jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2024) a současně 

jako nástroj marketingu, včetně sloganu či hlavního hesla, které jsou pro oblast Turnovska typické a se 

kterými se lidé mohou ztotožnit. 

a. Vize 2024: 

Obce na území SO ORP Turnov spolu komunikují. Jejich občanům je k dispozici kvalitní a dostupná síť 

škol a pestrá nabídka mimoškolních volnočasových aktivit. Komunitní plánování sociálních služeb od-

ráží demografický vývoj a pomáhá řešit problémy klientů v jejich přirozeném prostředí. Obce v území 

SO ORP Turnov efektivně koordinují nakládání s odpadem, cesty v území jsou kvalitnější a bezpečnější. 
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b. Slogan 

Český ráj, dobré místo pro život. 

3.2.3. Problémové oblasti (okruhy) 
Další část je zaměřena na popis problémů, které obce SO ORP Turnov zatěžují v oblasti vzdělávání a 

pokusíme se najít jejich řešení. Jak již bylo řečeno, okruhy byly definovány v 1. fázi projektu a následo-

vala jejich verifikace při osobních setkáních, dotaznících i dalším dotazování. Závěrem byla podrobena 

diskusi ve fokusní skupině. Ta předchozí závěry potvrdila a některé okruhy přeskupila, jak je uvedeno 

níže. 

Schéma 2. Vize a problémové okruhy v oblasti školství na území SO ORP Turnov 

 
 

I. Udržitelnost sítě škol 

Ve SO ORP Turnov je v současné době dostatečná síť škol i v menších obcích, která umožňuje dětem 

zůstávat déle v místě nebo blízko svého bydliště, posilovat pocit sounáležitosti a udržovat společenský 

život v obci. Kvalita výuky v menších obcích je uspokojivá a učí v nich převážně pedagogové s odpoví-

dající kvalifikací. 

1. Příčiny problému 

V roce 2009 dosáhla porodnost dlouhodobého maxima, od té doby má mírně klesající trend. Demo-

grafický vývoj pro ČR, ale i Turnovsko hovoří o pokračování regrese porodnosti v následujících letech. 

Nejspíše ustane až s příchodem silnějších ročníků do reprodukčního věku - dnešních osmiletých, tedy 

okolo roku 2036. Mateřské školy zažily již v posledních letech největší naplněnost, resp. se nedařilo 

umístit všechny děti (především ve městě Turnov). Samozřejmě by bylo vhodné množství tříd ještě pro 

nejbližší 1 až 2 roky ve SO ORP navýšit, ale výhledově bude předškoláků a posléze i školáků ubývat, 

proto není z pozice obcí žádoucí zvyšovat množství mateřských škol. I přes neuspokojené žádosti lze 

počet MŠ i ZŠ označit výhledově za odpovídající. Pokud nedošlo k navýšení kapacit MŠ v předchozích 

letech, dnes to již nemá opodstatnění. Množství dětí v MŠ bude v dalším čtvrtstoletí pozvolna (ne sko-

kově) ubývat, což bude se zpožděním (asi v r. 2016/2017) následovat i základní školství. 

2. Důsledky neřešení problému 

Klesající počet dětí/žáků se promítne do naplněnosti tříd. Což by se mělo pozitivně promítnout do dal-

šího zvýšení kvality výuky, když na pedagoga připadne menší počet žáků a bude se jim moci více věno-

vat. Na druhou stranu to dopadne velmi výrazně na rozpočty obcí jako zřizovatelů ZŠ a MŠ. Zatímco 

náklady (kromě ceny za spotřebované množství vody) zůstanou stejné (ve stejném množství tříd se 

bude stejně topit i svítit), finanční zdroje klesnou. A to jak v MŠ (kdy klesnou platby od rodičů), tak 

Vize:  Na území SO ORP Turnov je občanům k dispozici kvalitní a dostupná 

síť škol a pestrá nabídka mimoškolních volnočasových aktivit. 

1. Udržitelnost sítě škol 

2. Kam s dětmi po 

škole 3. Integrace znevýhod-
něných 

4. Péče o děti mladší 

3 let 
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především u příjmů v ZŠ. Pokud nedojde ke změnám v současném systému normativů, je nutné očeká-

vat rostoucí podíl výdajů obecních rozpočtů do oblasti vzdělávání.  

Školy mají dva základní zdroje financování. 1. Přímé náklady na vzdělávání od státu na mzdové náklady, 

pomůcky a ostatní neinvestiční náklady, kdy MŠMT rozděluje prostředky dle státních normativů (počtu 

žáků) na jednotlivé krajské úřady, které si pak stanovují vlastní krajské normativy a podle nich přeroz-

dělují finanční prostředky na jednotlivé školy. 2. Provoz a investice jsou pak hrazeny prostřednictvím 

obecních rozpočtů. Do obecních rozpočtů přichází peníze na školství prostřednictvím rozpočtového 

určení daní (RUD). Na jednoho žáka dnes dostává obec přibližně 8.000,- Kč. Náklady na provoz škol jsou 

však zpravidla vyšší, takže obce své školy dotují z vlastních zdrojů nad rámec RUD podle svých mož-

ností, jak jsme ukázali v předchozí analýze. Pokud ještě klesnou zdroje z RUD, bude nutné dofinancovat 

vzniklý rozdíl z peněz obcí zřizujících školy. Pro ty ale takový stav může být ekonomicky neúnosný (již 

nyní někde školy dotují z více než 78 %; průměrně ve SO ORP to v r. 2012 bylo 59 %). Což může ohrozit 

existenci především zařízení v menších obcích. 

3. Cesty k odstranění problému 

Jelikož si nikdo nepřeje uzavření škol, je nutné se připravit na situaci v dostatečném předstihu a nalézt 

vhodná opatření. V současné době se neuspokojení žadatelé o MŠ většinou obrátili na venkovské MŠ 

a nabídku by měly kompenzovat mateřské školy jiné než obecní. Ulehčení současného přetlaku by měl 

rychle zajistit stát prostřednictvím legislativy, aby mohli rodiče své děti umístit např. do dětských sku-

pin nebo firemních mateřských škol. Podobě ani základní školy o žáky nemusí s ostatními soupeřit a 

poptávka pokrývá všechny školy ve správním obvodu. Výhledově bude nutná spolupráce obcí s men-

šími školami, případně obcí bez škol, pro optimální řešení pro zachování stávající sítě. Některé možnosti 

jsou navrhovány v kapitole cílů a indikátorů. 

II. Kam s dětmi po škole 

Lidé musí ve srovnání s minulostí stále více času trávit v zaměstnání a rodiče zesilují požadavky na 

bezpečí svých dětí (často je vozí z a do škol sami auty, nenechávají je docházet samostatně na kroužky 

atd.). Počet zapsaných účastníků ve školních družinách nebo klubech stoupal ve SO ORP každoročně z 

původních 772 žáků v roce 2005/2006 až na 1.106 žáků v roce 2012/2013, což představuje nárůst míst 

o 43 %. Podíl žáků navštěvujících družiny nebo kluby byl v roce 2005/2006 průměrných 28 % všech 

žáků školy. V roce 2012/2013 to již bylo přes 44 %. 

1. Příčiny problému 
Interpretace takového jevu by mohla spočívat ve vyšší pracovní zaneprázdněnosti rodičů, jejichž děti 

musí častěji navštěvovat družiny, než tomu bylo v minulosti.  Dochází k enormnímu zatížení pracovníků 

družin a klubů, stejně jako se naráží na hygienické a prostorové limity. S rostoucím počtem žáků v zá-

kladních školách předchozích a několika následujících let jsou z kapacitních důvodů v družinách odmí-

tány starší žáci. V Turnově se to dotýká dokonce již některých žáků ze třetích tříd. Školy s menším po-

čtem žáků takové limity tak často nepostihují. Mimo to existuje i potřeba rodičů na setrvání dítěte ve 

škole po dobu jejich pracovní zaneprázdněnosti a uvítali by prodloužení provozní doby.  

2. Důsledky neřešení problému 
Rodiče jsou postaveni před nutnost hledání alternativ, což jim přináší komplikace, výdaje a celkově 

pocit nespokojenosti se systémem. Někteří rodiče zastávají názor, že malé děti nedostávají v přeplně-

ných družinách dostatečnou péči a mnohdy jsou to spíše „čekárny na rodiče“. 

3. Cesty k odstranění problému  
Nabídku družiny doplňuje v Turnově v současné době i příspěvková organizace Města Turnov Středisko 

pro volný čas dětí a mládeže. Kvalitní trávení volného času by bylo možné obohatit rozšířením kroužků 

a zájmových činností přímo na školách. Školy disponují sportovišti a je v zájmu všech, aby děti trávily 
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volný čas pohybem. S ohledem na to, že kroužky hradí sami rodiče, znamenalo by to minimálně odleh-

čení personálu při plném obsazení družiny/klubu. Hlavní přínos je samozřejmě rozvoj dovedností dítěte 

a efektivního nakládání s časem. Pestrá nabídka i v menších obcích by byla přínosem pro udržení sítě 

škol, když by rodiče raději nechali své děti v blízké škole a nepřeváželi děti do Turnova. 

 

III. Integrace znevýhodněných dětí do běžných tříd 

Analytická část byla věnována i problémům s integrací znevýhodněných do běžného vzdělávacího sys-

tému, nebyly ale zařazeny mezi původní 4 hlavní nástiny opatření. V rámci skupinové diskuse sice byla 

podpořena otázka úspor, ale došlo ke zpochybnění prostoru pro šetření. Diskutující se shodli na tom, 

že školství je dlouhodobě tak podfinancováno, že (kromě společného nákupu energií) již není kam ustu-

povat. Naopak požadují řešení zapojení znevýhodněných dětí do běžné populace. 

1. Příčiny problému 
Dlouhodobě existuje záměr zapojovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Jsou 

k tomu využíváni asistenti pedagoga (zákon č. 563/2004 Sb.). Jelikož se jedná o pedagogické pracov-

níky, náklady na ně mají hradit školy. Souhlas a příspěvky školám na asistenty pedagoga ale přiznává 

krajský úřad a tam dochází mnohdy ke střetům ohledně financí a množství asistentů.  

2. Důsledky neřešení problému 
Touto otázkou se zabýval již i ombudsman a rozhodl, že v případě neposkytnutí asistenta dochází k dis-

kriminaci dítěte na základní vzdělávání (Sp. zn.: 189/2012/DIS/LOB). Pokud jsou ve třídě např. 2 děti 

s postižením, je ponechán ve třídě pouze jeden asistent, což ubírá na jeho přínosu. Zazněla i zkušenost 

s požadavky na rodiče na kofinancování platu asistentů pedagoga např. skrytou formou, případně po-

žadavek na přítomnost osobní asistence, kterou si celou hradí rodiče (z příspěvku na péči). Nejde ale o 

systémové řešení a tíha problému je v takových případech přenášena na rodiče.11 

Pokud jsou děti se znevýhodněním ponechány bez asistenta pedagoga, jsou často umísťovány do spe-

cializovaných zařízení a není jim nabízena integrace do běžné společnosti. 

3. Cesty k odstranění problému 
Řešení je nutné hledat v systémových opatřeních nebo v legislativě. Samozřejmě především v oblasti 

dostatečného financování a proškolování vhodných asistentů pedagoga. Žádoucí je i další vzdělávání 

pedagogů pro zlepšení jejich práce. 

 

IV. Péče o děti mladší 3 let 
Na území SO ORP Turnov chybí dostatečná nabídka služeb pro děti „předškolkovského“ věku, která by 

pomohla uvolnit ruce zaměstnaným rodičům.  

1. Příčiny problému 
Není zde ani jedno zařízení jeslového typu, které by za menší příspěvek nabídlo kvalitní trávení času 

malých dětí a soukromých subjektů nabízejících hlídání dětí je málo. Tlak na rodičův (nejčastěji matčin) 

návrat do zaměstnání před 3 rokem dítěte není v současné době podpořen možností „odložení“ dítěte 

do vhodného zařízení. Existují sice mateřská centra, ale slouží spíše k zájmovým činnostem rodičů a 

dětí, než k přímému hlídání batolat. 

                                                           
11http://www.jarodic.cz/cz1/kdo-je-osobni-asistent-a-kdo-asistent-pedagoga.php 
http://www.zalano.cz/news/dulezita-vyzva-pro-rodice-asistent-pedagoga-problemy-uskali-diskriminace/ 

http://www.jarodic.cz/cz1/kdo-je-osobni-asistent-a-kdo-asistent-pedagoga.php
http://www.zalano.cz/news/dulezita-vyzva-pro-rodice-asistent-pedagoga-problemy-uskali-diskriminace/
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2. Důsledky neřešení problému 
Kromě frustrace a komplikací rodičů (převážně matek) při návratu do zaměstnání dochází k jejich zne-

výhodnění na trhu práce. Narůstá počet nezaměstnaných žen po návratu z rodičovské dovolené a jejich 

zhoršené sociálně-ekonomické uplatnění ve společnosti. Následně dochází k finančnímu zatížení soci-

álního systému státu. 

3. Cesty k odstranění problému 
Existuje potenciál pro neziskový nebo soukromý sektor, který by mohl potřebu saturovat, např. i za 

přispění dotací od obcí nebo využití volných prostor jiných škol a školských zařízení obcí a zakládat 

miniškolky. Obce by mohly materiálně podpořit vznik nových subjektů (např. poskytnutím nevyužíva-

ných školních či jiných veřejných prostor za náklady a energie aj.) 

3.2.4. Popis cílů v jednotlivých oblastech 

Problémový 
okruh 1 

Udržitelnost sítě škol. 

Cíl 1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích. 

Popis cíle 

Demografický vývoj a prognózy hovoří o poklesu porodnosti, které (stejně jako 
v minulosti) nejvíce zasáhnou menší školy. Jelikož ty často představují základní 
pilíř společenského života v obci, panuje naprostá shoda v požadavku na zacho-
vání stávajícího počtu škol, i přes zvýšené náklady na obecní rozpočty. Pedago-
gové v nich jsou kvalifikovaní a menší počet dětí dává prostor pro individuální 
přístup i ve vícetřídních školách. V mateřských školách dojde v nejbližších letech 
k poklesu dětí, v základních školách se zpožděním (za horizontem této strate-
gie), ale je nejvyšší čas se na něj připravit již nyní. 
Školy by měly rodiče přesvědčit, že na nich učí kvalitní a kvalifikovaní pedago-
gové, kteří se dále vzdělávají a že vybavenost učeben je zcela srovnatelná s těmi 
ve větších městech. Při poklesu počtu žáků by se školy mohly zaměřit i na sdílení 
kvalifikovaných učitelů na druhém stupni (např. fyzika, chemie), administrativ-
ních pracovníků, školního logopeda či psychologa, speciálního pedagoga, karié-
rového poradce a další podpůrné profese a pozice. Školy v blízkých obcích by 
mohly využít i principy svazkových škol a vylepšit vzájemnou dopravní obsluž-
nost. 

Hlavní opatření 

 zvyšování kvalifikace pedagogů 

 společné dlouhodobé i krátkodobé projekty a žádosti o dotace 

 informování rodičů o kvalitách vícetřídních škol 

 svazkové školy  

 sdílení pedagogického, podpůrného a administrativního personálu 

 dopravní obslužnost mezi školami v menších obcích SO ORP 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 podíl naplněnosti kapacity ve vesnických školách na území SO ORP  

 podíl kvalifikovaných pedagogů ve vesnických školách na území SO ORP 

 školy ve SO ORP získaly za sledované období nové vybavení (potřebnou 
technikou a pomůckami) 

Správce cíle 
Mgr. Karel Bárta a Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu - PhDr. 
Mgr. René Brož - vedoucí odboru 
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Cíl 1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov. 

Popis cíle 

Při zachování stávajícího systému kapitačních plateb prostřednictvím normativů 
lze s klesajícím počtem dětí očekávat rostoucí výdaje obcí v oblasti školství. Bude 
otázkou najít hranici finanční únosnosti pro zachování škol v menších obcích. 
Přispět k tomu by mohly úspory na straně energií, případně dotací na vybave-
nost. Stavebně-technický stav objektů některých škol vyžaduje rekonstrukci. Je 
dobré využít dotace na zateplení veřejných budov a energeticky úsporných 
opatření. Prostor pro úspory je také ve společném nakupování energií, služeb, 
vybavení nebo ve společných projektech. 

Hlavní opatření 
 zlepšit stavebně-technický stav objektů 

 integrované projekty obcí ve SO ORP Turnov 

 úspory v oblasti energií 

Název indiká-
torů k hodno-
cení cíle 

 podíl budov škol s energeticky úspornými opatřeními 

 integrované projekty obcí ve SO ORP Turnov  

Správce cíle Jaroslav Červa, starosta obce Kobyly jako zřizovatel vesnické základní školy 

 

  

Problémový 
okruh 2 

Kam s dětmi po škole. 

Cíl 2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách. 

Popis cíle 

V posledních letech došlo k významnému nárůstu počtu dětí trávících čas ve 
školních družinách nebo klubech po skončení výuky. Ty pak svojí kapacitou již 
nyní mnohde (především ve větších městech) nedokáží pokrýt poptávku. Vycho-
vatelky i prostory jsou na hraně kapacit. Rodiče zároveň požadují pro své děti 
kvalitní kroužky a přínosné trávení volného času. Existuje tedy příležitost pro 
rozšíření nabídky volnočasových aktivit při školách mimo družiny. Např. nové 
kroužky v rámci školy nebo spojení s externími subjekty na hudební, výtvarnou, 
sportovní, technickou a další výchovu. (Byť by děti docházely do družiny nebo 
klubu jen v některé dny nebo by vybrané hodiny trávily na kroužcích, nastavení 
norem bohužel neumožňuje využít takto uvolněné kapacity družin a klubů pro 
další děti.) Nebrání to ale rozšíření nabídky kroužků, která může opět některé 
rodiče přesvědčit o kvalitách venkovských škol, když budou nabízet srovnatelné 
možnosti trávení volného času jako ty ve větších městech. Hřiště a tělocvičny při 
školách jsou prostorem pro další sportovní vyžití dětí. 

Hlavní opatření  rozšíření nabídky volnočasových aktivit 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet volnočasových aktivit při školách 

Správce cíle Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 

 
  

Cíl 2.2 Zvýšit kapacitu školních družin. 

Popis cíle 

S ohledem na demografickou křivku počet žáků v ZŠ v nejbližších letech ještě 
vzroste. Nejméně další 3 roky neklesne počet žáků v prvních ročnících, které 
nejvíce navštěvují školní družiny, ale lépe na tom nebudou ani školní kluby. Bude 
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zapotřebí na tuto situaci rychle reagovat, a v případě nedostačujících míst, vyu-
žít např. služeb externích subjektů. Tato možnost se týká větších obcí, kde je 
větší počet neuspokojených žadatelů, a již nyní jsou takové služby nabízeny. 
Ostatní školy by mohly zvážit buď rozšíření nabídky volnočasových aktivit (cíl 
2.1) nebo rozšíření své kapacity. 

Hlavní opatření 
 informovat a navázat spolupráci s externími subjekty na využívání volno-

časových zařízení 

 rozšířit stávající kapacity družin a klubů 

Název indiká-
torů k hodno-
cení cíle 

 kapacita družin a klubů pro žáky základních škol 

Správce cíle 
PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Turnov  

 

  

Problémový 
okruh 3 

Integrace znevýhodněných dětí do běžných tříd. 

Cíl 3.1 Zvýšit počet asistentů pedagoga. 

Popis cíle 

I malé školy chtějí integrovat znevýhodněné do běžného vzdělávání. Chybí jim 
k tomu (stejně jako těm velkým) systémová a především finanční podpora ze 
strany krajů, které rozhodují o asistentech pedagoga. Přístup jednotlivých krajů 
je diametrálně odlišný a na Turnovsku se nedostává přidělených asistentů. 
Kromě lepší systémové podpory by školy rovněž mohly sdílet informace např. 
ohledně péče o děti s hendikepem. 

Hlavní opatření 
 systémová a finanční podpora kraje v přidělování asistentů pedagoga 

 rozvíjení partnerství škol za účelem předávání zkušeností v péči o děti a 
žáky hendikepované 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 procento asistentů pedagoga z pedagogického personálu na školách 

 podíl uspokojených žádostí o přidělení asistenta pedagoga 

Správce cíle 
PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Turnov a Liberecký kraj. 

 
 

Problémový 
okruh 4 

Péče o děti mladší 3 let. 

Cíl 4.1 Vytvořit podmínky pro péči o děti mladší 3 let. 

Popis cíle 

Ekonomická situace často nutí rodiče vracet se do zaměstnání před dovršením 
3 let dítěte. Zároveň se v současné době nedostává míst v mateřských školách a 
rodiče nemají v regionu možnost umístit dítě do jeslí nebo podobného zařízení. 
Některé obce naopak disponují volnými prostory, které by mohly nabídnout 
soukromým nebo neziskovým subjektům pro služby péče o malé děti. Případně 
také materiálně či finančně podpořit stávající subjekty na trhu. 

Hlavní opatření  rozšíření nabídky péče o děti mladší 3 let a neumístěné do MŠ 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet subjektů/míst pro péči o děti mladší 3 let a neumístěné do MŠ 
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Správce cíle 
Vlasta Špačková, starostka obce Karlovice a Mgr. Petra Houšková, místosta-
rostka města Turnov 

3.2.5. Indikátory 
 

INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

Problémový okruh 
1. Udržitelnost sítě škol. 

Číslo indikátoru Š 1. 

Název indikátoru  Počet škol. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Turnov 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  23 / 19 23 / 19 

Skutečnost 23 / 19   

Popis měřítka:  Je očekáváno zachování všech mateřských i základních škol v celém sledova-
ném období. 

Metodika a výpočet:  První číslo představuje počet mateřských škol / druhé počet základních škol 
ve SO ORP Turnov. 

Zdroj čerpání dat:  MŠMT  

 

Problémový okruh 1. Udržitelnost sítě škol. 
Cíl 1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích. 

Číslo indikátoru Š 1.1.1 

Název indikátoru  Podíl naplněnosti kapacity ve vesnických školách na území SO ORP. 

Měrná jednotka % 

Správce měřítka Mgr. Karel Bárta a Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu - 
PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  80 % / 70 % 70 % / 80 % 

Skutečnost 97 % / 58 %   

Popis měřítka:  Jelikož existuje tendence umísťovat některé děti do škol ve větších městech, 
místo v nejbližších obcích, zaměřuje se problémový okruh především na ven-
kovské školy. Tento indikátor se vztahuje na všechny obce se školou na 
území SO ORP, bez města Turnov. Jedná se o mateřské i základní školy zřizo-
vané obcemi. Indikátor se uvádí zvlášť za MŠ / ZŠ a vychází ze statistik škol 
vykazovaných pro účely výkazů a evidencí MŠMT. Demografická predikce 
předpokládá významnější pokles dětí až za cílovým rokem strategie a tento 
cíl je zaměřen především na dlouhodobou stabilitu a naplněnost. 

Metodika a výpočet:  Výpočet bude proveden v „pomocné tabulce indikátorů“ – jako:  
100 / kapacita * počet žáků v obecních školách SO ORP bez turnovských škol. 

Zdroj čerpání dat:  MŠMT, Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Turnov. 

 

Problémový okruh 1. Udržitelnost sítě škol. 
Cíl 1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích. 

Číslo indikátoru Š 1.1.2 

Název indikátoru  Podíl kvalifikovaných pedagogů ve vesnických školách na území SO ORP. 

Měrná jednotka % 
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Správce měřítka Mgr. Karel Bárta a Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu - 
PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  93 % / 85 %  94 % / 87 %  

Skutečnost 91,6 % / 81,4 %   

Popis měřítka:  Důležité pro umístění dítěte do venkovské školy je přesvědčení o kvalitním 
a kvalifikovaném personálu. Kvalitu pedagogů nelze zjišťovat a je vnímána 
subjektivně, proto se indikátor zaměřuje pouze na objektivní kritérium kva-
lifikovanosti.  
Tento indikátor se vztahuje na všechny obce se školou na území SO ORP, bez 
města Turnov. Jedná se o mateřské i základní školy zřizované obcemi. Indi-
kátor se uvádí zvlášť za MŠ / ZŠ a vychází ze statistik škol vykazovaných pro 
účely výkazů a evidencí MŠMT. Demografická predikce předpokládá vý-
znamnější pokles dětí až za cílovým rokem strategie a tento cíl je zaměřen 
především na dlouhodobou stabilitu a naplněnost. Ukazatel ze statistik 
MŠMT hovoří o tzv. „přepočteném“ personálu, tj. ne o počtu zaměstnanců, 
ale o celkovém objemu jejich úvazků.  

Metodika a výpočet:  Výpočet bude proveden v „pomocné tabulce indikátorů“ jako:  
100 / počet přepočteného pedagogického personálu * přepočtený kvalifiko-
vaný pedagogický personál v obecních školách SO ORP bez turnovských škol. 

Zdroj čerpání dat:  MŠMT, Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Turnov. 

 

Problémový okruh 1. Udržitelnost sítě škol. 
Cíl 1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších obcích. 

Číslo indikátoru Š 1.1.3 

Název indikátoru  Školy ve SO ORP získaly za sledované období nové vybavení (potřebnou 
technikou a pomůckami). 

Měrná jednotka % nejčetnějších odpovědí 

Správce měřítka Mgr. Karel Bárta a Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu - 
PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru 

Roky 2014 2017 2020 

Plán  spíše zvýšily nezměnily 

Skutečnost rozhodně zvýšily (41 %)   

Popis měřítka:  Školy se každoročně vybavují. Tento indikátor má sledovat nové vybavení 
nad rámec běžných nákupů, tj. finančně převyšující běžné výdaje v kalendář-
ním roce. Nelze přesně specifikovat pro každou školu přesnou finanční výši, 
neboť investice se liší dle velikosti a stavu každé školy. Nelze to ani specifi-
kovat pro celé SO ORP. Hodnoty indikátoru budou tedy muset pocházet 
z hodnocení ředitelů škol, resp. jejich zřizovatelů. Starostové obcí budou 
v daném roce poptáni dotazem – viz metodika. Cíl se opět věnuje pouze ven-
kovským školám, proto indikátor měří všechny obecní školy na území SO 
ORP bez Turnova. 

Metodika a výpočet:  Dotaz na obce: „Řekli byste, že se výdaje do nového vybavení vašich škol (zá-
kladních a mateřských) oproti předchozím dvěma letům: 

1) rozhodně zvýšily 
2) spíše zvýšily 
3) nezměnily 
4) spíše snížily 
5) rozhodně snížily?“ 

Do karty indikátoru bude zaznamenáno % nejčastějších odpovědí. 
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Zdroj čerpání dat:  Dotaz na obce. Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Turnov. 

Problémový okruh 1. Udržitelnost sítě škol. 
Cíl 1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov. 

Číslo indikátoru Š 1.2.1 

Název indikátoru  Podíl budov škol s energeticky úspornými opatřeními. 

Měrná jednotka % 

Správce měřítka Jaroslav Červa, starosta obce Kobyly jako zřizovatel vesnické základní školy  

Roky 2014 2017 2020 

Plán  70 % / 68 % 72 % / 70 % 

Skutečnost 66,7 % / 63,6 %   

Popis měřítka:  Obce často významně dotují provoz budov menších škol, kde normativ na 
žáka nepokrývá výdaje školy. Pomoci v úsporách mohou dotace na zateplení 
veřejných budov. Indikátor se zaměří na zmapování budov škol ve SO PRP 
mimo města Turnov, které realizovaly významná energeticky úsporná opat-
ření. Jelikož je těžko kvantifikovat nebo přesně srovnat míru provedených 
stavebně technických opatření, neboť každá budova je v jiném stavu, bude 
zvoleno deskriptivní hodnocení zřizovatelem. 

Metodika a výpočet:  Dotazem na zřizovatele (obce) bude zaznamenáno % obcí, které mají ener-
geticky úspornější budovy (zvlášť ZŠ a MŠ). Tj. součet % kladných odpovědí 
s variantou 1) a 2): 
„Následující dotaz souvisí s významnějšími stavebními nebo technickými 
úpravami vedoucími ke snížení výdajů za energie (výměna oken nebo topení, 
zateplení pláště budovy a další). Označili byste budovu vaší školy za energe-
ticky úspornou? 

1) rozhodně ano 
2) spíše ano 
3) spíše ne 
4) rozhodně ne.“ 

Zdroj čerpání dat:  Dotaz na obce. 

  

Problémový okruh 1. Udržitelnost sítě škol. 
Cíl 1.2 Zlepšit stavebně technický stav a efektivní provoz budov. 

Číslo indikátoru Š 1.2.2 

Název indikátoru  Integrované projekty obcí ve SO ORP Turnov. 

Měrná jednotka průměrný počet 

Správce měřítka Jaroslav Červa, starosta obce Kobyly jako zřizovatel vesnické základní školy  

Roky 2013 2017 2020 

Plán  2,2 2,4 

Skutečnost 2,1   

Popis měřítka:  Obce často významně dotují provoz budov menších škol, kde normativ na 
dítě nepokrývá výdaje školy. Pomoci v úsporách může spojení sil při nákupu 
energií a dalších služeb v rámci meziobecní spolupráce nebo další projekty 
spolupráce. Indikátor bude počítat jako průměrný počet spolupracujících 
obcí (zřizovatelů škol), které spojily síly v integrovaných projektech. Včetně 
města Turnov. 

Metodika a výpočet:  Počet obcí ve SO ORP Turnov spolupracujících na společném projektu s jed-
nou nebo více obcemi v rámci SO ORP během celého monitorovaného ob-
dobí vyjde z odpovědí zřizovatelů. Obce budou dotázány otázkou: „Pokud 
vaše ZŠ spolupracovala(y) v předchozích dvou letech se školou/školami na 
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nějakém společném projektu, uveďte počet projektů a jména participujících 
obcí. Pozn. Pokud nespolupracovaly, zapište nulu. Pokud školy spolupraco-
valy na více projektech s jednou obcí, zapište obec jednou, ale každý projekt 
započítejte zvlášť. Cílem je získat výčet všech obcí, se kterými došlo alespoň 
k jedné spolupráci.“ 
Každá uvedená spolupracující obec z území SO ORP Turnov získá hodnotu 1 
a za každého respondenta bude spočítán součet spolupracujících obcí. Spo-
lupráce na více projektech v jedné obci bude ohodnocena 1, za 1 obec. Z vý-
sledku bude vypočítán průměrný počet spolupracujících obcí, od nichž se 
podaří získat odpověď. 

Zdroj čerpání dat:  Dotaz na obce. Nové DSO Turnov. Odbor školství, kultury a sportu Městský 
úřad Turnov. 

  

 
INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

Problémový okruh 
2. Kam s dětmi po škole. 

Číslo indikátoru Š 2. 

Název indikátoru  Nabídka trávení času po skončení výuky přímo ve školách. 

Měrná jednotka Indikátor výsledku nebude samostatně měřen, ale bude hodnocen pouze 
prostřednictvím indikátorů cílů Š 2.1.1 a Š 2.2.1. 

Správce měřítka PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Turnov. 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - - 

Skutečnost -   

Popis měřítka:  Indikátor výsledku nebude samostatně měřen, ale bude hodnocen pouze 
prostřednictvím indikátorů cílů Š 2.1.1 a Š 2.2.1. 

Metodika a výpočet:  - 

Zdroj čerpání dat:  - 

 

Problémový okruh 2. Kam s dětmi po škole. 
Cíl 2.1 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit při školách. 

Číslo indikátoru Š 2.1.1 

Název indikátoru  Počet volnočasových aktivit při školách. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 

Roky 2014 2017 2020 

Plán  153 155 

Skutečnost 148   

Popis měřítka:  Jedná se o širší nabídku volnočasových aktivit poskytovaných přímo při ško-
lách.  

Metodika a výpočet:  Počet volnočasových aktivit při obecních základních škol SO ORP Turnov 
(včetně Turnova) ve sledovaném školním roce. Pro rok 2014 zjištěno z ve-
řejných zdrojů, případně dotazem na školy. Dotazníkem bude zjišťováno na 
zřizovatelích až od r. 2017: „Uveďte počet volnočasových aktivit při vašich 
základních škol ve sledovaném školním roce.“  

Zdroj čerpání dat:  Výroční zprávy a webové stránky škol. Dotaz na zřizovatele. 
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Problémový okruh 2. Kam s dětmi po škole. 
Cíl 2.2 Zvýšit kapacitu školních družin. 

Číslo indikátoru Š 2.2.1 

Název indikátoru  Kapacita družin a klubů pro žáky základních škol. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Turnov  

Roky 2012/2013 2016/2017 2019/2020 

Plán  1.150 1.150 

Skutečnost 1.121   

Popis měřítka:  S ohledem na dlouhodobý nárůst podílu žáků ve školních družinách nebo 
klubech a zároveň se zvyšováním celkového počtu žáků ve školách bude růst 
požadavek rodičů na navýšení kapacit těchto zařízení. Primárně se jedná o 
družiny a kluby při školách, ale lze do nich započítat i kapacitu externích vol-
nočasových klubů (např. Volnočasový klub – Střediska pro volný čas dětí a 
mládeže Turnov). 

Metodika a výpočet:  Kapacita všech (obecních, krajských, neziskových i soukromých) družin a 
klubů pro žáky základních škol ve sledovaném školním roce SO ORP Turnov 
(včetně Turnova). 

Zdroj čerpání dat:  MŠMT - výkazy, webové stránky škol a poskytovatelů. 

  

 
INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

Problémový okruh 
3. Integrace znevýhodněných dětí do běžných tříd. 

Číslo indikátoru Š 3. 

Název indikátoru  Podíl znevýhodněných dětí v běžných třídách. 

Měrná jednotka % 

Správce měřítka PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Turnov 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  4,8 % 4,9 % 

Skutečnost 4,6 %   

Popis měřítka:  Podíl dětí se znevýhodněním by měl v běžných třídách růst, aby docházelo 
k jejich lepší integraci do společnosti. 

Metodika a výpočet:  100 / počet žáků v běžných třídách základních škol * celkový počet znevý-
hodněných žáků v běžných třídách základních škol. 
(Pozn. celkový počet znevýhodněných žáků = součet všech zapsaných žáků 
na ZŠ v sloupci 4 a řádkách 0202 až 0210 ve „Výkazu o zahájení povinné 
školní docházky v základní škole“ za celé SO ORP Turnov) 

Zdroj čerpání dat:  MŠMT – výkazy. Odbor školství, kultury a sportu Městský úřad Turnov: „Vý-
kaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole – II Počty zapisova-
ných podle výsledku zápisu a podle postižení“ 

 

Problémový okruh 3. Integrace znevýhodněných dětí do běžných tříd. 
Cíl 3.1 Zvýšit počet asistentů pedagoga. 

Číslo indikátoru Š 3.1.1 

Název indikátoru  Procento asistentů pedagoga z pedagogického personálu na školách. 

Měrná jednotka % 
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Správce měřítka PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Turnov 

Roky 2012/2013 2016/2017 2019/2020 

Plán  7 % 8 % 

Skutečnost 5,1 %   

Popis měřítka:  Je žádoucí integrovat více znevýhodněných dětí (zdravotně i sociálně) do 
běžných tříd mateřských i základních škol. Jelikož finance na ně přiděluje 
kraj, je zapotřebí tento cíl realizovat ve spolupráci s Libereckým krajem. 
V současné době nejsou uspokojovány a především finančně pokrývány 
všechny požadavky na asistenta pedagoga. Jelikož ale není k dispozici infor-
mace o počtu odmítnutých žádostí na jejich přidělení pro konkrétní případy, 
bude měření indikátoru vycházet z dat za počet asistentů pedagoga na ško-
lách za SO ORP, včetně města Turnov. 

Metodika a výpočet:  100 / učitelé celkem (přepočtení na plně zaměstnané) * asistenti pedagoga 
(přepočtení na plně zaměstnané) 
= % v monitorovaném školním roce 

Zdroj čerpání dat:  MŠMT - výkazy, webové stránky škol, Liberecký kraj. 

 

 
INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

Problémový okruh 
4. Péče o děti mladší 3 let. 

Číslo indikátoru Š 4. 

Název indikátoru  Vytvořit podmínky pro péči o děti mladší 3 let. 

Měrná jednotka Indikátor výsledku nebude samostatně měřen, ale bude hodnocen pouze 
prostřednictvím indikátoru cíle. 

Správce měřítka Vlasta Špačková, starosta obce Karlovice a Mgr. Petra Houšková, místosta-
rostka města Turnov 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  - - 

Skutečnost -   

Popis měřítka:  Indikátor výsledku nebude samostatně měřen, ale bude hodnocen pouze 
prostřednictvím indikátoru cíle. 

Metodika a výpočet:  - 

Zdroj čerpání dat:  - 

 

Problémový okruh 4. Péče o děti mladší 3 let. 
Cíl 4.1 Vytvořit podmínky pro péči o děti mladší 3 let. 

Číslo indikátoru Š 4.1.1 

Název indikátoru  Počet subjektů/míst pro péči o děti mladší 3 let a neumístěné do MŠ. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka Vlasta Špačková, starostka Obce Karlovice a Mgr. Petra Houšková, místosta-
rostka města Turnov 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  8 9 

Skutečnost 6   

Popis měřítka:  Ve SO ORP Turnov neexistují zařízení jeslového typu a subjekty nabízející 
péči pro děti mladší tří let jsou často koncentrovány ve velkých městech. 
Matky z menších obcí nemají tolik možností „odložit“ dítě v případě potřeby 
do nějakého zařízení v blízkosti svého domova. Indikátor se zaměří na nárůst 
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počtu takových zařízení, která nabízí hlídání bez přítomnosti rodiče. Vhod-
nější by bylo sledovat kapacitu, ale toto číslo bohužel není k dispozici. Záro-
veň není předpokládán výrazný nárůst počtu subjektů, který souvisí s prav-
děpodobným demografickým poklesem porodnosti. 

Metodika a výpočet:  Počet zařízení poskytujících hlídání dětí mladších 3 let ve SO ORP Turnov. 

Zdroj čerpání dat:  http://www.turnovprorodinu.cz/kojenci-a-batolata/hlidani-nejmensich/ 

 

3.3. Pravidla pro řízení strategie 

3.3.1. Systém monitorování a hodnocení realizace strategie 
Pro řízení strategie bude ustaven manažer strategie. Manažer zodpovídá za celkovou koordinaci všech 

aktivit souvisejících s jejím řízením. Je zodpovědný za to, že se se schválenou strategií bude pracovat, 

že zodpovědné subjekty budou usilovat o její naplnění a že se bude vyhodnocovat, zda se daří přispívat 

k plnění stanovených cílů. 

Manažer strategie je výkonnou a koordinační jednotkou, ale pro výkon své činnosti potřebuje součin-

nost orgánů, které mohou rozhodovat. Tím je řídící skupina. Řídící skupina činí klíčová rozhodnutí při 

naplňování strategie, zejména týkající se jejích změn a úprav, ale také schvalování akčního plánu. Řídící 

skupina schvaluje vyhodnocení strategie a přijímá opatření vyplývající ze závěrů hodnocení. 

 

 

Složení řídící skupiny 

Jarmila Lásková Soldátová – koordinátor 

Ing. Eva Krsková – MěÚ Turnov, Odbor rozvoje města  

Mgr. Jana Svobodová - místostarostka města Turnova 

Michal Rezler – starosta obce Malá Skála, Mikroregion Podkozákovsko 

Lenka Malá – starostka obce Tatobity, Mikroregion Tábor 

 

 

Pro řízení strategie jsou důležití správci cílů. Správce cíle není osoba, která by měla za úkol daný cíl 

samostatně zrealizovat. Jeho rolí je hlídat, aby se na plnění cíle nezapomnělo. Je to osoba, která bude 

v území iniciovat kroky směřující k plnění cíle, bude komunikovat s ostatními subjekty v území, bude 

dbát nad tím, aby se do budoucích akčních plánů dostávaly konkrétní kroky, které přispějí k plnění cíle, 

bude kontrolovat, že do příslušného rozpočtu budou zahrnuty prostředky určené k plnění cíle. Ostatní 

subjekty v území však mají společnou povinnost spolu s gestorem aktivně usilovat o plnění cíle. Správce 

cíle také bude v následujících letech sledovat prostřednictvím indikátorů, zda je cíle dosahováno. 

V další budoucí spolupráci bude tuto informaci poskytovat ostatním městům a obcím a společně budou 

hledat další řešení k přibližování se stanovenému cíli. 

 

Správci cílů 

Číslo cíle Název cíle Správce cíle 

1.1 Zvýšit kvalitu škol i v menších ob-
cích. 

Mgr. Karel Bárta a Městský úřad Turnov, 
odbor školství, kultury a sportu – PhDr. 
Mgr. René Brož – vedoucí odboru 

1.2 Zlepšit stavebně technický stav a 
efektivní provoz budov. 

Jaroslav Červa, starosta obce Kobyly jako 
zřizovatel vesnické základní školy 

http://www.turnovprorodinu.cz/kojenci-a-batolata/hlidani-nejmensich/
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2.1 Rozšířit nabídku volnočasových ak-
tivit při školách. 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže 
Turnov 

2.2 Zvýšit kapacitu školních družin. PhDr. Mgr. René Brož – vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Turnov 

3.1 Zvýšit počet asistentů pedagoga. PhDr. Mgr. René Brož – vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Turnov a Liberecký kraj 

4.1 Vytvořit podmínky pro péči o děti 
mladší 3 let. 

Vlasta Špačková, starostka obce Karlo-
vice a Mgr. Petra Houšková, místosta-
rostka města Turnov 

 

Gestoři indikátorů jsou osoby, které zodpovídají za zjištění hodnot indikátoru v souladu se stanovenou 

definicí a metodikou výpočtu. Dodávají podklady příslušnému správci cíle. 

 

Gestoři indikátorů 

Číslo indi-

kátoru 

Název indikátoru Gestor indikátoru 

Š 1 Počet škol. PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru 

školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Turnov 

Š 1.1.1 Podíl naplněnosti kapacity ve ves-

nických školách na území SO ORP. 

Mgr. Karel Bárta a PhDr. Mgr. René Brož - 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Městského úřadu Turnov 

Š 1.1.2 Podíl kvalifikovaných pedagogů ve 

vesnických školách na území SO 

ORP. 

Mgr. Karel Bárta a PhDr. Mgr. René Brož - 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Městského úřadu Turnov 

Š 1.1.3 Školy ve SO ORP získaly za sledo-

vané období nové vybavení (po-

třebnou technikou a pomůckami). 

Mgr. Karel Bárta a PhDr. Mgr. René Brož - 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Městského úřadu Turnov 

Š 1.2.1 Podíl budov škol s energeticky 

úspornými opatřeními. 

Jaroslav Červa, starosta obce Kobyly jako 

zřizovatel vesnické základní školy 

Š 1.2.2 Integrované projekty obcí ve SO 

ORP Turnov. 

Jaroslav Červa, starosta obce Kobyly jako 

zřizovatel vesnické základní školy 

Š 2 Nabídka trávení času po skončení 

výuky přímo ve školách. 

PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru 

školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Turnov. 

Š 2.1.1 Počet volnočasových aktivit při 

školách. 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže 

Turnov 

Š 2.2.1 Kapacita družin a klubů pro žáky 

základních škol. 

PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru 

školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Turnov 

Š 3 Podíl znevýhodněných dětí v běž-

ných třídách. 

PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru 

školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Turnov 
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Š 3.1.1 Procento asistentů pedagoga z pe-

dagogického personálu na školách. 

PhDr. Mgr. René Brož - vedoucí odboru 

školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Turnov 

Š 4 Vytvořit podmínky pro péči o děti 

mladší 3 let. 

Vlasta Špačková, starosta obce Karlovice 

a Mgr. Petra Houšková, místostarostka  

města Turnov 

Š 4.1.1 Počet subjektů/míst pro péči o děti 

mladší 3 let a neumístěné do MŠ. 

Vlasta Špačková, starosta obce Karlovice 

a Mgr. Petra Houšková, místostarostka 

města Turnov 

 

Strategie bude naplňována především projekty zařazenými do každoročně schvalovaného akčního 

plánu (viz kapitola 3.3.3 souhrnného dokumentu). Projekty zařazené do akčního plánu by pak měly 

naplňovat stanovené cíle.  

Naplňování strategického dokumentu musí být měřeno a pravidelně vyhodnocováno. Pro jednotlivé 

cíle byly nastaveny indikátory a k nim nastavená metodika – tj. způsob sledování a vyhodnocování da-

ného indikátoru. Ke každému indikátoru je také nastaven jeho správce (gestor), který je zodpovědný 

za sledování jeho vývoje a porovnání s cílovou hodnotou. 

 
 Tabulka uvádí hlavní zodpovědnosti v procesu implementace strategie.12 

 

Činnost v rámci implementace Zodpovědná osoba/subjekt Termín 

Koordinace implementačních 

aktivit 

manažer strategie průběžně 

Návrh projektů do akčního 

plánu 

správci cílů každoročně v 1. - 3. čtvrt-

letí 

Výběr projektů do akčního 

plánu 

řídící skupina každoročně dle termínů 

přípravy rozpočtu 

Předložení akčního plánu ke 

schválení na následující rok 

manažer strategie každoročně dle termínů 

přípravy rozpočtu 

Vyhodnocení indikátorů za 

předchozí rok  

gestoři indikátorů každoročně v 1. čtvrtletí 

Vyhodnocení plnění akčního 

plánu za předchozí rok 

manažer s využitím podkladů 

od gestorů indikátorů a 

správců cílů 

každoročně v 1. - 2. čtvrt-

letí 

Projednání vyhodnocení indiká-

torů a plnění akčního plánu za 

předchozí rok 

řídící skupina každoročně v 2. čtvrtletí 

 

 

                                                           
12 Tabulka je univerzální a pro konkrétní území je nutné ji zpřesnit podle místních podmínek. V případě, že v době 
zapracování do souhrnného dokumentu nebudou vyjasněny konkrétní podmínky, bude uvedena obecně a v poz-
dějším období zaktualizována. To se týká zejména zodpovědné osoby/subjektu. Jakmile bude rozhodnuto o slo-
žení řídící skupiny a o výběru manažera, je vhodné tuto informaci do souhrnného dokumentu doplnit (ne jmeno-
vitě, ale funkčním zastoupením). 
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3.3.2. Systém změn strategie 
V průběhu realizace Strategie může dojít k objektivní potřebě dílčí změny tj. ve formě úpravy cíle, či 

indikátoru. Tato potřeba může být způsobena jak vnějšími (např. rozhodnutí vlády, či EU), tak vnitřními 

(potřeba změny vyvstane při průběžném monitorování cílů Strategie) faktory. Rozhodnutí, zda je nutné 

některé části Strategie upravit bude následovat každoročně po vyhodnocení indikátorů za předchozí 

rok a po vyhodnocení akčního plánu. Pokud se ukáže, že realizací projektů nedošlo k uspokojivému 

vývoji příslušného indikátoru, je nutné blíže zanalyzovat příčiny takového vývoje. Nejedná-li se o neo-

čekávané vnější vlivy (povodeň, hospodářská krize apod.), pak může být příčina buď na straně chybně 

nastaveného cíle či přiřazeného indikátoru, anebo na straně nefunkčnosti projektu vzhledem ke sta-

novenému cíli. V obou případech je nutné, aby správce cíle navrhl opatření ke změně. Může se jednat 

buď o návrh vhodnějšího typu projektu do akčního plánu, nebo o přeformulování cíle. Takovou změnu 

je nutno důkladně prodiskutovat s dotčenými subjekty (ideálně v rámci fokusní skupiny) a následně 

změnu navrhnout řídící skupině. Řídící skupina rozhodne o schválení či neschválení změny. 

 

3.3.3. Akční plán 
Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. 

Akční plán ze strategického plánu vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou napl-

ňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok. 

U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být 

v souladu se strategickým plánem, ale také s připravovaným rozpočtem na následující rok13. Projekty 

zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo jiným (externím) zdrojem financování. Po-

kud nebude k projektům vybraným do akčního plánu jednoznačně přiřazen zdroj financování, budou z 

akčního plánu vyřazeny.  

Proces přípravy akčního plánu je třeba vnímat jako proces dlouhodobý a opakovaný, prostupující ce-

lým kalendářním rokem. Příprava akčního plánu probíhá souběžně s přípravou rozpočtu (dobrovolného 

svazku obcí nebo rozpočtů jednotlivých měst a obcí). Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci 

projektů od jednotlivých měst a obcí. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného, časo-

vého a finančního hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází k přijetí rozhodnutí o 

přehledu konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro následující rok.  

V prvním pololetí roku, který následuje pro realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení. 

 

  

                                                           
13 V případě, že se meziobecní spolupráce odehrává na bázi dobrovolného svazku obcí, musí být akční plán v sou-
ladu s rozpočtem svazku. Pokud probíhá spolupráce na smluvním základě, pak je potřeba, aby všechny aktivity 
uvedené v akčním plánu byly financovatelné (a tedy zahrnuty v rozpočtu) z rozpočtů jednotlivých zapojených 
obcí. 
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Harmonogram procesů při přípravě, realizaci a vyhodnocení akčních plánů 

 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 2021 

Čtvrtletí 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 

Akční plán na r. 2016 

Příprava                           

Realizace                            

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2017 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           
-dotazník obcím                           

Akční plán na r. 2018 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2019 

Příprava                           

Realizace                            

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2020 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           
-dotazník obcím                           
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3.3.3.1. Akční plán na rok 2016 
Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje číslo cíle, ke kterému se projekt 
váže, název projektu, orientační rozpočet, zdroj financování, harmonogram, nositel projektu, aktuální 
stav připravenosti. 

 

Cíl Název projektu Náklady Zdroj financování Termín re-
alizace 

Nositel pro-
jektu 

Připravenost 

       

       

       

       

 

Do tabulky se uvádějí následující informace: 

Cíl – název a číslo cíle stanoveného ve strategii, k němuž se projekt váže 

Název projektu – konkrétní název projektu či aktivity, která naplňuje (spolu s dalšími) daný cíl 

Náklady – orientační finanční objem projektu; vzhledem k tomu, že se jedná o první hrubou verzi akč-

ního plánu, je samozřejmé, že se ve většině případů bude jednat o odhad nákladů (stanovený expert-

ním odhadem či na základě zkušenosti s obdobnými projekty). V dalších verzích akčního plánu budou 

náklady upřesňovány. 

Zdroj financování – snahou je co nejefektivnější hospodaření, proto je vhodné uvést vhodný zdroj fi-

nancování z konkrétního dotačního zdroje (národní granty, evropské fondy apod.). V tom případě je 

nutné do akčního plánu uvést také podíly financování (např. 85 % dotace, 15 % rozpočet DSO). Tam, 

kde budou projekty již dostatečně konkrétní, je možné hledat příslušnou dotační možnost v připravo-

vaných operačních programech Evropských strukturálních a investičních fondů.14 Tam, kde je od po-

čátku zřejmé, že zdrojem financování nemůže být žádný dotační program, je vhodné do zdroje finan-

cování uvést rozpočet té organizace, která financování projektu plánuje (konkrétní obec, více obcí, 

dobrovolný svazek obcí). 

Termín realizace – jedná se o další údaj, který je v této fázi orientační a předpokládá se jeho postupné 

upřesňování. Pokud se jedná o víceleté projekty, je nutné uvést alespoň roky jeho realizace, vhodnější 

však je uvést i měsíce (zejména u akcí, které budou realizovány v rámci jednoho roku). 

Nositel projektu – uvádí se subjekt, který bude mít realizaci projektu na starosti. V případě DSO to 

většinou bude svazek obcí, v případě neformální spolupráce obcí může jít o jednu konkrétní obec, která 

bude mít zodpovědnost za zpracování žádosti o dotaci a její realizaci, na jejímž území se bude projekt 

realizovat, která bude organizovat výběrové řízení apod. Samozřejmě se počítá s aktivní účastí ostat-

ních obcí, nositel je však tzv. lead-partnerem. 

Připravenost – pro doplnění informací o reálnosti projektu, přesnosti jeho rozpočtu a načasování je 

vhodné uvést, v jakém stavu se projekt nachází. Většinou se stručně uvádí, zda se jedná o projekt ve 

fázi záměru, nebo zda již byla vytvořena studie, která jej blíže popisuje. Dalšími milníky může být zpra-

covaná projektová dokumentace, vydané stavební povolení či vybraný zhotovitel na základě výběro-

vého řízení. 

                                                           
14 V současné době jsou na www.strukturalni-fondy.cz k dispozici návrhy operačních programů, které procházejí 
procesem schvalování v Evropské komisi. Na základě připomínek Evropské komise budou ještě zčásti přepraco-
vány, nicméně nepředpokládá se jejich zásadní revize. Proto je vhodné vycházet z aktuální verze operačních pro-
gramů, do zdroje financování uvést nejen název operačního programu, ale i jeho konkrétní specifický cíl.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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Pokud bude cíl naplňován po dobu několika let, je možné do akčního plánu uvést také orientační zá-

sobník projektů/aktivit (samostatná tabulka ve stejné struktuře), které nejsou financovatelné z roz-

počtu příštího roku, ale s nimiž se uvažuje v dalších letech. Takový zásobník by byl pouze orientační a 

sloužil by jako jeden z podkladů pro sestavování akčních plánů na další roky. Je vhodný z toho důvodu, 

že při případných personálních změnách bude na jednom místě zaznamenáno, s čím projektový tým 

počítal jako s aktivitami vhodnými k realizaci za účelem dosažení cíle. Veškeré údaje by byly v tom 

případě orientační (harmonogram, náklady) a upřesňovaly by se při sestavování dalšího akčního plánu 

na následující rok. 

V prvním pololetí roku, který následuje po realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení. 

V rámci vyhodnocení budou posouzeny jednotlivé projekty, které byly navrženy v akčním plánu k rea-

lizaci.  

U zrealizovaných projektů bude posouzeno především to, zda byly udrženy náklady, které byly v akč-

ním plánu orientačně uvedeny, a souladu skutečného harmonogramu s předpokládaným. V případě 

odchylek budou vyhodnoceny důvody, proč k nim došlo. Z takto učiněných vyhodnocení by měly být 

přijaty adekvátní závěry (např. do budoucna zpřesnit odhady nákladů, zaměřit se na kvalitu výběrových 

řízení s důrazem na minimalizaci víceprací, při nastavování harmonogramu brát v potaz rizika, která 

mohou projekt zbrzdit apod.).  

Zároveň je nutné znovu vyhodnotit, jak se vyvinuly hodnoty indikátorů po realizaci projektů. Tím do-

jdeme k dílčímu závěru, zda zrealizované projekty jsou vzhledem k vytyčeným cílům efektivní a účinné. 

V případě, že se hodnoty indikátorů nevyvíjejí příznivým směrem, je nutné přemýšlet o přehodnocení 

projektů, které jsou naplánovány k plnění cílů. 

U nezrealizovaných projektů je nutné analyzovat důvody, proč k realizaci nedošlo (do akčního plánu 

by měly vstupovat jen reálné projekty a aktivity). 

 

3.4. Závěr a postup zpracování  

3.4.1. Shrnutí 
Vzniklý dokument obsahující analytickou a návrhovou část by měl být nosnou strategií pro uskutečňo-

vání meziobecní spolupráce v oblasti školství ve SO ORP Turnov. V průběhu tvorby dokumentu se ak-

tivně přihlíželo k potřebám a návrhům starostů obcí, kteří se do něj aktivně zapojovali svými názory a 

připomínkami. Podnětná byla zejména uskutečněná fokusní skupina v rámci meziobecní spolupráce 

k danému tématu i další spolupráce s příslušnými odbory MěÚ Turnov. Jelikož je tato strategie pova-

žována za živý dokument, který bude v dlouhodobém horizontu monitorován a modifikován, bude 

vhodné závěry analyzovat až na konci sledovaného období.  

3.4.2. Popis postupu tvorby strategie 
 

Analytický dokument se v první fázi zaměřil na deskripci dostupných dat a informací. Ta pocházela jak 

z celorepublikových registrů a evidencí, tak ze sběru dat přímo v terénu. Byly vyplněny tabulky poža-

dované zadavatelem a rozšířeny o další dostupné informace z regionu. Vše bylo konzultováno se sta-

rosty obcí ve SO ORP a také experty na danou oblast. Nejčastějšími partnery byly odpovědné osoby 

z odborů MěÚ Turnov. Zjištěná data, potřeby, problémy a jiné místní reálie se vkládaly do formulářů, 

z nichž vyplynula analytická část dokumentu jako taková. Analytická část již obsahovala nástin někte-

rých doporučení k řešení, tato následně vykrystalizovala při debatě ve „fokusní skupině“ i dalších se-

tkáních do problémových okruhů. Vzešlá debata upozornila na řadu důležitých faktů, které se rovněž 
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promítly do návrhové části v podobě konkretizace cílů. Těm byly posléze přiřazeny jednotlivé indiká-

tory, které zobrazují postup realizace plnění daných cílů v čase. Postupovalo se v souladu s aktuálními 

metodikami a doporučeními vzniknuvšími k danému tématu ze strany odborného týmu SMO. 

3.5. Přílohy 
Příloha 1. Vazba na OP VVV – PO3 a IROP – SC 2.4 

Vazba na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - prioritní osa 3 (PO 3) Rovný pří-

stup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Na základě jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – odborem přípravy Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - najdou uplatnění některé výstupy souhrnných dokumentů pro-

jektu meziobecní spolupráce  v podporovaných oblastech a aktivitách prioritní osy 3 „Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jako např. podpora budování kapa-

cit pro inkluzivní vzdělávání, vytváření kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v mateřských a 

základních školách, podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území 

včetně rozvoje spolupráce školy, rodičů a mimoškolního vzdělávání, nebo podpora krajského akčního 

plánování s vazbou na místní akční plány. 

Vazba na operační program Integrovaný regionální operační program (IROP) – specifický cíl 2.4 

Uplatnění najdou některé výstupy souhrnných dokumentů projektu meziobecní spolupráce a to 

zejména  v oblastech budování infrastruktury mateřských škol, podpora krajského akčního plánování 

s vazbou na místní akční plány s potřebami rozvoje infrastruktury pro podporu polytechnického vzdě-

lávání nebo připojení k internetu anebo konektivita celých škol. 

3.6. Seznam použitých zkratek 
ČSÚ Český statistický úřad 

IROP Integrovaný regionální operační program 

MěÚ Městský úřad 

MŠ Mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ONIV  ostatní neinvestiční výdaje 

OP operační program 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

SC specifický cíl 

SVČ středisko volného času 

SVP speciální výchovné potřeby 

ŠD školní družina 

ŠJ školní jídelna 

ŠK školní klub 

úv. pedag. úvazky pedagogických pracovníků 

ZŠ Základní škola 
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4. Téma 2.: sociální služby 

4.1. Analytická část: definice a analýza řešených problémů 

4.1.1. Vymezení a zdůvodnění řešeného problému 
Z pohledu obcí je zajištění sociální péče jednou z významných aktivit, kterou v rámci výkonu samo-

statné působnosti plní. Jednou z povinností obce je - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-

zení) to, že: „obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů.“15 Tato oblast je velmi široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz na 

zvyšování kvality těchto služeb. Co se týče financování, veřejné zdroje zcela určitě nebudou přibývat, 

zatímco počet uživatelů těchto služeb bude, vzhledem k demografickému vývoji, spíše narůstat.  

Při reformě veřejné správy, konkrétně při ukončení činnosti okresních úřadů k 31. 12. 2002, například 

převzaly mnohé obce zřizovatelské kompetence k části pobytových zařízení pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. Do dnešní doby se neustále potýkají s financováním těchto zařízení. V rámci 

sociální reformy bylo také přeneseno břemeno zajištění poskytování sociálních služeb ve zvýšené míře 

na obce, a to bez dostatečného finančního zajištění. 

Vývoj společnosti a demografický vývoj vyžadují kvalitativní změnu sociálních služeb a flexibilitu jejich 

spektra. Takto zásadní a rozsáhlé změny vyžadují dlouhodobá koncepční řešení, která berou v úvahu i 

širší souvislosti. Z tohoto důvodu je oblast sociálních služeb vhodným tématem pro spolupráci obcí. 

Společně lze nastavit efektivnější systém nejen z pohledu ekonomického, ale také humánního.  

Meziobecní spolupráce na tomto poli může přinést vhodné strategie k řešení sociální problematiky, 

může vhodným způsobem podpořit přirozený rozvoj regionu – místního území. Obec je v této oblasti 

nejen v postavení poskytovatele a subjektu, který finančně přispívá ostatním poskytovatelům sociál-

ních služeb, ale také koordinátora spolupráce s neziskovým sektorem, podnikatelskými strukturami a 

zájmovými sdruženími. Vhodně nastavenými strategiemi, programy, projekty je možné předejít soci-

ální exkluzi některých skupin obyvatel, podpořit sociální začlenění již vyloučených skupin a saturovat 

oprávněné potřeby cílových skupin.  

Nezanedbatelným bonusem spolupráce v regionu může být rozvoj tzv. sociální ekonomiky, jejíž kon-

cept přináší nová a moderní řešení aktuálních témat, kterými jsou například integrace osob sociálně 

vyloučených, rozvoj místních zdrojů apod. Jeden z předpokladů, z nichž sociální ekonomika vychází, je, 

že stát není schopen finančně ani organizačně zajistit všechny sociální potřeby občanů. Sociální ekono-

mika je sociálně odpovědná, podporuje sociální soudržnost, směřuje k boji proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení. Řeší efektivně mnoho problémů v regionu naráz. 

Vzhledem k finanční náročnosti a proměnlivosti požadavků na spektrum sociálních služeb je žádoucí, 

aby byla vytvořena optimální síť sociálních služeb v regionu odpovídající skutečným potřebám. V této 

oblasti je celá řada problémů a témat, které je vhodné řešit společně, v rámci meziobecní spolupráce. 

Nemusí se však vždy jednat přímo o sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách, neoddisku-

tovatelný přínos je i v rozvoji služeb návazných či souvisejících.  

Smyslem projektu rozvoje meziobecní spolupráce není tvorba komunitních plánů rozvoje sociálních 

služeb nebo jejich nahrazování. Cílem je najít vhodné téma pro meziobecní spolupráci, které přispěje 

k místnímu rozvoji, aniž by byly narušeny již funkční principy či schémata.  

                                                           
15Zdroj: [Pilát, M. et all. Sociální politika obce. S. 89] 
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Základní legislativa 

V roce 2006 byly schváleny zákony, které zásadním způsobem transformovaly sociální oblast a posky-

tování sociálních služeb v ČR. V současné době je poskytování sociálních služeb v České republice upra-

veno těmito základními právními předpisy: 

 Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou upraveny 

podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé situaci prostřednictvím 

sociálních služeb a příspěvku na péči. Kromě toho zákon upravuje podmínky pro vydání oprávnění 

k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v této oblasti, včetně kontroly kvality po-

skytovaných sociálních služeb, předpoklady pro výkon činností v sociálních službách a předpoklady 

pro výkon povolání sociálního pracovníka.  

 vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních služ-

bách, ve znění pozdějších předpisů, v níž je mj. stanoven rozsah úkonů poskytovaných v rámci 

základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb, maximální výše úhrad za poskytování 

některých sociálních služeb, způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby, obsah 

a hodnocení plnění standardů sociálních služeb atd. 

Nyní přejdeme k tématu sociálních služeb přímo ve SO ORP Turnov. 

4.1.2. Popis sociálních služeb ve správním obvodu 

Metodika a popis dat 

Zadání SMO ČR představovalo vyplnění různých dat do 17 tabulek za SO ORP Turnov. Měli zde být 

uvedeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou registrovaní u MPSV a mají sídlo ve SO ORP Tur-

nov.16 To se ukázalo pro potřeby SO Turnova jako problematické. Na území totiž působí kromě for-

málně sídlících i celá řada dalších poskytovatelů, kteří mají sídlo mimo SO ORP Turnov. Zároveň sociální 

oblast ovlivňuje i práce organizací nabízejících služby návazné či související, které nejsou registrovány 

u MPSV. Tyto byly z tabulek zcela vyčleněny, přestože dotváří komplexní síť soc. služeb v regionu.  

Jde tedy buď o: 1. organizace sídlící a působící ve SO ORP Turnov (tab. I. a.), 2. sídlící mimo SO ORP, 

ale aktivně působící, zasahující ve SO ORP (tučně zvýrazněných prvních 7 soc. služeb v tab. I. b) nebo 

3. sídlící i působící mimo SO ORP Turnov (tab. I. b č. 8-19). Interpretace se zaměřuje na první dvě 

kategorie, tj. ty, které na území SO ORP aktivně působí, protože jsou důležité pro uspokojení potřeb na 

našem území. 4. typem jsou organizace neregistrované u MPSV (tab. I. c), které z velké části doplňují 

sociální služby nejčastěji pro plnohodnotný život v podobě trávení volného času různých sociálních a 

věkových skupin nebo pro integraci na trh práce. Této poslední skupině uvedené v tabulce I. c. se ne-

věnujeme při interpretaci dat, ale považujeme je za důležitý doplněk nabízených služeb ve SO ORP. 

(Patří mezi ně i Dům s pečovatelskou službou tzv. DPS v Rovensku pod Troskami nebo Penzion pro 

seniory v Malé Skále, které nemají u MPSV zaregistrovánu sociální službu.) 

Na základě pokynu zadavatele došlo dále k přeskupení 33 druhů služeb dle zákona do 21 typů. Některé 

důležité druhy služeb, jako pečovatelská služba, odlehčovací služby, aktivizační služby pro seniory a 

postižené nebo osobní asistence, byly sloučeny pod typ „ostatní“. 

Zároveň byl požadavek na to, aby byl každý poskytovatel zařazen pouze pod 1 soc. službu, která „je pro 

něj převažující“. Více než 52 % soc. služeb je ve SO ORP nabízeno 3 organizacemi ze 13. To znamená, 

že tyto 3 organizace by měly být podle metodiky zařazeny pouze do 1 druhu sociálních služeb. U žádné 

                                                           
16 Rozlišujeme organizace dle: 1. sídla (=oficiální adresa sídla), 2. pobočky, kanceláře, aktivního působení - a to 
buď ve SO ORP nebo mimo území SO ORP. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62334&fulltext=&nr=108~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63146&fulltext=&nr=505~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63146&fulltext=&nr=505~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content


120 
 

z nich nebylo možné specifikovat pouze jednu převažující. Nebylo tedy možné, natož systematické ně-

které organizace zařadit pouze do jedné a některým ponechat všechny poskytované sociální služby 

(např. Zdravotně sociální služby Turnov (dále ZSST ) poskytují vyrovnaně 5 služeb). Proto v tab. 1 i v 

dalších jsou ponechány všem organizacím na území SO ORP všechny registrované služby platné pro rok 

2012. Tabulku interpretujeme jako počet sociálních služeb. Pokrytí území službami je pro nás důleži-

tější než počet organizací. (Příklad: ZSST jsou v datech zaneseny ve všech 5 službách: 1. odlehčovací 

služby, 2. domovy pro seniory, 3. centra denních služeb, 4. pečovatelská služba, 5. domovy se zvláštním 

režimem. Za každou službu byly zvlášť v dalších tabulkách spočítány požadované údaje přímo za výkony 

poskytované obyvatelům SO ORP Turnov - jako příjmy, výdaje, počet klientů atd. a ne pouze 1 údaj za 

celou organizaci.) 

 

Tabulky 1, 3 a 5-13 tedy uvádí informace za 21 u MPSV registrovaných sociálních služeb poskytovatelů 

se sídlem ve SO ORP Turnov. Pouze tabulky 2 a 4 se věnují všem 40 soc. službám, které jsou pro oby-

vatele SO ORP Turnov k dispozici buď přímo ve SO ORP, nebo v nejbližším okolí za jeho hranicemi (tj. 

21 služeb z tab. I. a. + 19 služeb z tab. I. b.). O těch se bude v komentářích hovořit jako o "zasahujících" 

přímo do SO ORP. Hodnoty za doplňkové neregistrované služby tab. I. c. nejsou v žádné z tabulek, jen 

v komentářích. 

Tab. 1.  Počet jednotlivých typů sociálních služeb organizací sídlících ve SO ORP v r. 2012 
Druh zařízení sociálních služeb Celkem:         21 

Ostatní 11 

Sociální poradny 4 

Centra denních služeb 3 

Domovy pro seniory 1 

Domovy se zvláštním režimem 1 

Sociálně terapeutické dílny 1 

Denní stacionáře 0 

Týdenní stacionáře 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 

Chráněné bydlení 0 

Azylové domy 0 

Domy na půl cesty 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 0 

Nízkoprahová denní centra 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 

Noclehárny 0 

Terapeutické komunity 0 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 

Pracoviště rané péče 0 

Intervenční centra 0 

Služby následné péče 0 

Zdroj: Registr sociálních služeb MPSV 

V tabulce 1 vygeneroval Registr sociálních služeb MPSV (dle návodu zadavatele) za SO ORP Turnov v 

roce 2012 celkem 21 služeb u 13 zařízení/poskytovatelů. O které se konkrétně jedná, je patrné z jejich 

seznamu v tabulce I. a. Tato data byla verifikována dle informací z Katalogu soc. služeb Turnovska, 

Komunitního plánu, Odboru sociálních služeb Turnova, internetu i od samotných poskytovatelů. Na 

území Turnovska, kromě těchto 21 služeb, působí aktivně další 3 poskytovatelé s 6 dalšími službami, 

kteří mají ale sídlo i pobočky mimo sledované SO ORP (tučné – tab. I. b.). Přestože to jsou organizace, 

které v r. 2012 neměly na Turnovsku ani pobočku, své služby obyvatelům aktivně nabízely. Už z logiky 
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věci to jsou především terénní služby. (Příklad: Terénní služba pro drogově závislé Most k naději má 

sídlo v Mostě, ale působí ve 2 krajích (ULK, LBK), kde má různé pobočky a terénní pracovníky. Mj. pra-

videlně zajíždí do Turnova, kde vykonává svoji činnost od prevence na školách až po výměnu stříkaček 

u drogově závislých v opuštěných lokalitách Turnova.)  

Pokud bychom přivzali k 21 uvedeným službám 13 poskytovatelů uvedených v tab. 1 i čtyři "zasahující" 

organizace se 7 službami bez poboček i sídel ve SO ORP Turnov (přesto na jeho území aktivně působící), 

je pak možné říci, že na území SO ORP působilo aktivně v r. 2012 celkem 17 organizací nabízejících 28 

sociálních služeb registrovaných u MPSV (jejich seznam je uveden v tabulkách I. a. a I. b. tučně). 54 % 

těchto soc. služeb je poskytováno 4 organizacemi, 13 se zaměřuje pouze na 1 registrovanou. Přímo v 

Turnově mají sídlo 4 poskytovatelé soc. služeb (nabízí 9 soc. služeb) a v ostatních obcích SO ORP Turnov 

sídlí 4 organizace (každá nabízí 1 druh, a to pečovatelské služby spojené s provozem domů s pečova-

telskou službou). Ve SO ORP má sídlo tedy celkem 8 organizací registrovaných jako poskytovatel soc. 

služby u MPSV a nabízí 13 soc. služeb. 9 poskytovatelů má sice formálně sídlo organizace mimo SO ORP 

Turnov (nabízí celkem 15 soc. služeb), ale na Turnovsku přímo působí a buď provozuje turnovskou 

pobočku, nebo poskytuje službu v terénu přímo u klientů (např. organizace REP, o. s. poradna pro ro-

dinu a děti má formálně sídlo spolku v obci Chvalčovice - okr. Liberec, ale provozovnu s poštovní adre-

sou má v Turnově nebo sdružení D.R.A.K. či "D" občanské sdružení sídlí sice v Liberci, ale pomáhají 

potřebným i jejich rodinám v obcích našeho SO ORP, případně klienti dojížděli k nim, než otevřeli v r. 

2013 a 2014 své pobočky přímo v Turnově, atd.).  

Mimo to své služby (12) v bezprostřední blízkosti SO ORP poskytují další 4 významné organizace (viz 

tab. I. b. č. 8 - 19), které obyvatelé z SO ORP využívají. Daly by se samozřejmě přidat další např. na 

Železnobrodsku, Mladoboleslavsku apod., ale byly zde uvedeny takové, které jsou důležité pro občany 

SO ORP Turnov. 

Kromě registrovaných subjektů na území Turnovska působilo v roce 2012 až 20 neregistrovaných or-

ganizací zaměřených více či méně na sociální oblast, které doplňují široké spektrum potřeb různých 

cílových skupin. Je to např. Nová naděje, o. s., Sdružení 1. Turnovská chráněná dílna o. s., Svaz postiže-

ných civilizačními chorobami v ČR, Klub důchodců, Centrum pro rodinu Náruč, o. s. a dal. Jedná se o 

služby návazné a související. Je to ale třeba i Dům s pečovatelskou službou v Rovensku pod Troskami, 

Penzion pro seniory v Malé Skále nebo pečovatelské služby v Domech s byty zvláštního určení ZSST, jež 

zřizovatelé - obce u MPSV neregistrovaly, přesto jsou občanům k dispozici. Analýza se jim ale dále ne-

věnuje, neboť za ně nejsou v registru data. 

Po roce 2012 ve SO ORP Turnov začala nebo od r. 2014 začnou nabízet další služby nová nebo stávající 

sociální zařízení. (Nejsou uvedena v tabulkách): 

 1. FOKUS Turnov - terénní služba - podpora samostatného bydlení 

 2. "D" občanské sdružení - odborné sociální poradenství (nově přímo v Turnově od 2014) 

 3. Projekt Anděl strážný - tísňová péče 

 4. Sociální rehabilitace APROPO - sociální rehabilitace 

 5. D.R.A.K - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (nově přímo v Turnově od 2014) 
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I. a. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Ve SO ORP TURNOV - seznam soc. služeb od poskytovatelů se sídlem nebo pobočkou ve SO ORP Turnov 2012 
 

č. Poskytovatel Název zařízení Druh služby 
Druh soc. sl. - 
dle SMO ČR 

Právní 
forma 

Zřizo-
vatel 

P_Obec Z_Obec 
Z_Obec 
III 

Z_Okres Z_Kraj 

1 
Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb Li-
bereckého kraje 

Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

odborné sociální 
poradenství 

Sociální po-
radny 

PO Kraj Liberec Turnov Turnov Semily Liberecký 

2 

FOKUS Turnov - sdružení 
pro péči o duševně ne-
mocné a zdravotně posti-
žené 

FOKUS Turnov - sdružení pro péči 
o duševně nemocné a zdravotně 
postižené 

centra denních 
služeb 

Centra den-
ních služeb 

Sdružení NNO Turnov Turnov Turnov Semily Liberecký 

3 

FOKUS Turnov - sdružení 
pro péči o duševně ne-
mocné a zdravotně posti-
žené 

FOKUS Turnov - sdružení pro péči 
o duševně nemocné a zdravotně 
postižené 

sociálně terape-
utické dílny 

Sociálně tera-
peutické dílny 

Sdružení NNO Turnov Turnov Turnov Semily Liberecký 

4 
Hospicová péče sv. Zdi-
slavy, o.p.s. 

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. 
odborné sociální 
poradenství 

Sociální po-
radny 

OPS NNO Liberec Turnov Turnov Semily Liberecký 

5 
Mateřská škola a Základní 
škola Sluníčko 

Mateřská škola a Základní škola 
Sluníčko 

osobní asistence ostatní PO Obec Turnov Turnov Turnov Semily Liberecký 

6 Obec Karlovice 
Dům s pečovatelskou službou 
Radvánovice 

pečovatelská 
služba 

ostatní Obec Obec Karlovice Karlovice Turnov Semily Liberecký 

7 
Obec Mírová pod Kozáko-
vem 

Obec Mírová pod Kozákovem 
pečovatelská 
služba 

ostatní Obec Obec 
Mírová pod 
Kozákovem 

Mírová pod 
Kozákovem 

Turnov Semily Liberecký 

8 Obec Příšovice Dům s pečovatelskou službou 
pečovatelská 
služba 

ostatní Obec Obec Příšovice Příšovice Turnov Liberec Liberecký 

9 Obec Vlastibořice 
Dům s pečovatelskou službou 
Vlastibořice 

pečovatelská 
služba 

ostatní Obec Obec Vlastibořice Vlastibořice Turnov Liberec Liberecký 

10 
REP - občanské sdružení 
poradna pro rodinu a děti 

Poradna pro rodinu a děti 
odborné sociální 
poradenství 

Sociální po-
radny 

OJS NNO Bílá Turnov Turnov Semily Liberecký 

11 SLUNCE VŠEM o. s. 
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB - 
SLUNCE VŠEM 

centra denních 
služeb 

Centra den-
ních služeb 

Sdružení NNO Turnov Turnov Turnov Semily Liberecký 

12 Spokojený domov, o.p.s. Spokojený domov, o.p.s.  
odlehčovací 
služby 

ostatní OPS NNO 
Mnichovo 
Hradiště 

Turnov Turnov Semily Liberecký 

13 Spokojený domov, o.p.s. Spokojený domov, o.p.s.  osobní asistence ostatní OPS NNO 
Mnichovo 
Hradiště 

Turnov Turnov Semily Liberecký 
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č. Poskytovatel Název zařízení Druh služby 
Druh soc. sl. 
- dle SMO 

Právní 
forma 

Zřizo-
vatel 

P_Obec Z_Obec 
Z_Obec 
III 

Z_Okres Z_Kraj 

14 Spokojený domov, o.p.s. Spokojený domov, o.p.s.  
pečovatelská 
služba 

ostatní OPS NNO 
Mnichovo 
Hradiště 

Turnov Turnov Semily Liberecký 

15 Spokojený domov, o.p.s. Spokojený domov, o.p.s.  
odborné sociální 
poradenství 

Sociální po-
radny 

OPS NNO 
Mnichovo 
Hradiště 

Turnov Turnov Semily Liberecký 

16 TyfloCentrum Liberec o.p.s. 
TyfloCentrum Liberec o. p. s. -Po-
radenské centrum pro nevidomé 
a zrakově postižené Turnov 

soc. aktivizační 
služby pro seniory 
a osoby se zdra-
votním postiže-
ním 

ostatní OPS NNO Liberec Turnov Turnov Semily Liberecký 

17 
Zdravotně sociální služby 
Turnov 

Centrum denních služeb - domo-
vinka 

centra denních 
služeb 

Centra den-
ních služeb 

PO Obec Turnov Turnov Turnov Semily Liberecký 

18 
Zdravotně sociální služby 
Turnov 

Domov důchodců Pohoda 
domovy pro seni-
ory 

Domovy pro 
seniory 

PO Obec Turnov Turnov Turnov Semily Liberecký 

19 
Zdravotně sociální služby 
Turnov 

Domov důchodců Pohoda 
domovy se zvlášt-
ním režimem 

Domovy se 
zvláštním re-
žimem 

PO Obec Turnov Turnov Turnov Semily Liberecký 

20 
Zdravotně sociální služby 
Turnov 

Domov důchodců Pohoda 
odlehčovací 
služby 

ostatní PO Obec Turnov Turnov Turnov Semily Liberecký 

21 
Zdravotně sociální služby 
Turnov 

Terénní pečovatelská služba 
pečovatelská 
služba 

ostatní PO Obec Turnov Turnov Turnov Semily Liberecký 

Zdroj: Registr sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. 2012. Zkratky: OPS = Obecně prospěšná společnost, PO = Příspěvková organizace, Sdru-
žení = Sdružení (svaz, spolek, klub, OJS = organizační jednotka sdružení, Obec = Obec (obecní úřad)/město. 

I. b. Sociální služby se sídlem mimo SO ORP Turnov (č. 1-7 zasahující svojí činností do SO ORP Turnov) 

Č. Poskytovatel Název zařízení Druh služby 
soc. služba dle 

SMO ČR 

Právní 

forma 
Zřizovatel P_Obec Z_Obec 

Z_Obec 

III 
Z_Okres Z_Kraj 

1 

CENTRUM PRO ZDRA-

VOTNĚ POSTIŽENÉ Liberec-

kého kraje, o.p.s. 

Centrum pro zdra-

votně postižené Li-

bereckého kraje 

odborné sociální 

poradenství 
sociální poradny OPS NNO Liberec Semily Semily Semily Liberecký 
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2 

CENTRUM PRO ZDRA-

VOTNĚ POSTIŽENÉ Liberec-

kého kraje, o.p.s. 

Centrum pro zdra-

votně postižené Li-

bereckého kraje 

odlehčovací služby ostatní OPS NNO Liberec Semily Semily Semily Liberecký 

Č. Poskytovatel Název zařízení Druh služby 
Druh soc. sl . - dle 

SMO ČR 

Právní 

forma 
Zřizovatel P_Obec Z_Obec 

Z_Obec 

III 
Z_Okres Z_Kraj 

3 

CENTRUM PRO ZDRA-

VOTNĚ POSTIŽENÉ Liberec-

kého kraje, o.p.s. 

Centrum pro zdra-

votně postižené Li-

bereckého kraje 

osobní asistence ostatní OPS NNO Liberec Semily Semily Semily Liberecký 

4 

CENTRUM PRO ZDRA-

VOTNĚ POSTIŽENÉ Liberec-

kého kraje, o.p.s. 

Centrum pro zdra-

votně postižené Li-

bereckého kraje 

tlumočnické služby ostatní OPS NNO Liberec Semily Semily Semily Liberecký 

5 D.R.A.K. D.R.A.K. terénní programy ostatní Sdružení NNO Liberec Liberec Liberec Liberec Liberecký 

6 Most k naději, o. s. Most k naději, o. s. terénní programy ostatní Sdružení NNO Most Liberec Liberec Liberec Liberecký 

7 "D" občanské sdružení 
"D" občanské sdru-

žení 

odborné sociální 

poradenství 
sociální poradny Sdružení NNO Liberec Liberec Liberec Liberec Liberecký 

Pozn. Prvních 7 služeb je hodnoceno jako "zasahující" aktivně do SO ORP, proto jsou v interpretacích zdůrazněny, přestože nejsou v základních tabulkách započítány. 

8 Sociální služby Semily 
Denní stacionář - 

Domovinka 
denní stacionáře Denní stacionáře PO Obec Semily Semily Semily Semily Liberecký 

9 Sociální služby Semily Domov pro seniory domovy pro seniory 
Domovy pro seni-

ory 
PO Obec Semily Semily Semily Semily Liberecký 

10 Sociální služby Semily 
Domov se zvláštním 

režimem 

domovy se zvlášt-

ním režimem 

Domovy se zvlášt-

ním režimem 
PO Obec Semily Semily Semily Semily Liberecký 

11 Sociální služby Semily Odlehčovací služba odlehčovací služby ostatní PO Obec Semily Semily Semily Semily Liberecký 

12 Sociální služby Semily Pečovatelská služba pečovatelská služba ostatní PO Obec Semily Semily Semily Semily Liberecký 

13 
Dům seniorů Liberec - Fran-

tiškov 

Dům seniorů Libe-

rec - Františkov 
domovy pro seniory 

Domovy pro seni-

ory 
PO Kraj Františkov Liberec Liberec Liberec Liberecký 

14 
Dům seniorů Liberec - Fran-

tiškov 

Dům seniorů Libe-

rec - Františkov 

domovy se zvlášt-

ním režimem 

Domovy se zvlášt-

ním režimem 
PO Kraj Františkov Liberec Liberec Liberec Liberecký 

15 OO SPMP Jičín APROPO 
OO SPMP Jičín 

APROPO 
denní stacionáře Denní stacionáře OJS NNO Jičín Jičín Jičín Jičín Královéhradecký 
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16 OO SPMP Jičín APROPO 
OO SPMP Jičín 

APROPO 
osobní asistence ostatní OJS NNO Jičín Jičín Jičín Jičín Královéhradecký 

Č. Poskytovatel Název zařízení Druh služby 
Druh soc. sl. - dle 

SMO ČR 

Právní 

forma 
Zřizovatel P_Obec Z_Obec 

Z_Obec 

III 
Z_Okres Z_Kraj 

17 Sociální služby města Jičín 
Denní stacionář 

„Domovinka“ 
denní stacionáře Denní stacionáře PO Obec Jičín Jičín Jičín Jičín Královéhradecký 

18 Sociální služby města Jičín 
Domov pro seniory 

Jičín 
domovy pro seniory 

Domovy pro seni-

ory 
PO Obec Jičín Jičín Jičín Jičín Královéhradecký 

19 Sociální služby města Jičín 
Pečovatelská služba 

SSMJ 
pečovatelská služba ostatní PO Obec Jičín Jičín Jičín Jičín Královéhradecký 

Zdroj: Registr sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. 2012. Zkratky: OPS = Obecně prospěšná společnost, PO = Příspěvková organizace, Sdru-
žení = Sdružení (svaz, spolek, klub, OJS = organizační jednotka sdružení, Obec = Obec (obecní úřad)/město. 

I. c. ORGANIZACE Ve SO ORP TURNOV NEREGISTROVANÉ JAKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

č. Poskytovatel Název zařízení Druh soc. sl . - dle SMO ČR Druh služby 
Právní 
forma 

Zřizovatel Obec 

1 Zdravotně sociální služby Turnov 
Pečovatelská služba - Domy s 
byty zvláštního určení 

pečovatelská služba ostatní PO Obec/město Turnov 

2 Obec Rovensko pod Troskami Dům s pečovatelskou službou pečovatelská služba ostatní Obec  Obec/město 
Rovensko pod Tros-
kami 

3 Obec Malá Skála Penzion seniorů Malá Skála pečovatelská služba ostatní Obec Obec/město Malá Sála 

4 Sdružení 1. Turnovská chráněná dílna  
1. turnovská chráněná dílna, 
o. s. 

sociálně terapeutické dílny 
sociálně tera-
peutické dílny 

Sdružení NNO Turnov 

5 
Svaz postižených civilizačními choro-
bami v ČR 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

ostatní Sdružení NNO Turnov 

6 
služby tělesně postiženým a seniorům: 
zvuková knihovna, donáška, kompen-
zační pomůcky, akce 

Městská knihovna A. Marka 
Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

ostatní PO Obec/město Turnov 

7 Klub důchodců Klub důchodců 
Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

ostatní PO Obec/město Turnov 

8 Dětské centrum SLUNÍČKO Dětské centrum SLUNÍČKO týdenní stacionář ostatní PO Obec/město Turnov 



126 
 

9 Základní škola Turnov 
Speciálně pedagogické centrum 
při Základní škole Turnov 

sociální poradny ostatní PO Kraj Turnov 

10 Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Centrum pro rodinu Náruč, o. s. ostatní ostatní Sdružení NNO Turnov 

č. Poskytovatel Název zařízení Druh soc. sl . - dle SMO ČR Druh služby 
Právní 
forma 

Zřizovatel Obec 

11 zřizovatel město Turnov -SVČDM 
ŽLUTÁ PONORKA středisko pro 
volný čas dětí a mládeže 

ostatní ostatní PO Obec/město Turnov 

12 o. s. v Přepeřích Rodinné centrum "ÚSMĚV" ostatní ostatní Sdružení NNO Přepeře 

13 Klub aktivních vozíčkářů (Turnov)  
Klub aktivních vozíčkářů (Tur-
nov)  

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

ostatní Sdružení NNO Turnov 

14 Povyk, o. s. 
Povyk, o. s. pro volný čas dětí a 
mládeže 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

ostatní Sdružení NNO Turnov 

15 
Nová naděje, o. s. pro volný čas dětí a 
mládeže 

Nová naděje - projekt - The 
Bouda 

Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež 

ostatní Sdružení NNO Turnov 

16 Spirála Turnov, o. s. Spirála Turnov, o. s. Sociální rehabilitace ostatní Sdružení NNO Turnov 

17 Baby club Mišutka Baby club Mišutka ostatní ostatní Sdružení NNO Turnov 

18 Vzdělávací centrum Turnov Vzdělávací centrum Turnov ostatní ostatní OPS NNO Turnov 

Zdroj: Registr sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. 2012. Katalog soc. služeb Turnovsko, Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 
2011-2015. Webové stránky zřizovatelů. Zkratky: OPS = Obecně prospěšná společnost, PO = Příspěvková organizace, Sdružení = Sdružení (svaz, spolek, klub, 
OJS = organizační jednotka sdružení, Obec = Obec (obecní úřad)/město.
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Tab. 2. Počet sociálních služeb působících v rámci SO ORP (resp. poskytujících služby pro obyvatele 
SO ORP) 

Druh zařízení sociálních služeb  Celkem     40 

Ostatní 20 

Sociální poradny 6 

Domovy pro seniory 4 

Centra denních služeb 3 

Denní stacionáře 3 

Domovy se zvláštním režimem 3 

Sociálně terapeutické dílny 1 

Týdenní stacionáře 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 

Chráněné bydlení 0 

Azylové domy 0 

Domy na půl cesty 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 0 

Nízkoprahová denní centra 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 

Noclehárny 0 

Terapeutické komunity 0 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 

Pracoviště rané péče 0 

Intervenční centra 0 

Služby následné péče 0 

Zdroj: Registr sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. 2012. 

Tabulka č. 2 ukazuje informace o celkem 40 sociálních službách: 21 se sídlem na území SO ORP Turnov, 

rozšířených o 19 služeb poskytovaných organizacím mimo území Turnovska (viz tab. I. b.). Jsou to pře-

vážně služby poskytované seniorům a hendikepovaným. Jejich zřizovatelé mají sídlo v Jičíně, Semilech 

a v Liberci. Pomáhají tedy svojí kapacitou (která není spádově vymezena) vyřešit životní situaci jednot-

livců, o které se nedokážou jejich rodiny postarat a nabídnout jim především celodenní pobytové 

služby. 

Dle složení nabízených soc. služeb je patrné, že se nejčastěji zaměřují na starší osoby, které potřebují 

asistenci s každodenními potřebami. Přesnější složení je popsáno v tabulce 4, kde jsou všechny soc. 

služby rozepsány dle druhů specifikovaných zákonem. 

Tab. 3. Počet jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona – se sídlem ve SO ORP Turnov 
Druh sociální služby                                                                                                                 Celkem               21 

  Sociální poradenství 4 

Sl
u

žb
y 

so
ci

ál
n

í p
éč

e
 

Pečovatelská služba 6 

Centra denních služeb 3 

Osobní asistence 2 

Odlehčovací služby 2 

Domovy pro seniory 1 

Domovy se zvláštním režimem 1 

Tísňová péče 0 

Průvodcovské a předčitatelské služby 0 

Podpora samostatného bydlení 0 
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Denní stacionáře 0 

Týdenní stacionáře 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 

Chráněné bydlení 0 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 0 

Sl
u

žb
y 

so
ci

ál
n

í p
re

ve
n

ce
 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 

Sociálně terapeutické dílny 1 

Tlumočnické služby 0 

Azylové domy 0 

Domy na půl cesty 0 

Kontaktní centra 0 

Krizová pomoc 0 

Intervenční centra 0 

Nízkoprahová denní centra 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 

Noclehárny 0 

Služby následné péče 0 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 

Raná péče 0 

Telefonická krizová pomoc 0 

Terapeutické komunity 0 

Terénní programy 0 

Sociální rehabilitace 0 

Zdroj: Registr sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. 2012. 

Tabulky č. 3 a 4 hovoří o stejných informacích jako tab. 1 a 2, jen sociální služby ponechávají v jejich 

originálních kategoriích registrovaných dle zákona v Registru sociálních služeb Ministerstva práce a so-

ciálních věcí. Je to celkem 33 druhů služeb. Ve SO ORP Turnov je nabízeno 9 druhů služeb a v jeho 

bezprostředním okolí to jsou další 3, dohromady tedy 12 druhů služeb.  

Nejčastější službou jsou pečovatelské služby (6), které jsou jako jediné nabízeny i mimo město Turnov. 

Jde o 4 domy s pečovatelskou službou v obcích Karlovice (resp. v Radvánovicích spadajících pro OÚ 

Karlovice), Mírová pod Kozákovem, Příšovice a Vlastibořice. Další nabízí Zdravotně sociální služby 

města Turnov a občanské sdružení Spokojený domov. Služby Spokojeného domova pokrývají širokou 

oblast i v malých obcích těchto regionů: Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, 

Kněžmost, Dolní Bousov, Sobotka, Libuň, Jinolice, Příšovice, Rovensko pod Troskami, Turnov - tedy i v 

okolních SO ORP. Dva zástupci jsou i mezi DPS v Rovensku pod Troskami a Penzionem pro seniory 

na Malé Skále, kde si je jejich zřizovatelé (obce) nenechali registrovat u MPSV. 
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Vyobrazení Obce se sociálními službami ve SO ORP Turnov 

 
Zdroj: Vlastní úprava mapy SO ORP od ČSÚ. Pozn. Plné značky představují obce s registrovanou sociální 
službou, značky s obrysem obce se službou ale bez registrace u MPSV. 

Dalším nejpočetnějším druhem služby je sociální poradenství (4), které pomáhá od seniorů, přes zdra-

votně, duševně nebo sociálně ohrožené, až po rodiny s dětmi. Následují 3 centra denních služeb, po 

dvou odlehčovací služby i osobní asistence, a po jednom: domovy pro seniory, domovy se zvláštním 

režimem, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeu-

tické dílny. Od 2014 začala fungovat podpora samostatného bydlení od FOKUSu Turnov. 

Mimo tyto uvedené služby rozšiřují ještě nabídku poskytovatelé "zasahující" vyobrazení v následující 

tabulce č. 4, tj. organizace bez pobočky ve SO ORP, ale zde aktivně působící. Jsou to po jednom: terénní 

programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a tlumočnické služby. (Jsou započítány spolu 

se službami mimo SO ORP v tab. 4. Jde o zařízení z tabulky I. a. + I. b.) 

Tab. 4. Počet jednotlivých typů sociálních služeb dle zákona působících v rámci SO ORP (včetně 
poskytovatelů se sídlem mimo SO ORP Turnov) 

Druh sociální služby                                                                                            Celkem 40 

  Sociální poradenství 6 

Sl
u

žb
y 

so
ci

á
ln

í p
é

če
 

Pečovatelská služba 8 

Osobní asistence 4 

Odlehčovací služby 4 

Domovy pro seniory 4 

Centra denních služeb 3 

Denní stacionáře 3 

Domovy se zvláštním režimem 3 

Tísňová péče 0 

Průvodcovské a předčitatelské služby 0 

Podpora samostatného bydlení 0 

Týdenní stacionáře 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 

Chráněné bydlení 0 
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Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 0 

Sl
u

žb
y 

so
ci

á
ln

í p
re

ve
n

ce
 

Tlumočnické služby 1 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 

Sociálně terapeutické dílny 1 

Terénní programy 1 

Raná péče 0 

Telefonická krizová pomoc 0 

Azylové domy 0 

Domy na půl cesty 0 

Kontaktní centra 0 

Krizová pomoc 0 

Intervenční centra 0 

Nízkoprahová denní centra 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 

Noclehárny 0 

Služby následné péče 0 

Terapeutické komunity 0 

Sociální rehabilitace 0 

Zdroj: Registr sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. 2012. 

Mimo SO ORP občané mohou, kromě výše vyjmenovaných, využívat další 3 domovy pro seniory, 2 do-

movy se zvláštním režimem, 2 odlehčovací služby, 3 organizace nabízející sociální asistenci, 2 pečova-

telské služby a 2 sociální poradenství. 

Spektrum služeb bylo tedy v roce 2012 vcelku pestré, ale i přesto některé potřeby nebyly saturovány. 

Jde především o stacionáře, které slouží pro kratší odlehčení rodinám s osobami vyžadujícími péči a 

neustálý dohled a nízkoprahová zařízení. Ta bylo možné využívat v okolních bývalých okresních měs-

tech. Což především u nízkoprahových služeb není efektivní (dojezd např. studujících v Turnově do 

dalšího města za takovouto aktivitou je nereálný). Částečně tuto potřebu obsahově pokrývá spolek 

Nová naděje s projektem "The Bouda", který není registrován jako poskytovatel soc. služby. I některé 

další organizace nabízí podobnou pomoc, kterou nemají registrovanou. Pokrytí potřeb obyvatelstva je 

tedy širší, než je pohled skrz statistiky (např. turnovská knihovna se svým projektem pomoci zrakově 

slabým by mohla být vnímána jako kompenzace typově podobné registrované službě: sociálně aktivi-

zační službě pro seniory a zdravotně postižené nebo i předčitatelské službě pro nevidomé). 

Jak již bylo řečeno výše, tabulka I. c. představuje doplňkové služby neregistrované u MPSV. Přesto i tak 

zůstávají některé služby nepokryty nabídkou ve SO ORP, což je s ohledem na jejich poptávku a velikost 

území logické (např. lze spolupracovat v rámci kraje v oblasti nocleháren nebo ústavní péče). Koope-

race vyšších územních celků je nutností a síť pokrytí absentujícími službami je nutné řešit komplexně. 

Na území Turnovska by i podle Komunitního plánu sociálních služeb Turnovska 2011-2015 bylo žádoucí 

posílit v oblasti paliativní péče, navazující péče pro osoby s poruchou autistického spektra a dalších 

zdravotních postižení, prevence sociálně vyloučených osob (nízkoprahová centra, volnočasové kluby 

nebo azylové domy). Situace se ve SO ORP, již také díky komunitnímu plánování a jeho akčním plánům 

kontrolujícím naplňování stanovených cílů, od r. 2012 proměnila směrem k lepšímu, když vznikly byty 

pro matky s dětmi v nouzi nebo v roce 2014 bylo postaveno centrum denních služeb – Komunitní cen-

trum Turnov. Na území SO ORP Turnov se rovněž v současné době nevyskytují žádné významné vylou-

čené lokality, proto je obce řeší spíše individuálně. 
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Celkově platí vysoká míra centralizace sociálních služeb v největším městě Turnově. To je zcela logické 

a smysluplné, pokud dochází k dojíždění za těmito službami při cestě do práce nebo školy. Horší situace 

je u nabídky pro osoby, které za službami nemohou dojíždět, především co se týče seniorů nebo osob 

s nějakým hendikepem. Existují ale možnosti terénních služeb, které dle údajů o kapacitě (viz tab. 10) 

pokrývají veškerou poptávku. 

Problém nastává u pobytových služeb nebo dokonce u absentujícího stacionárního zařízení. Kromě 

pečovatelské služby není v žádné další obci ve SO ORP žádná další sociální služba. Samozřejmě na jejich 

území jsou poskytovány i terénní služby, ale je na zvážení starostů, zda jsou nějaké další služby po-

třebné a zda je zapotřebí spojovat síly ve společném řešení. Jak z rozhovorů se starosty i dle nabídky 

lze usuzovat, že jediné, co obce v této oblasti pálí, je péče o seniory a osoby neschopné se o sebe 

postarat. Z dat o finanční náročnosti je evidentní, že např. takovéto provozy (DPS) jsou pro obce velmi 

finančně náročné a zatěžující. Je systémovou otázkou, jak tuto situaci řešit, protože není v silách obcí 

ani v rámci meziobecní spolupráce otázku pobytových zařízení a jejich financování vyřešit. Zároveň je 

problematické nalézt vzorec kofinancování terénních služeb. Více viz níže. 

Tab. 5.  Počet sociálních služeb dle zřizovatele – řazení dle druhu služby dle SMO ČR 

Druh služby 
zřizovatel 

MPSV kraj obec církev FO jiný 

Centra denních služeb 0 0 1 0 0 2 

Domovy pro seniory 0 0 1 0 0 0 

Domovy se zvláštním režimem 0 0 1 0 0 0 

Sociální poradny 0 1 0 0 0 3 

Sociálně terapeutické dílny 0 0 0 0 0 1 

Ostatní 0 0 7 0 0 4 

celkem 0 1 10 0 0 10 

Zdroj: Registr sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí 2012.  

Pozn. Od této tabulky dále se data věnují pouze statistikám za poskytovatele soc. služeb se sídlem nebo 
pobočkou v Turnově v roce 2012, registrovaným u MPSV a uvedených v tab. 1, resp. v tab. I. a. 

Z tabulky č. 5 je zjevné, že největší tíha při poskytování sociálních služeb leží na obcích a především na 

neziskových organizacích, které jsou skryty v sloupci "ostatní". Zřizovatelem 10 sociálních služeb ve SO 

ORP Turnov jsou obce a ve stejném počtu neziskové organizace. Jsou to buď příspěvkové organizace, 

obecně prospěšné společnosti nebo občanská sdružení. V důsledku novely občanského zákoníku lze 

očekávat, že dojde k jejich restrukturalizaci na "ústavy" a "spolky", protože na území SO ORP Turnov 

se nevyskytují organizace, jejichž smyslem by byla nadační činnost. 

Ať bude jejich právní forma jakákoliv, tak je evidentní, že na Turnovsku (SO ORP jež není v území kraj-

ského města) nejsou žádná významná zařízení, která by zajišťoval stát nebo kraj. Jedinou výjimkou je 

jedno odborné sociální poradenství pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci s odloučeným 

pracovištěm v Turnově. Odpovědnost tedy leží na místní samosprávě a občanském sektoru, což ovšem 

není zohledňováno ve finančních prostředcích pro ně vyčleněných, viz tab. 7.  
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Tab. 6.  Počet sociálních služeb dle zřizovatele – řazení dle druhu služby dle zákona 

 Typ sociální služby 
zřizovatel 

MPSV kraj obec církev FO jiný 

  Sociální poradenství 0 1 0 0 0 3 

Služby sociální 
péče 

Osobní asistence 0 0 1 0 0 1 

Pečovatelská služba 0 0 5 0 0 1 

Odlehčovací služby 0 0 1 0 0 1 

Centra denních služeb 0 0 1 0 0 2 

Domovy pro seniory 0 0 1 0 0 0 

Domovy se zvláštním režimem 0 0 1 0 0 0 

Služby sociální 
prevence 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

0 0 0 0 0 1 

Sociálně terapeutické dílny 0 0 0 0 0 1 

celkem 0 1 10 0 0 10 

Zdroj: Registr sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí 2012. Pozn. Zde jsou stejné údaje 
uvedeny dle přesnějšího rozčlenění dle typu služby. 

Tabulka 6 se věnuje stejné oblasti co předchozí, jen druhy služeb uvádí v zákonem specifikovaných 

druzích soc. služeb. Zde je tedy již rozklíčována kategorie „ostatní“ a je vidět, že největší její část před-

stavuje pečovatelská služba, kterou v pěti případech zřizuje obec a v jednom nezisková organizace. Po 

jedné službě mají zaregistrovánu stejné typy poskytovatelů z SO ORP Turnov, a to osobní asistenci. 

Pokud se k 21 registrovaným se sídlem ve SO ORP přidá i 19 mimo SO ORP a neregistrované organizace 

z tab. I. a. + I. b. + I. c., je možné vidět podíly jednotlivých zřizovatelů takto: 50 % NNO, 43 % obce, 7 % 

kraj. Zátěž tedy jednoznačně leží na neziskovém sektoru a samosprávě. To bude ještě více patrné níže. 

Tab. 7a  Přehled financování zařízení sociálních služeb v roce 2012 – v Kč 

Druh zařízení  
sociálních služeb 

finanční prostředky 

dotace 
MPSV 

dotace 
kraj 

dotace 
obec 

příspěvek 
 zřizovatele 

úhrady 
 uživatelů 

spon-
zorské 
dary 

jiné 
finanční 
zdroje 

Ostatní 4 565 000 60 000 140 000 7 967 937 5 168 690 147 896 252 012 

Domovy se zvláštním režimem 1 960 000 0 0 2 417 183 9 784 651 51 003 630 165 

Domovy pro seniory 1 661 000 0 0 2 448 126 5 659 210 34 897 431 165 

Centra denních služeb 1 098 000 0 95 000 223 676 497 175 88 400 106 441 

Sociální poradny 1 324 000 184 924 85 000 148 833 0 84 824 1 399 

Sociálně terapeutické dílny 120 000 0 176 938 164 800 0 0 933 482 

celkem za všechna zařízení 10 728 000 244 924 496 938 13 370 555 21 109 726 407 020 2 354 664 

Zdroj: Vlastní šetření u poskytovatelů. 

Při pohledu na strukturu financování jednotlivých služeb je jasné, jaká tíha leží na obcích. Všichni po-

skytovatelé soc. služeb ve SO ORP (dle tab. 1) byli požádáni a, kromě jediného (TyfloCentrum - sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením), poskytli informaci o finančním podílu 

jednotlivých subjektů v jejich rozpočtech z roku 2012.  Pro poskytovatele více registrovaných služeb 

bylo obtížné přesně rozlišit příjmy za jednotlivé služby.17 Navzdory zadání, tato analýza neslučuje in-

formace o více službách jedné organizace pod jeden údaj. Ačkoli to organizace pro účely této analýzy 

rozlišily, je nutné brát čísla s odstupem, protože nejsou zcela exaktní, ale spíše orientační. Dávají smysl 

                                                           
17 Příklad limitu dat: poskytovatel čtyř soc. služeb Spokojený domov, o. s. uvedl údaje pouze za "terénní služby 
Spokojený Domov" v řádku ostatní, tzn., neví se, kolik činí podíl u sociální poradny. Lze ale očekávat, že nepůjde 
o vysokou částku ve srovnání s příjmy/náklady na pečovatelské služby, osobní asistenci a odlehčovací služby, v 
celkové výši 2.140.000,- Kč. 
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spíše v porovnání podílů než jako samostatné hodnoty, natož přesné hodnoty za jednotlivé služby u 

poskytovatelů s více registrovanými službami. Je totiž nemožné exaktně spočítat např. náklady na te-

lefon pro jednotlivé služby nebo náklady na budovu, když využívají jednu linku v jedné budově jedné 

organizace. Často jsou tedy odhadnuty dle poměru poskytovaných služeb. 

Často byly údaje uváděné samotnými organizacemi ne zcela srovnatelné. Některá zařízení evidují pří-

spěvek na péči, což je státní dávka ze zákona, mezi přímé platby od klientů, někteří jej uvádí do pří-

spěvku MPSV. Některé organizace vyčíslily sumu za službu pouze jako takovou, ostatní tam započetly i 

provozní náklady na chod zařízení. Nejvíce je tento rozdíl patrný u domů s pečovatelskou službou viz 

níže. Statistika zde naráží na své typické neduhy exaktních výpočtů nepřesných čísel. 

Tab. 7b  Přehled financování zařízení sociálních služeb v roce 2012 (řádková %) 

Druh zařízení sociálních služeb 

finanční prostředky 

dotace MPSV 
dotace 

kraj 
dotace obec 

příspěvek 
zřizovatele 

úhrady 
uživatelů 

jiné 
fin. zdroje 

Ostatní 24,9 0,3 0,8 43,5 28,2 1,4 

Domovy se zvláštním režimem 13,2 0,0 0,0 16,3 65,9 4,2 

Domovy pro seniory 16,2 0,0 0,0 23,9 55,3 4,2 

Centra denních služeb 52,1 0,0 4,5 10,6 23,6 5,0 

Sociální poradny 72,4 10,1 4,6 8,1 0,0 0,1 

Sociálně terapeutické dílny 8,6 0,0 12,7 11,8 0,0 66,9 

celkem za všechna zařízení 22,0 0,5 1,0 27,4 43,3 4,8 

Zdroj: Vlastní šetření u poskytovatelů. 

Co se týče zdrojů financování, 43 % všech peněz pocházelo z přímých plateb uživatelů samotných. Je 

tedy evidentní, že sociální služby jsou převážně dotovanou komoditou, z 56 % tvořenou veřejnými pro-

středky (srovnáme-li platby od uživatelů se součtem všech ostatních donátorů, kteří pochází v naprosté 

většině z veřejné sféry). Necelé 1 % prostředků pochází z přímých sponzorských plateb. Jiné se mohou 

skrývat samozřejmě i v položce "jiné finanční zdroje", kde mohou např. pocházet ze zdrojů nadací, jež 

získávají právě od soukromých dárců. Pokud bychom se podívali tedy pouze na skladbu dotací - bez 

úhrad uživatelů a sponzorských darů (tj. za celek bychom považovali součet peněz od: MPSV, kraje, 

obce, zřizovatele nebo jiné zdroje), pak by jasně vedly příspěvky od zřizovatele. Což jsou z 85 % právě 

obce (viz tab. 6; pouze 2 organizace uvedly příspěvek od zřizovatele, kterým není obec - 1 krajská a 1 

NNO, celkem méně než 314tisíc korun, což je marginální 1 % v tomto sloupci). Naopak by bylo žádoucí 

v případě SO ORP Turnov sloučit sloupec příspěvků od zřizovatele se sloupcem dotací obcí. Proto bu-

deme "příspěvek zřizovatele" považovat v případě SO ORP Turnov de facto za příspěvek obcí. 

V takovém případě obce ze svých rozpočtů v roce 2012 dotují 50 % všech registrovaných sociálních 

služeb na území SO ORP Turnov. Zatímco stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí při-

plácí asi 40 % a kraj méně než 1 %. Jiné zdroje dotací tvoří 9 %. Zde se mohou ukrývat již zmiňované 

příspěvky od nadací, dotací od EU, nebo i vlastní příjmy. Právě podíl z těchto jiných zdrojů může sloužit 

jako potenciální zdroj příjmů, které by organizace činil méně závislé na dotacích od veřejnoprávních 

institucí nebo samosprávy. Potenciál např. sociálního podnikání je velkou výzvou, která řeší jak lepší 

integraci cílových skupin jejich klientů, tak potřebné finance na provoz.  

Meziobecní spolupráce by mohla přispět k "vytvoření trhu" pro podobné organizace a utratit veřejné 

peníze za běžně nakupované služby nebo komodity ne u komerčních, ale u neziskových subjektů či 

sociálních podniků, a tím pomoci vylepšit jejich příjmy a na druhé straně tak ušetřit v kapitole vypláce-

ných příspěvků na sociální služby. Obce by tak mohly pomoci ověřit kvality, schopnosti a přínos tako-

vých sociálních podniků a tím je "rehabilitovat" v očích komerčních subjektů, které by následně mohly 
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také nakupovat od těchto sociálních podniků. A tím opět navýšit jejich příjmy mířící do reinvestic zři-

zovatele - cyklicky vedoucí k více poskytovaným službám, lepší kvalitě a menší finanční zátěži na dota-

cích, tj. subvencích obecních rozpočtů a veřejných peněz.  

Závislost na krátkodobých a často nevypočitatelných dotacích je ze strany neziskových organizací, resp. 

poskytovatelů soc. služeb asi nejkritizovanějším bodem současnosti. Nejen ve SO ORP Turnov. Neu-

možňuje jim dlouhodobé plánování ani expanzi v poskytování dalších sociálních služeb. Je zapotřebí 

nalézt systémové řešení, ale i napomoci konkrétním organizacím zvýšit podíl z vlastní aktivity pro jejich 

lepší finanční nezávislost. 

Zajímavé srovnání co do podílů financování veřejných a soukromých subjektů nabízí Domy s pečova-

telskou službou (DPS), které jsou nejrozšířenější sociální službou ve SO ORP. DPS nabízí kromě Turnova 

ještě obce Karlovice, Mírová pod Kozákovem, Příšovice a Vlastibořice. Jedná se tedy z pohledu analýzy 

o pečovatelskou službu ukrytou v položce "ostatní". Jak bylo uvedeno již výše, i zde jsou informace od 

organizací samotných ne zcela srovnatelné, a to především s ohledem na to, co započítávají do jednot-

livých sloupců, ale i na to, co do služby jako takové. Např. Zdravotně sociální služby města Turnov 

(ZSST), největší poskytovatel soc. služeb ve SO ORP, do poskytovaných služeb nezapočítává náklady 

spojené s provozem budov apod., zatímco ostatní DPS tyto prostředky mezi své příjmy pochopitelně 

uvádí. Je to logické, protože i tyto náklady leží opět na obci/zřizovateli, jen jsou uvedeny v jiné kapitole 

rozpočtu. Proto v případě ZSST deklarovaný podíl příjmů od zřizovatele (tj. města Turnov) tvoří 17 %, 

ale jde pouze o údaj za "službu" jako takovou, nejde o komplexní náklady ZSST na pečovatelskou 

službu. U jiných pečovatelských služeb v regionu se tato suma pohybuje okolo 50 a více procent. Jejich 

poskytovatelé ale zase např. do úhrad uživatelů nezanášeli vždy veškeré příjmy, protože je evidovali v 

jiných částech rozpočtů. Pro srovnání "efektivního" fungování jednotlivých DPS i služeb by bylo tedy 

zapotřebí nejprve provést naprosto přesné sjednocení metodiky, které nebylo součástí zadání této 

analýzy. Čísla nezohledňují ani investiční náklady na rekonstrukce apod., které rovněž velkou měrou 

zatěžují obecní rozpočty. Podobně jako to bylo vidět u školství, lze v tom i v oblasti sociálních služeb 

vidět potenciální prostor pro meziobecní spolupráci. Tedy že leží vyšší míra finanční zátěže na obci, kde 

poskytovatel soc. služby sídlí, než na obci, kde jsou služby poskytovatele pouze využívány, nebo odkud 

pochází klienti služby. Existuje prostor pro spravedlivější systém kofinancování. 

Tab. 8.  Kapacita zařízení sociálních služeb 

Druh zařízení sociál-
ních služeb 

pobytová ambulantní terénní 

kli-
enti 

kon-
takty 

inter-
vence 

lůžk
a 

ho-
vory 

kli-
enti 

kon-
takty 

inter-
vence 

lůž
ka 

ho-
vory 

kli-
enti 

kon-
takty 

inter-
vence 

lůž
ka 

ho-
vory 

Centra denních služeb 0 0 0 0 0 26 1699 1701 0 61 0 0 0 0 0 

Domovy pro seniory 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Domovy se zvláštním 
režimem 

42 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sociální poradny 0 0 0 0 0 333 1812 1099 0 350 75 0 1270 0 570 

Sociálně terapeutické 
dílny 

0 0 0 0 0 33 1964 2451 0 76 0 0 0 0 0 

Ostatní 17 5 7 17 2 40 0 0 0 0 330 18038 10391 0 10000 

Zdroj: Registr sociálních služeb MPSV 2012 a vlastní šetření u poskytovatelů. 

Kapacita jednotlivých druhů sociálních služeb byla pro jednotlivé organizace opět složitá na hodnocení. 

Některé typy soc. služeb nepočítají osoby, ale hodiny, resp. minuty a musely tak údaje přepočítávat. 

Některé organizace nabízí službu klientům i mimo SO ORP Turnov, proto čísla o kapacitě nejsou 100% 

údajem o SO ORP Turnov. Údaje z registru MPSV tak ne vždy vypovídají o realitě, resp. snaží se roubovat 

skutečnost do shora definovaných kategorií. Údaje od poskytovatelů se také velmi často lišily od těch 

z registru MPSV. Z tohoto důvodu se interpretaci kapacity budeme věnovat až v tabulce č. 10, která se 
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věnuje popisu neuspokojených klientů a tím pádem více popisuje nedostatky na sledovaném území. 

Celkem na území SO ORP Turnov využilo některou ze sociálních služeb 925 klientů. Organizace dále 

evidují celkem: 88 lůžek, 23.518 kontaktů, 16.919 intervencí a 11.059 hovorů. 

Tab. 9. Terénní a ambulantní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – příjmy z úhrad 
uživatelů a výdaje v roce 2012 

 Ukazatel 
Příjmy z úhrad 
uživatelů (Kč) 

Výdaje (Kč) 
Podíl úhrad uživatelů služeb na 
celkových výdajích na službu (%) 

Pečovatelská služba 4 139 221,- 14 851 721,- 28 % 

Osobní asistence 500 772,- 1 985 772,- 25 % 

Odlehčovací služby 528 697,- 1 464 042,- 36 % 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

TyfloCentrum 
nedodalo údaje 

nedodáno nedodáno 

Zdroj: Vlastní šetření u poskytovatelů. 

Terénní a ambulantní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve SO ORP jsou převážně 

dotovány z veřejných prostředků. Jedná se v podstatě o rozklíčování položky "ostatní" z předchozích 

tabulek, kde byly tyto vyjmenované služby sloučeny. Jde o výpočet podílu příjmů od uživatelů na cel-

kových výdajích (= příjmy z tab. 7). Ze sledovaných typů soc. služeb měly v roce 2012 největší příjmy z 

úhrad uživatelů odlehčovací služby, tvořily 36 % všech příjmů registrovaných organizací. Následovala 

je pečovatelská služba s 28 % a osobní asistence s 25 % podílem. Co se týče Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením zprostředkované pouze TyfloCentrem Liberec, to bohužel 

nedodalo informace, proto zde za ně nejsou uvedeny údaje. 

Podíváme-li se ale na všech 6 druhů sledovaných služeb z předchozích tabulek, pak největší kofinanco-

vání služeb pochází z plateb klientů u domovů se zvláštním režimem 66 % a u domovů pro seniory 55 

%. Ale i zde jsou náhrady od samotných klientů pravděpodobně sečteny se státním příspěvkem na péči, 

který uživatelé opět pobírají z veřejných rozpočtů, takže není zcela jasné, kolik je čistý příjem od klientů, 

bez dalších subvencí. 

Tab. 10. Terénní a ambulantní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – evidovaný 
počet neuspokojených žadatelů v roce 2012 

Druh služby 
Počet neuspokojených klientů  

r. 2012 

Pečovatelská služba 57 

Osobní asistence 0 

Odlehčovací služby 0 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  TyfloCentrum nedodalo údaje 

Zdroj: Vlastní šetření u poskytovatelů. 

Často se hovoří o nedostatku kapacity na uspokojování všech potřeb sociálně potřebných. Jak ale uká-

zala data samotných organizací, přetlak poptávky nad nabídkou není tak dramatický. Alespoň u sledo-

vaných kategorií uvedených v tabulce. Jediná sledovaná soc. služba, která eviduje neuspokojené kli-

enty, je pečovatelská služba. Konkrétně to je DPS Karlovice s 27 a DPS Příšovice s 30 uchazeči v pořad-

níku, což s ohledem na kapacitu představuje pro tato zařízení významně neuspokojenou poptávku. 

Sami poskytovatelé nebyli ale schopni odhadnout, do jaké míry jde ale o akutní zájemce nebo zda je 

jejich žádost již uspokojena jinde, případně o umístění stojí výhledově. 57 neuspokojených žadatelů 

tedy pochází pouze od 2 sociálních služeb z 11, kdy jde o chybějící kapacitu pobytové služby DPS než o 
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neuspokojení pečovatelské služby v terénu. Poskytovatelé se s vypětím personálních a hlavně finanč-

ních sil snaží obsloužit sociálně potřebné ve SO ORP. Bohužel to často dělají na úkor svých zaměstnanců 

(jak co do platů, času, ale i jistoty práce), což je dlouhodobě neudržitelný stav, který vyžaduje systé-

mové řešení. 

Volná kapacita za jednotlivé poskytovatele: 

1) Pečovatelská služba: DPS: Karlovice =27, Mírová p. Kozákovem = 0 - všichni uspokojeni, Příšo-

vice neevidují, zda akutní, tj. dle pořadníku = 30, Vlastibořice = 0 neevidují žádné neuspoko-

jené; ZSST = 0, Spokojený domov, o. s. = 0.  

2) Osobní asistence: SLUNÍČKO = 0, ZSST = 0.  

3) Odlehčovací služba: Spokojený domov, o. s. = 0; ZSST (+Odlehčovací službu mají zaregistro-

vánu jako službu pobytovou) = 0.  

4) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: za tuto službu ne-

dodal poskytovatel informace. 

Tab. 11. Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb v roce 2012 dle pohlaví a věku  
nezjišťujeme, protože většina organizací ve SO ORP Turnov tyto údaje neeviduje ve svých statistikách, 

natož za r. 2012. 

Tab. 12.  Náklady na uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb v roce 2012 (Kč) 

Druh zařízení sociálních služeb 
Celkové ná-
klady (100 

%) Kč 

Průměrné náklady na uživatele/den(Kč) 

ambulantní 
služby 

terénní 
služby 

pobytové 
služby 

Průměrné 
náklady na 

uživa-
tele/den 

Domovy se zvláštním režimem 14 843 002 0 0 968,2 968,2 

Domovy pro seniory 10 234 398 0 0 966,9 966,8 

Centra denních služeb 2 108 692 222,2     222,2 

ostatní 18 301 535 x x x 129,6 

Sociálně terapeutické dílny 1 395 220 115,8 0 0 115,8 

Sociální poradny 1 828 980 x x 0 12,3 

Zdroj: Vlastní šetření u poskytovatelů. 

Metodika 

Tabulka č. 12 hovoří o průměrných nákladech na uživatele na den u pobytových, terénních a ambu-

lantních služeb. Průměr je vypočítán jako: celkové náklady (tj. i celkové příjmy) děleno počtem klientů 

a děleno 365 dní. Pracujeme kvůli jednotnému kritériu s kalendářním rokem, ne počtem pracovních 

dní v roce, protože se zde počítají i pobytové služby, které fungují i ve dnech pracovního volna. Jako 

počet klientů byl vzat pojem "klienti" z tabulky č. 8. Jelikož u kategorie „ostatní“ nebylo možné rozdělit 

náklady podle toho, zda jde o ambulantní, terénní nebo pobytovou službu, přidali jsme sloupec, který 

vše propojuje. 

Tato tabulka vzbudila u poskytovatelů velkou kritiku, protože průměruje nesrovnatelné údaje. Jako 

problematické je nutné hodnotit všechny vstupní informace: 

1) Počet 365 dní u zařízení, které funguje pouze 5 dní v týdnu nebo dokonce jen několik hodin v týdnu 

(např. preventivní protidrogové služby) vypočítá zcela nereálnou informaci, zatímco u pobytových slu-

žeb má opodstatnění a suma odpovídá reálným každodenním nákladům. Nemůžeme ale v této tabulce 

spojených typů soc. služeb rozlišit každou organizaci zvlášť podle toho, kolik dní v roce poskytuje svoji 

službu.  
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2) Stejně tak ukazatel počtu "klientů" je problematický, protože např. u odborných sociálních poraden 

jsou častěji důležitější "hovory" nebo u terénních služeb "intervence", případně další preventivní čin-

nost v terénu. Rovněž přepočet klientů se často počítá na hodiny než celé dny (viz dotaz z diskusního 

fóra, který je aktuální i v našem SO ORP). Příkladem budiž FOKUS Turnov a jeho ambulantní Sociálně 

terapeutické dílny. Vykazují 33 klientů, 1.964 kontaktů, 2.451 intervencí, 0 lůžek a 76 hovorů. Do tab. 

12 se započítalo pouze 33 klientů, zatímco 2,5 tisíce intervencí je ponecháno stranou.  

3) Některý typ služeb má poskytovatel zaregistrovaný jako ambulantní, některý jiný zase jako pobytový. 

U kategorie "ostatní" dochází ke smíchání všech tří možností. Z jediného příjmového ukazatele by se 

tak dostalo jedno číslo, které by bylo průměrem za nesrovnatelné, a navíc ho nebylo možné zařadit do 

žádného ze 3 sloupců. Proto byl přidán čtvrtý sloupec "Průměrné náklady na uživatele a den". 

4) Pochybnost smysluplnosti dat završuje smíchaná kategorie "ostatní", která se skládá z nesrovnatelně 

nákladných položek u nesrovnatelných služeb. Jsou v ní jak protidrogová terénní prevence, tak nejčas-

tější pečovatelské služby nebo osobní asistence, kde je evidence klientů a výdajů zcela odlišná a při 

zprůměrování za SO ORP vychází nic neříkající číslo. 

Respektive každé číslo lze nějak interpretovat, ale při znalosti vzniku tohoto údaje nelze považovat tuto 

tabulku za vhodnou k interpretaci, stejně jako údaje za předchozí roky, proto zde nejsou uváděny. Z in-

formací od jednotlivých poskytovatelů služeb se ale ví, jak variabilní je každoroční financování. Že je 

naprosto nahodilé a nespolehlivé, což se podepisuje na možnosti organizací na dlouhodobém pláno-

vání a budoucím fungování. 

Počet organizací vykonávajících dobrovolnickou péči a počet jejich projektů v letech 2010, 2011 a 

2012 

Samostatné akreditované organizace v oblasti dobrovolnictví nejsou na území SO ORP, ale některá za-

řízení využívají nahodile dobrovolnické práce na smlouvu o spolupráci, tj. bez odměn a se závazkem 

slibu mlčenlivosti. 

4.1.3. Analýza cílových skupin, rizik a finanční analýzy 
a. Analýza cílových (dotčených) skupin 

Dotčené sku-
piny  

Očekávání dotčené 
skupiny  

Rizika spojená 
se skupinou  

Způsob 
komunikace  

Opatření  

Poskytova-
telé služeb  

- dostatek finančních 
prostředků 
- stabilita financí v čase 
- zájem uživatelů  
- zvýšení finanční nezá-
vislosti běžných výdajů 
na dotacích 
- podpora od obcí (ma-
teriální i nemateriální) 
- kvalitní personál 

- zhoršená kvalita a do-
stupnost v důsledku nedo-
statku příjmů 
- personální nedostateč-
nost 
-kvalita poskytovaných slu-
žeb 
- závislost klientů na posky-
tované službě a rizika spo-
jená s jejím výpadkem 

- vzájemná inter-
akce mezi poskyto-
vateli a veřejným 
sektorem + zpětná 
vazba od klientů (i 
potencionálních) při 
setkáních 
- na diskusních por-
tálech apod. 

- pokračovat v komunit-
ním plánování při vel-
kém zastoupení všech 
aktérů 
- meziobecní spolupráce 
při komunitním pláno-
vání sociálních služeb 
- zapojení více obcí do 
praktického řešení soc. 
služeb, např. seniorů 

Uživatelé slu-
žeb  

- trvalá kvalita služby  
- kvalitní personál 
- dostupnost služby 
(vzdálenost, finance) 
- pomoc obce v zajištění 
služeb 

- neochota platit za služby 
- nízké příjmy a nemožnost 
platit za soc. služby 
- nezájem o službu, ale po-
žadavek na její existenci 
- malá informovanost 
- závislost na fin.  pomoci 
rodiny 

- novinové články  
- webové stránky 
- letáky do schránek 
/ u lékařů / na úřa-
dech 
- sociální odbor 
- akce pro cílové 
skupiny 

- prověření nabídky a in-
formačních kanálů  

Rodinní 
příslušníci 
uživatelů  

- dobrá dostupnost 
služby 

- nepřiměřené požadavky  
- nezájem o službu přes po-
žadavek na její existenci 

- novinové články  
- webové stránky 

- prověření nabídky a in-
formačních kanálů  
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Dotčené sku-
piny  

Očekávání dotčené 
skupiny  

Rizika spojená 
se skupinou  

Způsob 
komunikace  

Opatření  

- finanční dosažitelnost 
skrz příjmy uživatele – 
bez nutnosti doplácení 
- trvalá kvalita služby 
- kvalitní, kvalifikovaný 
a ochotný personál 
- inovace a nejnovější 
trendy ve službách 
- politická podpora 

- neochota připlácet za uži-
vatele - příbuzného 

- letáky do schránek 
/ u lékařů / na úřa-
dech 
- sociální odbor 
- akce pro cílové 
skupiny 

Veřejnost 
(nečerpající 
služby)  

- efektivita služby, nízké 
náklady  
- dostatečná nabídka 
služeb 
- „nyní nepotřebuji, ale 
až budu potřebovat, 
chci ji hned“ 
- finanční samoudržitel-
nost bez veřejných pří-
spěvků z obecních roz-
počtů apod. 

- nezájem o sektor soc. slu-
žeb, pocit „protežování“ 
některých skupin obyvatel 
- nesouhlas s výdaji veř.  
prostředků na služby, které 
nevyužívám 
- odtažitost od uživatelů 
soc. služeb 
- neochota sponzorovat 
- neúčast na akcích pořá-
daných poskytovateli 

- skrz masmédia 
- dny otevřených 
dveří 
- nápadité akce s kli-
enty pro veřejnost 

- objektivní informace v 
médiích 
- zvyšování povědomí o 
přínosu péče o po-
třebné na školách, ve-
řejných prostranstvích, 
při akcích 
- atraktivní formou při-
tahovat k tématu 
- motivovat ke sponzo-
rování a dobrovolnictví 

Média 

- stát se musí postarat o 
potřebné 
- hledání kauz 
- „všichni kradou a en-
tuziazmus předstírají“ 

- hledání pseudo-kauz 
- vytváření falešného do-
jmu z kauz a zpochybnění 
kvality služeb vedoucí k ne-
zájmu o ně 

- interakce na zá-
kladě příspěvků čte-
nářů/diváků 
- příspěvky na dis-
kusních fórech 
- tisk. zprávy od po-
skytovatelů 

- objektivně informovat 
- zvát média na akce 
s cílovými skupinami 
- nabízet atraktivní a po-
zitivní příklady 
- zapojovat klienty v pů-
sobení na média 

Představitelé 
obcí SO ORP  

- adekvátní nabídka pro 
vlastní občany 
- minimalizace nákladů 
za nabízené služby a je-
jich samoudržitelnost 
(např. DPS) 
- realizace soc. služeb 
optimálně skrz nezis-
kové organizace (neo-
becní) 
- stát převezme starost 
o potřebné 

- nejasné kompetence obcí  
- nedostatek zdrojů, struk-
tura financování zejména z 
veřejných zdrojů  
- nejasná strategie: častá 
změna požadavků, nere-
álná očekávání  
- špatné rozmístění posky-
tovatelů v území  
- neochota spolupracovat, 
nezájem, jiné priority  
- změny legislativy  

- jednání s externími 
poskytovateli služeb 
- zjišťování reálných 
potřeb cílových sku-
pin 
- rady od expertů 
- komunitní pláno-
vání 

- participace při komu-
nitním plánování 
- meziobecní spolupráce  
- zapojení i obcí bez soc. 
služeb 
- prosazování společ-
ných zájmů (legislativ-
ních, ekonomických)  

Kraje  

- adekvátní nabídka na 
území kraje 
- optimalizace sítě zaří-
zení  
- optimalizovat výdaje 
na služby poskytované 
nebo dotované krajem 
(příspěvky, dotace)  
- předat služby poskyto-
vané krajem na obce  

- snaha přenést starost o 
soc. služby na obce 
- výpadky ve financování 
soc. služeb 
- upřednostňování blízkých 
+ vlastních organizací 
- nereálná očekávání  
- špatné rozmístění posky-
tovatelů v kraji 
- rozhodnutí „shora“ bez 
konzultací 

- jednání s obcemi  
- jednání s poskyto-
vateli 
- vyjednávání se stá-
tem ohledně finan-
cování služeb 

- partnerská pozice 
- vícezdrojové financo-
vání soc. služeb 
- pokračování v doto-
vání a grantech pro po-
skytovatele 
- saturace v případě 
chybějící nabídky 
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Dotčené sku-
piny  

Očekávání dotčené 
skupiny  

Rizika spojená 
se skupinou  

Způsob 
komunikace  

Opatření  

Stát  

- uspokojení potřeb ob-
čanů 
- optimalizace sítě a vý-
dajů za soc. služby 
- kofinancování z evrop-
ských zdrojů 
- dodržování kvalifikač-
ních a dalších poža-
davků 
- lepší samofinancování 
služeb 

- vysoká míra závislosti na 
veřejných zdrojích (jak ze 
strany uživatelů, tak i po-
skytovatelů) 
- přehnaná očekávání o roli 
státu 
- variabilita politických pre-
ferencí 
- absence služeb v někte-
rých oblastech ČR 
- autoritativní rozhodování 
státu 
- nejasné představy o po-
třebách 

- komunikace vůči 
všem skupinám skrz 
optimální komuni-
kační kanály 
- zapojení odbor-
níků i uživatelů při 
plánování 
- se zástupci obcí, 
poskytovateli i ve-
řejností 
- využití masmédií 

- dlouhodobá vize 
- vyčlenění dostateč-
ných prostředků 
- hledání a motivování 
kvalitních poskytovatelů 
- vytváření prostředí pro 
poskytovatele 
- jasné vymezení kom-
petencí mezi státem, 
krajem a obcemi 
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b. Analýza rizik – registr rizik v oblasti sociálních služeb 

Skupina rizik 
  
Název rizika  

Hodnocení rizika  

Vlastník rizika  
P D 

V = 
P*D 

Finanční riziko 

Finanční závislost poskytovatelů na veřej-
ných zdrojích 

4 5 20 
- poskytovatel  
- veřejné finance 

Nedostatek financí na provoz 4 5 20 
- všichni: uživatel, poskytovatel, společnost, 
stát, obce 

Nedostatek financí na investice a vybavení  4 4 16 
- všichni: uživatel, poskytovatel, společnost, 
stát, obce 

Obce samy poskytují soc. služby – zátěž 
pro obecní rozpočty 

5 4 20 - obce a jejich obyvatelé 

Obce nepřispívají na soc. služby, přestože 
jejich obyvatelé je využívají 

4 4 16 
- poskytovatelé 
- uživatelé 

Uživatelé neplatí za službu  3 4 12 - poskytovatel  

Jednoleté financování projektů  5 5 25 
- všichni: uživatel, poskytovatel, společnost, 
stát, obce 

Udržitelnost projektů financovaných ze 
strany EU – neschopnost udržet službu  

3 4 12 
- poskytovatel 
- uživatel 
- stát 

Organizační riziko 

Špatné rozmístění poskytovatelů a zařízení 
v rámci SO ORP (chybějící či přebytečná 
kapacita služeb)  

3 4 12 - uživatelé a potenciální uživatelé 

Nedostatek uživatelů / příliš mnoho uživa-
telů v čase (demografický vývoj)  

4 4 16 
- poskytovatel 
- uživatel 

Nezájem či neochota obcí k tématu soc. 
služeb 

4 4 16 
- obce (Pozn. především některé bez soc. slu-
žeb na jejich území ale s klienty) 

Obce samy poskytují soc. služby - kvalifi-
kace 

3 4 12 - obce 

Právní riziko 

Zpřísnění podmínek na provozování soc. 
služeb 

4 4 16 
- stát 
- poskytovatel 

Změna legislativy, která povede k vynuce-
ným investicím nebo zvýšení provozních 
nákladů  

4 4 16 
- stát 
- poskytovatel 

Technické riziko 

Špatný technický stav zařízení a vybavení  3 4 12 
- poskytovatel 
- uživatel 

Věcné riziko 

Nedostatečná kvalifikace poskytovatelů 2 4 8 
- uživatel 
- poskytovatel 
- donátor 

Nekvalitní služby bez dohledu 2 4 8 
- uživatel 
- poskytovatel 
- donátor 

Rostoucí administrativní zátěž 5 4 20 
- poskytovatel 
- uživatel 
- stát 

Pozn. hodnocení na škále 1-5, kde 5 znamená nejvyšší míru a 1 nejnižší míru ohrožení. V= významnost 
rizika a je součinem pravděpodobnosti a dopadu. Vysoké hodnoty tedy představují nejvyšší rizika. Opat-
ření ke snížení významnosti rizika doplníme po shromáždění starostů a v další fázi projektu. 
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Jednoznačně největším rizikem je riziko financování. Jak co do objemu, pravidelnosti, tak i zdrojů. Chybí 

dlouhodobé financování zajišťující stabilitu na několik let a hlavně částečná nezávislost na veřejných 

rozpočtech a dotacích. Pomoci by měl efektivnější fundraising, ale i zisky z jiných zdrojů, např. prodej 

výrobků, samostatný sociální podnik, propojení se soukromými firmami, CSR18 apod. Sociální služby 

také mohou ohrožovat změny legislativy a rostoucí administrativní zátěž, která ubírá pracovníkům čas 

na klienty a nutí zdražovat službu najímáním zaměstnanců z řad administrativních pracovníků. Např. 

enormní zátěž při administraci evropských dotacích. 

 

c. Finanční analýza 

Tab. 13. Výdaje obcí ve SO ORP Turnov na sociální oblast 2003-2013 

Výdaje obcí ve SO ORP Turnov na sociální oblast v tis. Kč 

Výdaje obcí SO 
ORP Turnov 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkové výdaje 
v  jednotlivých 
letech 

19 913,3 18 320,9 20 773,9 19 452,4 17 536,4 14 233,9 13 756,5 15 378,9 14 541,7 13 301,3 

Pozn. Jedná se pouze o neinvestiční náklady obcí na sociální oblast ve SO ORP Turnov. Celkové výdaje 
byly vyfiltrovány z dat ÚFIS od SMO výdaje obcí za jednotlivé roky. Byly vyfiltrovány nákladové účty pro 
sociální oblast dle paragrafů rozpočtové skladby z vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. uvede-
ných v Metodice pro zpracování dílčí rozvojové strategie v oblasti sociálních služeb ze dne 11. 4. 2014. 
Tj. relevantní paragrafy skupiny 43. 

Provádět finanční analýzu v oblasti sociálních služeb je velmi obtížné. Odvětvové třídění účtování vyu-

žívá hledisko účelu nebo funkce, na které obec vynakládá své prostředky. Hodnotí se tu každá peněžní 

operace podle toho, s jakým odvětvím hospodářství je spjata nebo které činnosti obce naplňuje. Jedná 

se pouze o neinvestiční náklady obcí na sociální oblast ve SO ORP Turnov. Zaúčtování jednotlivých čás-

tek je odvislé od tradic a zvyklostí účetních v obcích. Přestože je jasně dané, kam co patří, při hledání 

dat do tabulek za financování jednotlivých zařízení byly u zřizovatelů z řad obcí zjištěny velké diferen-

ciace. Z tohoto důvodu i k celkovým částkám za SO ORP je přistupováno s odstupem a nebude prová-

děna hloubková analýza jednotlivých částek. Navíc při porovnávání dat v jednotlivých letech je třeba 

vždy pracovat s aktuálním zněním příslušné vyhlášky, protože v průběhu jednotlivých let mohlo dojít 

v zařazení jednotlivých položek ke změnám. Vzhledem k tomu, že data poskytnutá Ministerstvem fi-

nancí ČR mj. obsahují finanční data obcí za období 2003 až 2012, je v sociální oblasti třeba brát v úvahu 

také zásadní legislativní změny, k nimž v průběhu let 2003 – 2012 došlo. Jedná se zejména o rok 2006, 

resp. 2007, kdy proběhla sociální reforma. Pro komplexní finanční analýzu nákladů na sociální služby 

nejsou dostupná data všech poskytovatelů sociálních služeb (nestátní neziskové organizace, fyzické 

osoby, obchodní společnosti atd.). Datová základna tedy hovoří o výdajích obcí, které zaúčtovaly do 

skupiny 43, paragrafů: 4311, 4312, 4319, 4322, 4324, 4329, 4332, 4333, 4334, 4339, 4341-4345, 4349-

4359, 4371-4379. 

Nejvýznamnějšími organizacemi zřízenými obcemi jsou co do financování: Zdravotně sociální služby 

Turnov, Dětské centrum Sluníčko v Turnově nebo Dům s pečovatelskou službou v Karlovicích -Radváno-

vicích. Pokud by platil předpoklad, že do „skupiny 43“ byla každoročně zaúčtována stejná oblast výdajů, 

pak by bylo vidět v tabulce výše trend snižování obecních výdajů do oblasti sociální. Z maximálních 20,8 

milionů Kč v r. 2005 došlo k poklesu až na 13,3 mil. Kč v roce 2012 (s mírnými výkyvy v r. 2010 a 2011). 

                                                           
18 Corporate Social Responsibility (CSR) – společenská odpovědnost firem. Princip zahrnutí sociálních a environ-
mentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku). 
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Jak bylo uvedeno, v letech 2006-2007 došlo k zásadní reformě, která se ale plně promítla do obecních 

rozpočtů nejspíše až v r. 2008, kdy došlo k nejvýraznějšímu snížení výdajů v tomto oddíle rozpočtů obcí. 

Údaje tedy rozhodně nehovoří o celkových výdajích na soc. služby, protože zajisté nedošlo ke snížení 

nákladů s nimi spojenými. Naopak se jejich síť stále rozšiřuje a výdaje na ní se zrcadlí v jiných paragra-

fech nebo přímo u neobecních poskytovatelů či přímo u uživatelů. I při rozhovorech se starosty většina 

míní, že v jejich obci rozhodně nedochází k poklesu financování sociálních služeb, ale právě naopak. 

Pokud by se jednalo o výpadek za ukončení např. jedné služby, objevilo by se to jako jednorázový skok, 

ale ve SO ORP lze pozorovat setrvalý úbytek financí v soc. službách. Naopak v regionu začala vznikat 

nová zařízení poskytující sociální služby, jako jsou DPS (r. 2003 ve Vlastibořicích, r. 2004 v Mírové pod 

Kozákovem a Příšovicích a r. 2007 v Karlovicích). Ani v jednom případě se čísla nepromítla do ročních 

nákladů na soc. služby ve SO ORP, přestože karlovická DPS patří mezi finančně náročná zařízení. Příčina 

spočívá spíše v zaúčtování částek pod jiné paragrafy, než že by reálně klesal objem peněz vyplácených 

obcemi za sociální služby. Nemělo by tomu tak být, účtování se řídí jasnými pravidly, ale mnohdy i zde 

praxe vykazuje prostor pro interpretaci odlišností výdajů. Chyba se rovněž nacházela v datech Minis-

terstva financí, když celá časová osa hovoří o datech za 37 obcí ve SO ORP Turnov, pouze údaj za r. 

2010 prezentuje data pouze za 14 obcí. Přestože by mělo jít o údaj za 43 % obyvatel území ve srovnání 

s jinými lety, ve výdajích evidencí MF ČR za rok 2010 se to neprojevilo, naopak, došlo k jejich navýšení, 

oproti období před a po něm. Chybu v tomto případě tak lze spatřovat spíše v údaji o počtu obcí. To 

samozřejmě na důvěryhodnosti dat nepřidává. 

4.1.4. SWOT analýza oblasti 
SWOT analýza vychází z dosavadních zjištění, diskusí s některými aktéry a především ze zjištění pracov-
ních skupin složených z odborníků a uživatelů sociálních služeb uvedených v Komunitním plánu sociál-
ních služeb regionu Turnovsko 2011-2015 z roku 2010 a jeho akčních plánů. 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- vzdělanost poskytovatelů 
- kvalitní, dostupné a efektivní služby 
- nízká míra neuspokojenosti poptávky po sociál-
ních službách 
- odborné zázemí pracovních týmů Komunitního 
plánu 
- zájmem je nejen plánování nových služeb, ale i 
udržení stávajících  
- pružná reakce na nové potřeby, popř. změny 
sociálních služeb  
- existuje široká škála soc. služeb pro seniory 
- funkční domy s pečovatelskou službou v obcích  
- dobře fungující sociální služby pro určité sku-
piny osob se zdravotním postižením 
- ochota obcí financovat některé soc. služby 
- politická podpora 
- spolupráce s krajským odborným koordináto-
rem 
- meziresortní spolupráce 
 

- finanční závislost na obcích a zřizovatelích 
- finanční nestabilita, která neumožňuje dlouho-
dobé plánování (systémová záležitost) 
- nedostatečná zaměstnanost pro zdravotně po-
stižené 
- omezená dostupnost a informovanost o sociál-
ních službách v malých obcích 
- malá spolupráce poskytovatelů v celém regi-
onu 
- malé zastoupení obcí v komunitním plánování 
sociálních služeb 
- nízká účast dobrovolníků v sociálních službách 
- chybí nabídka následných služeb pro dospělé 
osoby s poruchou autistického spektra 
- malé zapojení uživatelů soc. služeb u cílové 
skupiny děti a mládež 
- meziresortní spolupráce  
- chybí volně přístupné sportovní a volnočasové 
prostory cílové skupiny děti a mládež 
- chybí nízkoprahový klub 
- komplexnost v péči o rodinu 
- nízká dostupnost služeb v regionu (azylové 
domy, domy na půl cesty, nízkoprahová centra, 
následná péče, střediska výchovné péče, dětská 
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Silné stránky: Slabé stránky: 

psychiatrie, sanace rodiny – vše až v LBC, JBC – 
pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním 
vyloučením často nedostupné) 
- nesjednocený systém v primární prevenci 

Příležitosti: Hrozby: 

- společné plánování sociálních služeb 
- využívání grantů a dotací 
- vícezdrojové financování organizací  
- příjmy organizací z vlastních činností 
- plné využívání dotací a priority nového progra-
movacího období 2014-2020 
- zlepšení spolupráce mezi poskytovateli celého 
regionu 
- sociální podnikání jako možnost integrace a zís-
kání finančních prostředků na fungování 
- sociální podnikání jako nástroj veřejné sféry s 
multiplikačním efektem 
- aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb 
- větší informovanost širší veřejnosti o komunit-
ním plánování 
- nastolení úzké spolupráce mezi zadavateli, po-
skytovateli a uživateli služeb 
- představa o potřebách v oblasti soc. služeb 
- legislativní opatření: ze strany ÚP prosazování 
zaměstnanosti zdravotně postižených u zaměst-
navatelů, kteří jsou povinni zaměstnávat určité % 
zdravotně postižených 
- potřeby na rozhraní sociální, školské a zdravot-
nické sféry 
- podchycení delikvence mládeže skrz volnoča-
sové aktivity 
- do volnočasových aktivit zapojit neorganizova-
nou mládež 
- větší zapojení uživatelů v pracovních skupinách 
komunitního plánování 
- meziresortní spolupráce 
- komplexní přístup k sociálně vyloučeným skupi-
nám 

- nedostatek finančních prostředků  
- nejistota pravidelných příjmů na financování 
nabízených soc. služeb 
- nedostatek kvalifikovaných pracovníků v soci-
ální sféře 
- nepřipravenost sítě na stárnutí populace 
- změny legislativy 
- legislativní a byrokratické překážky 
- nezájem veřejnosti o sociální služby 
- snížení podpory měst a obcí 
- potřeby na rozhraní sociální, školské a zdravot-
nické sféry 
- vznik a šíření sociálně patologických jevů dětí a 
mládeže 
- odmítání volnočasových aktivit mládeží 
- fungování pracovních skupin komunitního plá-
nování po skončení projektu 
- zvyšující se počet osob ohrožených sociálním 
vyloučením 
 

 

4.1.5. Souhrn výsledků analýz (analytické části) 
Ve správním obvodu SO ORP Turnov je nabízena široká škála sociálních služeb, kterou obyvatelé často 

využívají. Jsou zaměřeny především na seniory, rodiny s dětmi nebo osoby se zdravotním postižením. 

Jsou to nejčastější pečovatelské služby nebo asistence při zvládání základních potřeb, které umožňují 

lidem se ztrátou soběstačnosti důstojný život v jejich domácím prostředí. Kromě terénních nebo am-

bulantních služeb to jsou i pobytová zařízení Zdravotně sociálních služeb Turnova (největší poskytova-

tel ve SO ORP). Dále i služby 4 obcí, které mají na svém území domy s pečovatelskou službou (Karlovice-
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Radvánovice, Mírová pod Kozákovem, Příšovice nebo Vlastibořice). Území není rovnoměrně pokryto 

sítí sociálních služeb a naprostá většina služeb je koncentrována přímo v Turnově. Což je logické, pro-

tože ve městě Turnov žije 44 % všech obyvatel SO ORP, v dalších 36 obcích téměř vyrovnaně zbylých 

56 %. Do menších obcí v regionu zajíždí i poskytovatelé služeb z okolních SO ORP, nebo klienti jezdí do 

jejich zařízení. 

Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením fungují převážně sociální poradny, ale chybí nízkoprahová 

centra nebo azylové domy. Existuje celá řada organizací působících na poli prevence i odborné pomoci, 

včetně protidrogové. Most k naději, o. s. hodnotí drogovou scénu v Turnově jako specifickou a značně 

uzavřenou. Jinde ve SO ORP v terénu pravidelně nepůsobí, ale vyvíjí aktivity v prevenci v terénu, ob-

zvláště ve školách. Zůstávají ale mezery v integraci znevýhodněných jedinců do společnosti i na trh 

práce a v následné péči. Částečně začíná působit Most ke vzdělání, o. s., který spolupracuje s úřadem 

práce v celoživotním vzdělávání i práci se seniory. V roce 2011 vystřídalo uzavřené porodnické oddělení 

turnovské nemocnice oddělení paliativní péče, které poskytuje 2 rodinné pokoje pro nevyléčitelně ne-

mocné osoby, o něž není již únosné se starat v domácím prostředí. Spolu s tím je nabízena i sociální 

péče a poradna liberecké Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s. V roce 2014 začal na území působit i pro-

jekt tísňové péče Strážný Anděl, který přispěje k posílení setrvání potřebných (především osamělých 

seniorů) v jejich přirozeném prostředí. Rozšíří tak služby, které pomáhají žít déle doma (jedna z priorit 

MPSV), a které na území SO ORP již fungují (pečovatelské služby, mobilní hospic, odlehčovací pobytová 

centra). Na Turnovsku doposud nepůsobily žádné samostatné akreditované organizace v oblasti dob-

rovolnictví, ale některé subjekty využívají nahodile dobrovolnické práce na smlouvu o spolupráci (např. 

ZSST). Je to zajisté potenciální prostor pro poskytovatele do budoucna. Nejméně zastoupené jsou 

služby pro osoby ohrožené závislostí, sociálním vyloučením, gamblerstvím nebo služby pro matky s 

dětmi v nouzi (ta již byla částečně saturována nabídkou bytů). 

Dalším z nedostatků, který je ale aktuálně řešen, je absence zařízení pro osoby se zdravotním postiže-

ním, především pro dospělé. Pro děti s postižením nebo autismem kvalitně fungují školská i zdravot-

nická zařízení, ale chybí následná péče pro dospělé, včetně jejich integrace na trh práce. Např. chybí 

pracovní uplatnění pro absolventy speciálních škol. V současné době již proběhlo výběrové řízení na 

zhotovitele stavby Komunitního centra Turnov při spolku SLUNCE VŠEM o. s. v hodnotě více než 5 mili-

onů a výstavba by měla probíhat od r. 2014. Centrum se skutečně v únoru 2015 přestěhovalo do no-

vého. Podobně byl pracovními skupinami komunitního plánu identifikován problém s integrací du-

ševně a mentálně nemocných. Pro ty by mělo v nejbližších letech vzniknout středisko pracovní rehabi-

litace a od února 2012 mohou využívat novou soc. službu podpora samostatného bydlení při sdružení 

FOKUS Turnov (mj. nositel projektu komunitního plánování). V roce 2010 bylo ve SO ORP Turnov evi-

dováno 202 osob těžce postižených, 1.870 ZTP a 310 ZTP/P. Existuje katalog sociálních služeb za Tur-

novsko i sousední regiony (Semilsko, Jilemnicko a Tanvaldsko) v tištěné i elektronické podobě. Funguje 

přehledný portál www.turnovprorodinu.cz, pod občanským sdružením Centrum pro rodinu Náruč. Vý-

znamnou roli v plánování a fungování sociální péče ve SO ORP hraje Odbor sociálních věcí města Tur-

nov, v němž mají poskytovatelé i uživatelé kvalifikovanou odbornou podporu. 

Tak jako ostatní oblasti ČR, i Turnovsko trápí nedostatek peněz a s tím související nejistota, které ome-

zují dlouhodobé plánování a rozvoj organizací i nabízených služeb. Obecně platí, že se jedinci i obce 

příliš nezajímají o sociální témata a řeší je až ve chvílích, kdy se jich začnou dotýkat, a to napříč cílovými 

skupinami. Až na výjimky tedy není ani příliš vysoká ochota menších obcí podílet se na udržení sítě 

sociálních služeb mimo jejich území. Samozřejmě nejde o neochotu záměrnou, ale způsobenou opět 

nedostatkem financí. Mezi obcemi za sociální služby nejvíce zaplatí ty obce, které na svém území něja-

kou sociální službu mají. V případě SO ORP Turnov to jsou kromě Turnova výše uvedené obce s Domy 

http://www.turnovprorodinu.cz/
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s pečovatelskou službou. Jak bylo v tabulce financování prezentováno, u těchto obcí dochází až k 50% 

dotování ze strany zřizovatele na jejich provoz, plus samozřejmě investiční náklady, které významně 

zatěžují obecní rozpočty. Obce bez soc. služeb vydávají na tyto položky výrazně méně nebo v některých 

případech vůbec nic. Je systémovou otázkou, jak tuto situaci řešit, protože není v silách obcí ani v rámci 

meziobecní spolupráce tuto otázku vyřešit. Přestože aktuálně není v této oblasti extrémní převis po-

ptávky nad nabídkou (pouze některá zařízení evidují seznamy neuspokojených zájemců), potřeba řešit 

min. otázku stoupajícího počtu seniorů bude stále akutnější. 

Kromě poskytovatelů sociálních služeb registrovaných u MPSV, působí na území SO ORP celá řada or-

ganizací, které sice nemají registrovanou soc. službu, ale svojí činností rozšiřují nabídku pro osoby po-

třebné. Jsou to např. kluby pro seniory, hlídání dětí, předčitatelské služby v turnovské knihovně, stře-

disko volného času Žlutá ponorka a dal. Funguje zde i úspěšná 1. turnovská chráněná dílna, o. s., jediná 

chráněná dílna na území SO ORP, která zaměstnává 100 % zdravotně znevýhodněných. Získává zakázky 

především ze soukromého sektoru (40 spolupracujících firem), byť dokáže uspokojit i různé potřeby 

obcí. 

Veřejné prostředky tvoří naprostou většinu finančních toků směřujících do sociální sféry, spolu s pří-

mými platbami uživatelů. Organizace poskytující nějakou službu (především z neziskového sektoru) 

jsou tak extrémně závislé na nejistých dotacích a nemohou se dlouhodobě rozvíjet a investovat do 

kvality svých služeb. Svojí činností pomáhají obcím plnit jejich povinnost vytvářet podmínky pro soc. 

péči jejich občanů. Uvítaly by stabilnější zdroj příjmů. Jednou z cest jsou příjmy z vlastní činnosti, např. 

z práce svých klientů prostřednictvím tzv. sociálních firem. Nejedná se o zneužívání klientů, kteří by 

místo např. rehabilitace pracovali, ale jde o trend velmi vhodné integrace zdravotně i sociálně znevý-

hodněných osob na trh práce, což je aktuálně jedním z nedostatků ve SO ORP Turnov. (Podrobněji také 

viz Návrhy variantních řešení.) 

Orgány sociální péče fungují dobře a snaží se permanentně vylepšovat stav sociálních služeb ve SO ORP 

Turnov. Soustředí se ale převážně na město Turnov, jako hlavní centrum regionu, přičemž většina 

ostatních obcí ve SO ORP zůstává pozadu. Je to logické s ohledem na jejich velikost i kapacity. Bylo by 

žádoucí, aby představitelé menších obcí využili nabídky participace na přípravě a realizaci komunitního 

plánování sociálních služeb ve SO ORP, které zajistí nabídku služeb i pro jejich občany. 

4.1.6. Doporučení 

I. Prostor pro zlepšení existuje především v lepší komunikaci a spolupráci mezi obcemi v poskytování 

sociálních služeb. Populace stárne, roste požadavek na co nejdelší setrvání potřebných v domácím 

prostředí, ekonomická situace tlačí lidi v produktivním věku trávit hodně času v zaměstnání a poptávka 

po sociálních službách tak nevyhnutelně poroste. Neziskové organizace, stát i samospráva by se měly 

těmto otázkám intenzivně věnovat. Obce (i menší) poskytující např. pečovatelské služby tato zařízení 

významně dotují. Pokud obec takové zařízení má na svém území, vynakládá na ně ze svého rozpočtu 

nemalé částky. To ji znevýhodňuje oproti obcím, které nepřispívají ani služby neposkytují, přestože její 

občané tuto sociální síť využívají. Kofinancování služeb ze strany „využívajících“ obcí je nahodilé a ne-

systémové. Byla by vhodná širší meziobecní spolupráce při řešení sítě i financování těchto služeb. Zda 

to bude při přípravě komunitního plánu soc. služeb SO ORP nebo na jiné platformě, je ke zvážení. 

II. Obce by rovněž mohly sehrát velmi pozitivní roli při společensky zodpovědném zadávání veřejných 

zakázek, kde by zvýhodnily subjekty, jež zaměstnávají osoby znevýhodněné (zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů to umožňuje). Velkým nedostatkem ve SO ORP je 
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totiž následná integrace zdravotně i sociálně znevýhodněných osob na trh práce. Nejen že jejich uplat-

nění v zaměstnání zlepšuje kvalitu jejich osobního života, ale má velmi pozitivní vliv na celou komunitu 

a u některých sociálních skupin vede k prevenci kriminality a eliminaci sociálně patologických jevů. Což 

opět často představuje problém obcí. Existuje velký prostor pro vznik sociálních podniků pro lepší 

integraci soc. a zdravotně znevýhodněných. Obce by prostřednictvím poptávání služeb a zboží od so-

ciálních podniků mohly rozšířit trh pro takové subjekty a utrácet veřejné peníze způsobem s vysokou 

přidanou hodnotou. Multiplikační efekt takových veřejných zakázek (i podlimitních) je prokázaný, a ve 

finále je ekonomičtější než vyplácení různých sociálních dávek. Významným benefitem jsou i dotace do 

sociálního podnikání jako jedné z priorit pro programové období 2014 – 2020 EU a ČR. Takové podniky 

by měl především zakládat neveřejný sektor, byť i založení (mezi) obecního sociálního podniku nic ne-

brání. Klidně jako součást technických služeb apod. Další možností řešení místního nedostatku posky-

tovatelů soc. služeb je využití systému Veřejně prospěšných prací.19 Příkladů z praxe je již celá řada 

ze zahraničí i v ČR. Nabízí služby od zahradnických prací, údržby veřejných prostor i nemovitostí, výko-

pových a stavebních prací, komunální služby, bezpečnost, dopravu, administrativní práce, prodej, hos-

tinskou činnost, výrobu, IT, vzdělávání až po turistický ruch a dal. Katalogy a možnosti jsou dostupné 

na: www.ceske-socialni-podnikani.cz Možnostem veřejného zadávání s vysokou přidanou hodnotou se vě-

nuje mj. www.nova-ekonomika.cz 

(Pozn. Nejde pouze o dřívější chráněné dílny, právní formy sociálních podniků mohou být velmi různé, 
nejčastěji se jedná o družstvo či společnost s ručením omezeným, právní formou může být ale také 
fyzická osoba jako OSVČ. Podmínkou je: 1. 40 %z celkového počtu zaměstnanců musí pocházet z cílové 
skupiny zdravotně postižených nebo sociálně vyloučených; 2. minimálně 51 % zisku musí být reinvesto-
váno do rozvoje podniku; 3. zapojení zaměstnanců do rozhodování; 4. orientace na lokální komunitu a 
využívání místních zdrojů.) 

DOPORUČENÍ STRUČNĚ 

I. Zapojení všech obcí ve SO ORP do přípravy a realizace komunitního plánu sociálních služeb na 

jeho území. Případně vytvoření jiné platformy pro komunikaci obcí nad tématem sítě, kvality 

a financování soc. služeb ve SO ORP. 

II. Podpora sociálních podniků a jejich vzniku na území SO ORP. Namísto finančních dotací pod-

pořit sociální podniky v integraci zdravotně a sociálně znevýhodněných poptávkou po jejich 

službách a produktech. 

 

4.2. Návrhová část pro oblast sociálních služeb 

4.2.1. Struktura návrhové části 
Návrhová část je součástí Souhrnného dokumentu, který byl zpracován v rámci projektu "Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností". 

Byla zpracována realizačním týmem ve spolupráci se zástupci obcí SO ORP s podporou motivujících 

starostů. 

V předchozích krocích byla zpracována analytická část pro téma „Sociální služby“, na jejímž základě 

byly připraveny Nástiny opatření. Návrhová část staví na všech dosud realizovaných aktivitách. Cílem 

návrhové části je reagovat na konkrétní potřeby území zjištěné analýzami a zároveň sloužit jako nástroj 

                                                           
19 Např. jedna obec ve SO ORP vyřešila problém s nesamostatným seniorem bez rodiny tak, že zaměstnala v rámci 
VPP nezaměstnanou ošetřovatelku, která se o něj starala a v obci např. dále roznášela obědy a realizovala další 
potřebné práce v této oblasti. Jde o efektivní řešení v nouzi. 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.nova-ekonomika.cz/
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pro zefektivnění procesů v území. Pro rozvoj meziobecní spolupráce je nutné nastavit společnou vizi, 

dále rozpracovanou do úrovně cílů v nadefinovaných problémových oblastech v oblasti sociálních slu-

žeb. 

Provedená analýza je stěžejním, nikoli však jediným vstupem pro definování návrhové části. Formulace 

vize byla navržena realizačním týmem jako podklad pro další diskusi zástupců dotčených obcí. Meto-

dou brainstormingu a následnou diskusí o jednotlivých variantách byla zformulována vize meziobecní 

spolupráce ve správním obvodu SO ORP. Vize je formulována jako žádoucí budoucí stav meziobecní 

spolupráce. Je souhrnná pro spolupráci obcí ve SO ORP pro všechna řešená témata, nikoli pouze pro 

téma sociálních služeb.  

Na základě analytické části (zejména SWOT analýzy) a následně zpracovaných Nástinů opatření a s oh-

ledem na definovanou vizi byly realizačním týmem navrženy problémové okruhy, které byly podrobeny 

ověření ve fokusních skupinách. Fokusní skupiny byly složeny ze zástupců poskytovatelů i uživatelů 

sociálních služeb, chráněné dílny, odboru sociálních služeb a starostů z území SO ORP. Jejich odborné 

názory byly klíčové pro upřesnění výstupů, které vzešly z analýzy dat, a obohatily tak pohled na téma 

sociálních služeb. 

Stěžejním bodem návrhové části je definování cílů ve vymezených problémových tématech. Cíle byly 

podrobně popsány a byla navržena opatření k realizaci cílů. Pro sledování úrovně naplňování defino-

vaných cílů byla nastavena sada indikátorů umožňující periodicky monitorovat pokrok při plnění cílů a 

případně přijímat opatření ke zlepšení žádoucího výsledku. 

Návrhová část Souhrnného dokumentu je strukturována standardně dle principů strategického řízení. 

Základní „střechou“ návrhové části je vize. Jejím formulováním je deklarováno, že území SO ORP bude 

usilovat o její naplnění. Následně se vize rozpadá do problémových okruhů, které budou naplňovány 

prostřednictvím sady několika málo cílů.  

Jednotná vize poskytuje celkový rámec všem subjektům zapojeným do činnosti vymezeného území. 

Měla by udržet společné směřování všech zapojených subjektů od nejvyšších úrovní hierarchie až po 

nejnižší úrovně. Umožní lépe přenášet pravomoci na výkonné pracovníky a zároveň zajistit jednotnou 

filosofii, pro kterou jsou dílčí činnosti vykonávány. Bez vize by chyběl jasně vyjádřený směr, kterým se 

chceme vydat. Vize je formulována jako budoucí stav, kterého chceme realizací strategického řízení 

dosáhnout. Jedná se o společnou představu, jak by měly obce v území v budoucnu spolupracovat. Re-

spektuje přání a potřeby místních občanů.  

V podmínkách projektu je vize souhrnná pro spolupráci obcí ve SO ORP pro všechna řešená témata, 

nikoli pouze pro téma sociálních služeb. Vzhledem k zaměření projektu směřuje ke všem povinným 

tématům a ke zvolenému volitelnému tématu. Staví na silných stránkách identifikovaných ve SWOT 

analýze.  

Vedle určení budoucího směřování vývoje může vize také sloužit jako marketingový nástroj území. Je 

doplněna o slogan, který bude využíván pro propagaci území jako celku dovnitř (občanům, politikům, 

školám, podnikatelům) a navenek (turistům, potenciálním investorům, složkám veřejné správy). 

První verze struktury problémových okruhů byla vytvořena realizačním týmem na základě provedených 

analytických kroků a zpracovaných Nástinů opatření. Návrh problémových okruhů byl ověřen ve fokus-

ních skupinách. Následně byly vytvořeny popisy cílů. Byli určeni garanti (správci) jednotlivých cílů, kteří 

zpracovali návrhy popisů, které byly podrobeny vnitřnímu připomínkovému řízení. Realizační tým jed-

notlivé cíle vzájemně porovnal, sjednotil jejich strukturu a úroveň detailnosti. Byl kladen důraz na vzá-

jemnou provázanost cílů a jejich doplňkovost. Součástí tohoto procesu bylo také nastavení indikátorů, 

jimiž bude plnění cílů sledováno a hodnoceno.  
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Schéma 1. Vztahy mezi vizí, problémovými oblastmi, cíli a indikátory. 

 
 

Struktura problémových oblastí a cílů v tématu „Sociální služby“ je uvedena v níže uvedeném sché-

matu. 

 

Vize mezi-
obecní spolu-
práce: 

Komunitní plánování sociálních služeb odráží demografický vývoj a pomáhá řešit 
problémy klientů v jejich přirozeném prostředí. 

Sociální 
služby 

Problémová oblast 1: 

Do komunitního plánování se nezapo-
jují všechny obce. 

Problémová oblast 2: 

Integrace a zprostředkování zaměst-
nání sociálně znevýhodněných osob. 

cíl 1.1: 
Zapojit obce SO 
ORP Turnov do pří-
pravy komunitního 
plánu sociálních 
služeb. 

cíl 1.2: 
Nastavit systém 
kofinancování soci-
álních služeb pro 
občany SO ORP. 

cíl 2.1: 
Zřídit sociální podnik ve SO ORP. 

 

Návrhová část byla zpracována ve druhém pololetí roku 2014. 

 

4.2.2. Vize a slogan 
Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2024) a současně 

jako nástroj marketingu, včetně sloganu či hlavního hesla, které jsou pro oblast Turnovska typické a se 

kterými se lidé mohou ztotožnit.  
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a. Vize 2024 

Obce na území SO ORP Turnov spolu komunikují. Jejich občanům je k dispozici kvalitní a dostupná síť 

škol a pestrá nabídka mimoškolních volnočasových aktivit. Komunitní plánování sociálních služeb od-

ráží demografický vývoj a pomáhá řešit problémy klientů v jejich přirozeném prostředí. Obce v území 

SO ORP Turnov efektivně koordinují nakládání s odpadem, cesty v území jsou kvalitnější a bezpečnější. 

b. Slogan 

Český ráj, dobré místo pro život. 

4.2.3. Problémové oblasti (okruhy) 

Schéma 2. Vize a problémové okruhy sociálních služeb na území SO ORP Turnov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Do komunitního plánování se nezapojují všechny obce 

Ve správním obvodu SO ORP Turnov je nabízena široká škála sociálních služeb, kterou obyvatelé často 

využívají. Jsou zaměřeny především na seniory, rodiny s dětmi nebo osoby se zdravotním postižením. 

Jsou to nejčastější pečovatelské služby nebo asistence při zvládání základních potřeb, které umožňují 

lidem se ztrátou soběstačnosti důstojný život v jejich domácím prostředí.  

Skupinová diskuse identifikovala službami nedostatečně pokryté cílové skupiny:  

a. Nepřizpůsobivé osoby – různé cílové skupiny (bezdomovci, kriminální minulost, dro-

gově závislí ...) 

b. Senioři (terénní služby fungují, ale v menších obcích absence možností kvalitního trá-

vení volného času) 

c. Osoby v krizové situaci 

d. Osoby s chronickým duševním onemocněním 

e. Osoby s demencí (Alzheimerova choroba a jiné typy demence …) 

1. Příčiny problému 

Kromě terénních nebo ambulantních služeb to jsou i pobytová zařízení Zdravotně sociálních služeb Tur-

nova (největší poskytovatel ve SO ORP) a 4 obcí, které mají na svém území domy s registrovanou pe-

čovatelskou službou (Karlovice-Radvánovice, Mírová pod Kozákovem, Příšovice nebo Vlastibořice). Ne-

registrované ubytování pro seniory nabízí ještě Rovensko pod Troskami a Malá Skála. Území není rov-

noměrně pokryto sítí sociálních služeb a naprostá většina služeb je koncentrována přímo v Turnově. 

Což je logické, protože ve městě Turnov žije 44 % všech obyvatel SO ORP. Do menších obcí v regionu 

zajíždí i poskytovatelé služeb z okolních SO ORP nebo klienti jezdí do jejich zařízení. Chybí ale i např. 

terénní zdravotní služba (tzv. pojízdná zdravotní služba).  

Vize: Komunitní plánování sociálních služeb odráží demografický vývoj a pomáhá řešit pro-

blémy klientů v jejich přirozeném prostředí. 

1. Do komunitního plánování se nezapojují všechny 
obce 

2. Integrace a zprostředkování zaměstnání 
sociálně znevýhodněných osob 
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Populace stárne, podíl seniorů se bude zvyšovat, roste požadavek na co nejdelší setrvání potřebných 

v domácím prostředí, ekonomická situace tlačí lidi v produktivním věku trávit hodně času v zaměstnání 

a poptávka po sociálních službách tak nevyhnutelně poroste. Neziskové organizace, stát i samospráva 

se budou muset těmto otázkám intenzivně věnovat. Velkým problémem je také často finanční dostup-

nost nabízených služeb. 

2. Důsledky neřešení problému 

Obce (i menší) poskytující např. pečovatelské služby tato zařízení významně dotují. Pokud obec takové 

zařízení má na svém území, vynakládá na ně ze svého rozpočtu nemalé částky. Dochází až k 50% doto-

vání ze strany zřizovatele na jejich provoz, plus samozřejmě investiční náklady, které významně zatěžují 

obecní rozpočty. To ji znevýhodňuje oproti obcím, které nepřispívají, služby neposkytují, přestože její 

občané tuto sociální síť využívají. Kofinancování služeb ze strany „využívajících“ obcí je nahodilé a ne-

systémové a je zapotřebí většího sdílení a komunikace. Je systémovou otázkou, jak tuto situaci řešit, 

protože není v silách obcí ani v rámci meziobecní spolupráce tuto otázku vyřešit. 

3. Cesty k odstranění problému 

Ve SO ORP Turnov velmi dobře funguje komunitní plánování v oblasti sociálních služeb. Pravidelně je 

zpracováván komunitní plán, setkávají se pracovní tymy dle cílových skupin a hodnotí se plnění stano-

vená v akčním plánu. Jsou do něj zapojeni všichni aktéři, tj. uživatelé, poskytovatelé, obce i zprostřed-

kovatelé ze strany odboru sociálních služeb města Turnova a dal. Zapojení obcí je ale nedostačující. 

Jednou z povinností obce je - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - to, že: „obec v 

samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a míst-

ními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých ob-

čanů.“ Každá obec nemůže, a nebylo by to efektivní, na svém území poskytovat sociální službu. Není 

tím ani míněno to, že by samy obce měly být hlavními zřizovateli poskytovatelů služeb. Naopak nezis-

kový sektor potřeby lidí velmi uspokojivě saturuje. Samozřejmě z velké míry z veřejných zdrojů. Co se 

pozice obcí týče, měly by se stát jistými garanty dostupnosti soc. služeb pro své občany. Tj. buď přímo 

zprostředkovávat, dojednávat, nebo alespoň informovat. Hlavním aktérem by měl být stát a obec, jako 

vykonavatelka samosprávy, by ze své pozice měla být nejbližším partnerem občanovi. V současné době 

dochází k významnému přesunu kompetencí z MPSV na kraje, který by měl plnit objektivní roli při pře-

rozdělování finančních prostředků. Byla by vhodná širší meziobecní spolupráce při řešení sítě i finan-

cování těchto služeb (nejen pobytových, ale i terénních). Zda to bude při přípravě komunitního plánu 

soc. služeb SO ORP nebo na jiné platformě je ke zvážení. 

II. Integrace a zprostředkování zaměstnání sociálně znevýhodněných osob 

Jednou z nejefektivnějších cest sociální politiky je návrat jedince do společnosti prostřednictvím jeho 

návratu na trh práce. Zprostředkování zaměstnání znevýhodněných je jednou z hlavních priorit nového 

programovacího období. 

Na druhé straně stejně jako ostatní oblasti ČR, i Turnovsko trápí nedostatek peněz a s tím související 

nejistota, které omezují dlouhodobé plánování a rozvoj organizací i nabízených služeb. Veřejné pro-

středky tvoří naprostou většinu finančních toků směřujících do sociální sféry, spolu s přímými platbami 

uživatelů.  

 

1. Příčiny problému 

Organizace poskytující nějakou službu (především z neziskového sektoru) jsou extrémně závislé na ne-

jistých dotacích a nemohou se dlouhodobě rozvíjet a investovat do kvality svých služeb. Svojí činností 
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pomáhají obcím plnit jejich povinnost vytvářet podmínky pro soc. péči jejich občanů. Uvítaly by stabil-

nější zdroj příjmů. Jednou z cest jsou příjmy z vlastní činnosti, např. z práce svých klientů prostřednic-

tvím tzv. sociálních podniků. 

Nejedná se o zneužívání klientů, ale jde o trend velmi vhodné integrace zdravotně i sociálně znevý-

hodněných osob na trh práce, což je aktuálně jedním z nedostatků ve SO ORP Turnov. Asi každá obec 

má na svém území někoho dlouhodobě nezaměstnaného, člověka se zdravotními omezeními, částeč-

ným invalidním důchodem apod. Jejich zaměstnávání je komplikovanější a potřebují speciální přístup 

a pracovní podmínky. Vozíčkář např. potřebuje speciálně upravené pracoviště, nemocný zkrácený pra-

covní úvazek, dlouhodobě nezaměstnaný čas na obnovení pracovních návyků. Je zde ale celá řada dal-

ších skupin, které jsou řazeny mezi sociálně vyloučené a na které zvlášť myslí zákon při jejich zaměst-

návání. Mohou to být i matky po mateřské, lidé v předdůchodovém věku, Romové, cizinci a dal. Jejich 

uplatnění v zaměstnání zlepšuje kvalitu jejich osobního života (nesestává jen z návštěv lékaře nebo 

vysedávání doma), ale má velmi pozitivní vliv na celou komunitu a u některých sociálních skupin vede 

k prevenci kriminality a eliminaci sociálně patologických jevů. Což opět často představuje problém obcí, 

které sebou přináší finanční zátěž. Ve SO ORP Turnov existuje velký prostor pro vznik sociálních pod-

niků pro lepší integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných. 

2. Důsledky neřešení problému 

Důsledky neřešení problému není třeba dlouze diskutovat, setkáváme se s nimi každý den. Především 

je to finanční zátěž systému, případně špatné uplatnění znevýhodněných ve společnosti a z toho pra-

menící časté patologické jevy. Skupinové diskuse také zdůraznily související problém dostupného soci-

álního bydlení, které by měla řešit legislativa. 

3. Cesty k odstranění problému 

Kromě vzniku sociálních firem při neziskových organizacích poskytujících soc. služby by mohly vznikat 

samostatné subjekty, zaměřující se na zaměstnávání znevýhodněných. Co se týče právní formy sociál-

ních podniků, nejde pouze o dříve známé chráněné dílny. Mohou to být velmi různé subjekty, nejčastěji 

se jedná o družstvo či společnost s ručením omezeným, může to být ale také fyzická osoba jako OSVČ. 

Podmínkou je: 1) 40 % z celkového počtu zaměstnanců musí pocházet z cílové skupiny zdravotně po-

stižených nebo sociálně vyloučených; 2) minimálně 51 % zisku musí být reinvestováno do rozvoje pod-

niku; 3) zapojení zaměstnanců do rozhodování; 4) orientace na lokální komunitu a využívání místních 

zdrojů.20 

Existuje již nepřeberné množství příkladů sociálních podniků v zahraničí i v ČR. Nabízí služby od zahrad-

nických prací, údržby veřejných prostor i nemovitostí, výkopových a stavebních prací, komunální 

služby, bezpečnost, dopravu, administrativní práce, prodej, hostinskou činnost, výrobu, IT, vzdělávání 

až po turistický ruch a dal. Více mj. na: www.ceske-socialni-podnikani.cz 

Namísto navyšování finančních dotací by obce mohly podpořit sociální podniky poptávkou po jejich 

službách a produktech. Obce by totiž mohly sehrát velmi pozitivní roli při společensky zodpovědném 

zadávání veřejných zakázek, kde by zvýhodnily subjekty, jež zaměstnávají osoby znevýhodněné (zákon 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů to umožňuje). Prostřednictvím 

poptávání služeb a zboží od sociálních podniků by mohly rozšířit trh pro takové subjekty a utrácet 

veřejné peníze způsobem s vysokou přidanou hodnotou. Multiplikační efekt takových veřejných za-

kázek (i podlimitních) je prokázaný, a ve finále je ekonomičtější než vyplácení různých sociálních dávek. 

                                                           
20 Principy sociálního podnikání specifikovala TESSEA – Tematická síť pro sociální ekonomiku a používá je mj. i 
MPSV. Byla např. použita v popisu výzvy pro předkládání grantových projektů OP LZZ „Sociální ekonomika“ z října 
2013. ESF - Oblast podpory 3.1. CZ.1.04/3.1.06  

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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Významným benefitem jsou i dotace do sociálního podnikání jako jedné z priorit pro programové ob-

dobí 2014 – 2020 EU a ČR. Takové podniky by měl především zakládat neveřejný sektor. Další možností 

řešení místního nedostatku poskytovatelů soc. služeb je využití systému veřejně prospěšných prací 

(VPP).21 Důležitým aspektem je informovanost obcí a jejich spolupráce. 

4.2.4. Popis cílů v jednotlivých oblastech 
 

Problémový 
okruh 1 

Do komunitního plánování se nezapojují všechny obce. 

Cíl 1.1 
Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy komunitního plánu sociálních 
služeb. 

Popis cíle 

Téma sociálních služeb je starostům ze všech 3 analyzovaných témat nejvzdále-
nější. Ve svých  hodnoceních ho vidí primárně jako úlohu státu a jednotlivce. 
Nicméně cítí pozici obce jako informačního zprostředkovatele a pomocnou ruku 
v nouzi svým občanům. Za nejvhodnějšího partnera považují odbor sociálních 
věcí v Turnově, který se tématu odborně věnuje na celém území SO ORP. Ve SO 
ORP Turnov nemají obce své komunitní plány, ale existuje Komunitní plán soci-
álních služeb regionu Turnovsko 2011-2015. Při přípravě končícího komunitního 
plánu se osvědčily odborné skupiny, ale chybělo zapojení obcí, které by přinesly 
informace o potřebách svých občanů.  
Je zapotřebí více spolupracovat při společném plánování sociálních služeb. Do 
přípravy nového komunitního plánu Turnovska od r. 2015 by se měla zapojit i 
nová pracovní skupina složená ze starostů obcí SO ORP. Nejčastěji zmiňovanou 
cílovou skupinou ve většině obcí byli senioři a potřeba služeb v terénu, proto je 
očekáváno také silnější zapojení samospráv do tématu služeb pro tuto pracovní 
skupinu. Důležitá bude i podpora při vzniku jasně definované sítě sociálních slu-
žeb, která přinese poskytovatelům garanci stabilnějšího financování a pláno-
vání. 

Hlavní opatření 

 vznik pracovní skupiny „obce“ složené ze starostů obcí ve SO ORP 

 informační kampaň pro obyvatele o nabídce sociálních služeb ve SO ORP 
Turnov (zrealizují starostové ve spolupráci s odborem soc. věcí Turnov) 

 podpora poskytovatelů ze SO ORP při vzniku jasně definované sítě sociál-
ních služeb 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet obcí ve SO ORP zapojených do společného komunitního plánování 

Správce cíle Mgr. Hana Kocourová - vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Turnov  

 

Cíl 1.2 Nastavit systém kofinancování sociálních služeb pro občany SO ORP. 

Popis cíle 

Na území SO ORP působí celá řada sociálních služeb a některé obce na ně nepři-
spívají. Zároveň by jejich obyvatelé v případě potřeby podobnou službu rádi vy-
užili, což představuje prostor pro spolupráci (především pro využití pečovatel-
ské služby). Potřebují podporu buď na pravidelné bázi, nebo jednorázově (např. 
při žádostech o dotaci – např. projekt pomoci seniorům v domácnostech tzv. 

                                                           
21 Např. jedna obec ve SO ORP vyřešila problém s nesamostatným seniorem bez rodiny tak, že zaměstnala v rámci 
VPP nezaměstnanou ošetřovatelku, která se o něj starala a v obci např. dále roznášela obědy a realizovala další 
potřebné práce v této oblasti. Jde o efektivní řešení v nouzi. Systémovější řešení by mohla nabídnout právě soci-
ální firma, která by takového člověka zaměstnala, proškolila a nabídla obci, resp. klientovi z dané obce. 
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„červené tlačítko“). Je zapotřebí rovněž posílit financování ze strany kraje orga-
nizacím poskytujícím sociální služby. Otevřou se také nové otázky po přechodu 
financování z MPSV na kraje od ledna 2015. 
Cílem meziobecní spolupráce bude nalezení systému kofinancování sociálních 
služeb na Turnovsku, které využívají jeho obyvatelé. Proběhne prostřednictvím 
pracovních skupin při přípravě nového komunitního plánu. 

Hlavní opatření 
 navrhnout varianty systému kofinancování služeb obcemi SO ORP  

 jednání s krajem o financování soc. služeb 

 v rámci komunitního plánu se zaměřit na systém kofinancování 

Název indiká-
torů k hodno-
cení cíle 

 vytvoření systému kofinancování sociálních služeb pro obce SO ORP 

Správce cíle Mgr. Hana Kocourová - vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Turnov  

 

 

Problémový 
okruh 2 

Integrace a zprostředkování zaměstnání sociálně znevýhod-
něných osob. 

Cíl 2.1 Zřídit sociální podnik ve SO ORP. 

Popis cíle 

Obce vítají zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných občanů. Jelikož 
je ale zapotřebí k práci s těmito skupinami disponovat kvalifikovaným personá-
lem a jejich širší podporou v dalších oblastech integrace, preferují zde staros-
tové specializované organizace nebo soukromníky. Obce na území SO ORP ne-
vytvoří sociální podnik, ale podpoří neziskovou organizaci nebo jiného zaměst-
navatele, který dá práci znevýhodněným. Buď materiálně nebo i nákupem zboží 
či služeb od místních sociálních podniků nebo chráněných dílen, které se budou 
věnovat širší integraci jejich občanů z cílových skupin do běžného života. Záro-
veň ve spolupráci se samosprávou ve SO ORP pro ně nabídnou potřebné pro-
dukty a služby. 

Hlavní opatření 

 podpora sociálního podnikání a projektů zaměřených na integraci soci-
álně a zdravotně znevýhodněných 

 nákup služeb nebo produktů od podniků zaměstnávajících znevýhodněné 

 vznik jednoho nebo více sociálních podniků 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 vznik jednoho nebo více sociálních podniků 

Správce cíle Luďka Kanclířová – předsedkyně FOKUS Turnov, o. s. 

 
 

4.2.5. Indikátory 
 

INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

Problémový okruh 
1. Do komunitního plánování se nezapojují všechny obce. 

Číslo indikátoru S 1. 

Název indikátoru  Zapojení obcí do komunitního plánování. 

Měrná jednotka Shodný s indikátorem cíle S 1.1.1 
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Problémový okruh 1. Do komunitního plánování se nezapojují všechny obce. 
Cíl 1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do přípravy komunitního plánu sociálních 

služeb. 

Číslo indikátoru S 1.1.1 

Název indikátoru  Počet obcí ve SO ORP zapojených do společného komunitního plánování. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka Mgr. Hana Kocourová - vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Turnov  

Roky 2014 2017 2020 

Plán  10 15 

Skutečnost 3   

Popis měřítka:  Odbor sociálních věcí v Turnově zpracovává Komunitní plán sociálních slu-
žeb a bude důležité zapojit co největší počet obcí do jeho přípravy i realizace. 
Jelikož bude příprava nového komunitního plánu pro období 2016-2020 pro-
bíhat od r. 2015 a ve zde monitorovaném roce 2017 bude již plán realizován, 
není předpokládán příliš vysoký počet spolupracujících obcí, jako v roce 
2015, resp. 2016. 

Metodika a výpočet:  Odbor sociálních věcí v Turnově pozve všechny obce SO ORP na pracovní 
jednání. Indikátor bude vypočítán jako počet obcí SO ORP Turnov, které spo-
lupracují na přípravě komunitního plánu. Tj. zástupce obce (starosta, zastu-
pitel nebo jiný reprezentant doporučený vedením obce), který se zúčastní 
alespoň jednoho společného jednání v daném kalendářním roce =1. 

Zdroj čerpání dat:  Odbor sociálních věcí Městský úřad Turnov a zpracovatelé Komunitního 
plánu sociálních služeb. 

 

Problémový okruh 1. Do komunitního plánování se nezapojují všechny obce. 
Cíl 1.2 Nastavit systém kofinancování sociálních služeb pro občany SO ORP. 

Číslo indikátoru S 1.2.1 

Název indikátoru  Vytvoření systému kofinancování sociálních služeb pro obce SO ORP. 

Měrná jednotka ANO / NE 

Správce měřítka Mgr. Hana Kocourová - vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Turnov  

Roky 2013 2017 2020 

Plán  ANO ANO 

Skutečnost NE   

Popis měřítka:  Pokud mají organizace poskytující sociální služby na území SO ORP Turnov 
poskytovat služby co nejblíže jeho občanům, potřebují dostatek finančních 
prostředků. Důležité je především vícezdrojové financování a jistá míra fi-
nancování i přímo od obcí, pro jejichž občany je služba k dispozici. Míra a 
výše bude výsledkem diskuse obcí při pracovních skupinách Komunitního 
plánu Turnovska případně v jiné pracovní skupině. Výstupem by měl být sys-
tém spolufinancování nejčastěji využívaných služeb poskytovatelů ve SO 
ORP, např. % doporučeného příspěvku obce za službu využívanou občany 
dané obce, vznik společného grantu, ze kterého budou moci čerpat posky-
tovatelé ze SO apod. 

Metodika a výpočet:  Jednoduchý indikátor ANO – existuje systém, NE – neexistuje systém kofi-
nancování. 

Zdroj čerpání dat:  Odbor sociálních věcí Městský úřad Turnov. 

Problémový okruh 1. Do komunitního plánování se nezapojují všechny obce. 
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Cíl 1.2 Nastavit systém kofinancování sociálních služeb pro občany SO ORP. 

Číslo indikátoru S 1.2.2 

Název indikátoru  Obce zapojené do kofinancování sociálních služeb pro obce SO ORP. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka Mgr. Hana Kocourová - vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Turnov  

Roky 2014 2017 2020 

Plán  5 10 

Skutečnost -   

Popis měřítka:  Obce mají zákonnou povinnost vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče 
a pro uspokojování potřeb svých občanů. Nemusí být samy poskytovateli, 
ale měly by pomáhat k dostupnosti sociálních služeb svým obyvatelům. V 
případě že bude odsouhlasen systém kofinancování sociálních služeb 
v rámci SO ORP, bude indikátor S 1.2.2. zjišťovat počet obcí, které se do něj 
zapojily. Zároveň otázka na starosty umožní zjišťovat přímou pomoc obcí po-
skytovatelům. Jelikož v r. 2014 neexistoval systém kofinancování, hodnota 
zde je proškrtnuta. 

Metodika a výpočet:  Dotazníkem budou starostové obcí SO ORP v roce monitoringu osloveni s 
otázkou: „Zapojila se vaše obec v předchozím kalendářním roce do kofinan-
cování nějaké sociální služby na území SO ORP Turnov? (Pozn. lze zaškrtnout 
současně odpovědi 1) i 2). 
1) Ano, obec sama rozhodla o výši příspěvku. 
2) Ano, obec přispěla dle systému kofinancování pro SO ORP Turnov. 
3) Ne, obec nefinancovala žádnou sociální službu poskytovanou na území 
SO ORP Turnov.“ 
Indikátor bude spočítán jako součet odpovědí s variantou 2). Odpovědi bude 
samozřejmě možné verifikovat prostřednictvím informací přímo ze systému 
kofinancování. Odpovědi z varianty 1) nebudou do indikátoru započítány, 
poslouží ale k lepšímu přehledu o zapojení obcí do financování nějaké soci-
ální služby ve SO ORP. 

Zdroj čerpání dat:  Dotazník obcím. Odbor sociálních věcí Městský úřad Turnov. 

 
INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

Problémový okruh 
2. Integrace a zprostředkování zaměstnání sociálně znevýhodně-
ných osob. 

Číslo indikátoru S 2. 

Název indikátoru  Zlepšená nabídka integrace znevýhodněných. 

Měrná jednotka deskripce 

Správce měřítka Odbor sociálních věcí MěÚ Turnov. 

Roky 2014 2017 2020 

Plán  2,3 2 

Skutečnost 2,5   

Popis měřítka:  Jelikož následující cíle měří konkrétní posun v této oblasti, indikátor vý-
sledku se zaměřuje na deskripci celkové situace ve SO ORP. 

Metodika a výpočet:  V každém monitorovaném roce bude zhodnoceno starosty ve SO ORP pro-
střednictvím dotazníku: „Jakou školní známkou byste ohodnotili situaci v in-
tegraci znevýhodněných občanů vaší obce do běžného života a práce?“ 
Do karty bude zaznamenána průměrná známka. 

Zdroj čerpání dat:  Dotazník obcím. 

Problémový okruh 2. Integrace a zprostředkování zaměstnání sociálně znevýhodněných osob. 
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Cíl 2.1 Zřídit sociální podnik ve SO ORP. 

Číslo indikátoru S 2.1.1 

Název indikátoru  Vznik jednoho nebo více sociálních podniků. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka Luďka Kanclířová – předsedkyně FOKUS Turnova Mgr. Hana Kocourová - ve-
doucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Turnov  

Roky 2013 2017 2020 

Plán  2 4 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Sociální podnik je ideálním prostorem pro integraci znevýhodněných na trh 
práce. Bude podporován v novém programovém období a slouží jako 
vhodný zdroj příjmů pro neziskové organizace.  

Metodika a výpočet:  Počet fungujících sociálních podniků v monitorovaném roce. 

Zdroj čerpání dat:  Úřad práce a Odbor sociálních věcí Městský úřad Turnov. 

 
Problémový okruh 2. Integrace a zprostředkování zaměstnání sociálně znevýhodněných osob. 

Cíl 2.1 Zřídit sociální podnik ve SO ORP. 

Číslo indikátoru S 2.1.2 

Název indikátoru  Spolupráce se sociálním podnikem. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka Luďka Kanclířová – předsedkyně FOKUS Turnova Mgr. Hana Kocourová - ve-
doucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Turnov  

Roky 2014 2017 2020 

Plán  6 8 

Skutečnost 4   

Popis měřítka:  Obce jsou vhodnými partnery sociálních podniků, neboť společně mohou 
napomáhat uplatnění znevýhodněných na trhu práce. To je jedním z nejlep-
ších řešení jejich integrace do společnosti, kdy z ní těží všechny participující 
subjekty. 

Metodika a výpočet:  Počet obcí spolupracujících alespoň s jedním sociálním podnikem bude zís-
kán dotazem na starosty: „Spolupracovala vaše obec v předchozích dvou le-
tech s nějakým sociálním podnikem? (Např. při nákupu zboží či služeb, při 
zaměstnávání znevýhodněných apod.) 

1) Ano 
2) Ne“ 

Indikátor bude vypočítán jako součet kladných odpovědí s variantou 1). 

Zdroj čerpání dat:  Dotazník obcím. 

 

4.3. Pravidla pro řízení strategie 

4.3.1. Systém monitorování a hodnocení realizace strategie 
Pro řízení strategie bude ustaven manažer strategie. Manažer zodpovídá za celkovou koordinaci všech 

aktivit souvisejících s jejím řízením. Je zodpovědný za to, že se se schválenou strategií bude pracovat, 

že zodpovědné subjekty budou usilovat o její naplnění a že se bude vyhodnocovat, zda se daří přispívat 

k plnění stanovených cílů.  
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Manažer strategie je výkonnou a koordinační jednotkou, ale pro výkon své činnosti potřebuje součin-

nost orgánů, které mohou rozhodovat. Tím je řídící skupina. Řídící skupina činí klíčová rozhodnutí při 

naplňování strategie, zejména týkající se jejích změn a úprav, ale také schvalování akčního plánu. Řídící 

skupina schvaluje vyhodnocení strategie a přijímá opatření vyplývající ze závěrů hodnocení. 

 

Složení řídící skupiny 

Jarmila Lásková Soldátová – koordinátor 

Ing. Eva Krsková – MěÚ Turnov, Odbor rozvoje města  

Mgr. Jana Svobodová - místostarostka města Turnova 

Michal Rezler – starosta obce Malá Skála, Mikroregion Podkozákovsko 

Lenka Malá – starostka obce Tatobity, Mikroregion Tábor 

 

Pro řízení strategie jsou důležití správci cílů. Správce cíle není osoba, která by měla za úkol daný cíl 

samostatně zrealizovat. Jeho rolí je hlídat, aby se na plnění cíle nezapomnělo. Je to osoba, která bude 

v území iniciovat kroky směřující k plnění cíle, bude komunikovat s ostatními subjekty v území, bude 

dbát nad tím, aby se do budoucích akčních plánů dostávaly konkrétní kroky, které přispějí k plnění cíle, 

bude kontrolovat, že do příslušného rozpočtu budou zahrnuty prostředky určené k plnění cíle. Ostatní 

subjekty v území však mají společnou povinnost spolu s gestorem aktivně usilovat o plnění cíle. Správce 

cíle také bude v následujících letech sledovat prostřednictvím indikátorů, zda je cíle dosahováno. 

V další budoucí spolupráci bude tuto informaci poskytovat ostatním městům a obcím a společně budou 

hledat další řešení k přibližování se stanovenému cíli. 

 

Správci cílů 

Číslo cíle Název cíle Správce cíle 

1.1 Zapojit obce SO ORP Turnov do pří-

pravy komunitního plánu sociálních 

služeb. 

Mgr. Hana Kocourová - vedoucí odboru 

sociálních věcí Městského úřadu Tur-

nov 

1.2 
Nastavit systém kofinancování soci-

álních služeb pro občany SO ORP. 

Mgr. Hana Kocourová - vedoucí odboru 

sociálních věcí Městského úřadu Tur-

nov 

2.1 Zřídit sociální podnik ve SO ORP. Luďka Kanclířová – předsedkyně FOKUS 

Turnov, o. s. 

 

Gestoři indikátorů jsou osoby, které zodpovídají za zjištění hodnot indikátoru v souladu se stanovenou 

definicí a metodikou výpočtu. Dodávají podklady příslušnému správci cíle. 

 

Gestoři indikátorů 

Číslo indikátoru Název indikátoru Gestor indikátoru 

S 1 Zapojení obcí do komunitního 
plánování. 

Mgr. Hana Kocourová - vedoucí od-
boru sociálních věcí Městského 
úřadu Turnov 

S 1.1.1 Počet obcí ve SO ORP zapojených 
do společného komunitního plá-
nování. 

Mgr. Hana Kocourová - vedoucí od-
boru sociálních věcí Městského 
úřadu Turnov 
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Číslo indikátoru Název indikátoru Gestor indikátoru 

S 1.2.1 Obce zapojené do kofinancování 
sociálních služeb pro obce SO 
ORP. 

Mgr. Hana Kocourová - vedoucí od-
boru sociálních věcí Městského úřad 
Turnov 

S 1.2.2 Vytvoření systému kofinancování 
sociálních služeb pro obce SO 
ORP. 

Mgr. Hana Kocourová - vedoucí od-
boru sociálních věcí Městského úřad 
Turnov 

S 2 Zlepšená nabídka integrace zne-
výhodněných. 

Odbor sociálních věcí MěÚ Turnov. 

S 2.1.1 Vznik jednoho nebo více sociál-
ních podniků. 

Luďka Kanclířová – předsedkyně FO-
KUS Turnov a Mgr. Hana Kocourová - 
vedoucí odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Turnov 

S 2.1.2 Spolupráce se sociálním podni-
kem. 

Luďka Kanclířová – předsedkyně FO-
KUS Turnov a Mgr. Hana Kocourová - 
vedoucí odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Turnov  

 

Strategie bude naplňována především projekty zařazenými do každoročně schvalovaného akčního 

plánu (viz kapitola 4.3.3 souhrnného dokumentu). Projekty zařazené do akčního plánu by pak měly 

naplňovat stanovené cíle.  

Naplňování strategického dokumentu musí být měřeno a pravidelně vyhodnocováno. Pro jednotlivé 

cíle byly nastaveny indikátory a k nim nastavená metodika – tj. způsob sledování a vyhodnocování da-

ného indikátoru. Ke každému indikátoru je také nastaven jeho správce (gestor), který je zodpovědný 

za sledování jeho vývoje a porovnání s cílovou hodnotou. 

 
Tabulka uvádí hlavní zodpovědnosti v procesu implementace strategie.22 

Činnost v rámci implementace Zodpovědná osoba/subjekt Termín 

Koordinace implementačních aktivit manažer strategie průběžně 

Návrh projektů do akčního plánu správci cílů každoročně v 1. - 3. 
čtvrtletí 

Výběr projektů do akčního plánu řídící skupina každoročně dle ter-
mínů přípravy rozpočtu 

Předložení akčního plánu ke schvá-
lení na následující rok 

manažer strategie každoročně dle ter-
mínů přípravy rozpočtu 

Vyhodnocení indikátorů za před-
chozí rok  

gestoři indikátorů každoročně v 1. čtvrt-
letí 

Vyhodnocení plnění akčního plánu 
za předchozí rok 

manažer s využitím podkladů 
od gestorů indikátorů a 
správců cílů 

každoročně v 1. - 2. 
čtvrtletí 

Projednání vyhodnocení indikátorů 
a plnění akčního plánu za předchozí 
rok 

řídící skupina každoročně v 2. čtvrt-
letí 

                                                           
22 Tabulka je univerzální a pro konkrétní území je nutné ji zpřesnit podle místních podmínek. V případě, že v době 
zapracování do souhrnného dokumentu nebudou vyjasněny konkrétní podmínky, bude uvedena obecně a v poz-
dějším období zaktualizována. To se týká zejména zodpovědné osoby/subjektu. Jakmile bude rozhodnuto o slo-
žení řídící skupiny a o výběru manažera, je vhodné tuto informaci do souhrnného dokumentu doplnit (ne jmeno-
vitě, ale funkčním zastoupením). 
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4.3.2. Systém změn strategie 
V průběhu realizace Strategie může dojít k objektivní potřebě dílčí změny tj. ve formě úpravy cíle, či 

indikátoru. Tato potřeba může být způsobena jak vnějšími (např. rozhodnutí vlády, či EU), tak vnitřními 

(potřeba změny vyvstane při průběžném monitorování cílů Strategie) faktory. Rozhodnutí, zda je nutné 

některé části Strategie upravit, bude následovat každoročně po vyhodnocení indikátorů za předchozí 

rok a po vyhodnocení akčního plánu. Pokud se ukáže, že realizací projektů nedošlo k uspokojivému 

vývoji příslušného indikátoru, je nutné blíže zanalyzovat příčiny takového vývoje. Nejedná-li se o neo-

čekávané vnější vlivy (povodeň, hospodářská krize apod.), pak může být příčina buď na straně chybně 

nastaveného cíle či přiřazeného indikátoru, anebo na straně nefunkčnosti projektu vzhledem ke sta-

novenému cíli. V obou případech je nutné, aby správce cíle navrhl opatření ke změně. Může se jednat 

buď o návrh vhodnějšího typu projektu do akčního plánu, nebo o přeformulování cíle. Takovou změnu 

je nutno důkladně prodiskutovat s dotčenými subjekty (ideálně v rámci fokusní skupiny) a následně 

změnu navrhnout řídící skupině. Řídící skupina rozhodne o schválení či neschválení změny. 

4.3.3. Akční plán 
Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. 

Akční plán ze strategického plánu vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou napl-

ňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok. 

U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být 

v souladu se strategickým plánem, ale také s připravovaným rozpočtem na následující rok23. Projekty 

zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo jiným (externím) zdrojem financování. Po-

kud nebude k projektům vybraným do akčního plánu jednoznačně přiřazen zdroj financování, budou z 

akčního plánu vyřazeny.  

Proces přípravy akčního plánu je třeba vnímat jako proces dlouhodobý a opakovaný, prostupující ce-

lým kalendářním rokem. Příprava akčního plánu probíhá souběžně s přípravou rozpočtu (dobrovolného 

svazku obcí nebo rozpočtů jednotlivých měst a obcí). Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci 

projektů od jednotlivých měst a obcí. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného, časo-

vého a finančního hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází k přijetí rozhodnutí o 

přehledu konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro následující rok.  

V prvním pololetí roku, který následuje pro realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení.  

                                                           
23 V případě, že se meziobecní spolupráce odehrává na bázi dobrovolného svazku obcí, musí být akční plán v sou-
ladu s rozpočtem svazku. Pokud probíhá spolupráce na smluvním základě, pak je potřeba, aby všechny aktivity 
uvedené v akčním plánu byly financovatelné (a tedy zahrnuty v rozpočtu) z rozpočtů jednotlivých zapojených 
obcí. 
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Harmonogram procesů při přípravě, realizaci a vyhodnocení akčních plánů 

 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 2021 

Čtvrtletí 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 

Akční plán na r. 2016 

Příprava                           

Realizace                            

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2017 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           
-dotazník obcím                           

Akční plán na r. 2018 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2019 

Příprava                           

Realizace                            

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2020 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           
-dotazník obcím                           
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Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje číslo cíle, ke kterému se projekt váže, 

název projektu, orientační rozpočet, zdroj financování, harmonogram, nositel projektu, aktuální stav 

připravenosti. 

4.3.3.1. Akční plán na rok 2016 
Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje číslo cíle, ke kterému se projekt 
váže, název projektu, orientační rozpočet, zdroj financování, harmonogram, nositel projektu, aktuální 
stav připravenosti. 

 

Cíl Název projektu Náklady Zdroj financování Termín re-
alizace 

Nositel pro-
jektu 

Připravenost 

       

       

       

       

 

Do tabulky se uvádějí následující informace: 

Cíl – název a číslo cíle stanoveného ve strategii, k němuž se projekt váže 

Název projektu – konkrétní název projektu či aktivity, která naplňuje (spolu s dalšími) daný cíl 

Náklady – orientační finanční objem projektu; vzhledem k tomu, že se jedná o první hrubou verzi akč-

ního plánu, je samozřejmé, že se ve většině případů bude jednat o odhad nákladů (stanovený expert-

ním odhadem či na základě zkušenosti s obdobnými projekty). V dalších verzích akčního plánu budou 

náklady upřesňovány. 

Zdroj financování – snahou je co nejefektivnější hospodaření, proto je vhodné uvést vhodný zdroj fi-

nancování z konkrétního dotačního zdroje (národní granty, evropské fondy apod.). V tom případě je 

nutné do akčního plánu uvést také podíly financování (např. 85 % dotace, 15 % rozpočet DSO). Tam, 

kde budou projekty již dostatečně konkrétní, je možné hledat příslušnou dotační možnost v připravo-

vaných operačních programech Evropských strukturálních a investičních fondů.24 Tam, kde je od po-

čátku zřejmé, že zdrojem financování nemůže být žádný dotační program, je vhodné do zdroje finan-

cování uvést rozpočet té organizace, která financování projektu plánuje (konkrétní obec, více obcí, 

dobrovolný svazek obcí). 

Termín realizace – jedná se o další údaj, který je v této fázi orientační a předpokládá se jeho postupné 

upřesňování. Pokud se jedná o víceleté projekty, je nutné uvést alespoň roky jeho realizace, vhodnější 

však je uvést i měsíce (zejména u akcí, které budou realizovány v rámci jednoho roku). 

Nositel projektu – uvádí se subjekt, který bude mít realizaci projektu na starosti. V případě DSO to 

většinou bude svazek obcí, v případě neformální spolupráce obcí může jít o jednu konkrétní obec, která 

bude mít zodpovědnost za zpracování žádosti o dotaci a její realizaci, na jejímž území se bude projekt 

realizovat, která bude organizovat výběrové řízení apod. Samozřejmě se počítá s aktivní účastí ostat-

ních obcí, nositel je však tzv. lead-partnerem. 

Připravenost – pro doplnění informací o reálnosti projektu, přesnosti jeho rozpočtu a načasování je 

vhodné uvést, v jakém stavu se projekt nachází. Většinou se stručně uvádí, zda se jedná o projekt ve 

                                                           
24 V současné době jsou na www.strukturalni-fondy.cz k dispozici návrhy operačních programů, které procházejí 
procesem schvalování v Evropské komisi. Na základě připomínek Evropské komise budou ještě zčásti přepraco-
vány, nicméně nepředpokládá se jejich zásadní revize. Proto je vhodné vycházet z aktuální verze operačních pro-
gramů, do zdroje financování uvést nejen název operačního programu, ale i jeho konkrétní specifický cíl.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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fázi záměru, nebo zda již byla vytvořena studie, která jej blíže popisuje. Dalšími milníky může být zpra-

covaná projektová dokumentace, vydané stavební povolení či vybraný zhotovitel na základě výběro-

vého řízení. 

Pokud bude cíl naplňován po dobu několika let, je možné do akčního plánu uvést také orientační zá-

sobník projektů/aktivit (samostatná tabulka ve stejné struktuře), které nejsou financovatelné z roz-

počtu příštího roku, ale s nimiž se uvažuje v dalších letech. Takový zásobník by byl pouze orientační a 

sloužil by jako jeden z podkladů pro sestavování akčních plánů na další roky. Je vhodný z toho důvodu, 

že při případných personálních změnách bude na jednom místě zaznamenáno, s čím projektový tým 

počítal jako s aktivitami vhodnými k realizaci za účelem dosažení cíle. Veškeré údaje by byly v tom 

případě orientační (harmonogram, náklady) a upřesňovaly by se při sestavování dalšího akčního plánu 

na následující rok. 

V prvním pololetí roku, který následuje po realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení. 

V rámci vyhodnocení budou posouzeny jednotlivé projekty, které byly navrženy v akčním plánu k rea-

lizaci.  

U zrealizovaných projektů bude posouzeno především to, zda byly udrženy náklady, které byly v akč-

ním plánu orientačně uvedeny, a souladu skutečného harmonogramu s předpokládaným. V případě 

odchylek budou vyhodnoceny důvody, proč k nim došlo. Z takto učiněných vyhodnocení by měly být 

přijaty adekvátní závěry (např. do budoucna zpřesnit odhady nákladů, zaměřit se na kvalitu výběrových 

řízení s důrazem na minimalizaci víceprací, při nastavování harmonogramu brát v potaz rizika, která 

mohou projekt zbrzdit apod.).  

Zároveň je nutné znovu vyhodnotit, jak se vyvinuly hodnoty indikátorů po realizaci projektů. Tím do-

jdeme k dílčímu závěru, zda zrealizované projekty jsou vzhledem k vytyčeným cílům efektivní a účinné. 

V případě, že se hodnoty indikátorů nevyvíjejí příznivým směrem, je nutné přemýšlet o přehodnocení 

projektů, které jsou naplánovány k plnění cílů. 

U nezrealizovaných projektů je nutné analyzovat důvody, proč k realizaci nedošlo (do akčního plánu 

by měly vstupovat jen reálné projekty a aktivity). 

4.4. Závěr a postup zpracování 

4.4.1. Shrnutí 
Vzniklý dokument obsahující analytickou a návrhovou část by měl být nosnou strategií pro uskutečňo-

vání meziobecní spolupráce v oblasti sociálních služeb ve SO ORP Turnov. V průběhu tvorby dokumentu 

se aktivně přihlíželo k potřebám a návrhům starostů obcí, kteří se do něj aktivně zapojovali svými ná-

zory a připomínkami. Podnětná byla zejména uskutečněná fokusní skupina v rámci meziobecní spolu-

práce k danému tématu i další spolupráce s příslušnými odbory MěÚ Turnov a poskytovateli sociálních 

služeb. Jelikož je tato strategie považována za živý dokument, který bude v dlouhodobém horizontu 

monitorován a modifikován, bude vhodné závěry analyzovat až na konci sledovaného období.  

4.4.2. Popis postupu tvorby strategie 
 

Analytický dokument se v první fázi zaměřil na deskripci dostupných dat a informací. Ta pocházela jak 

z celorepublikových registrů a evidencí, tak ze sběru dat přímo v terénu. Byly vyplněny tabulky poža-

dované zadavatelem a rozšířeny o další dostupné informace z regionu. Vše bylo konzultováno se sta-

rosty obcí ve SO ORP a také experty na danou oblast. Nejčastějšími partnery byly odpovědné osoby 

z odborů MěÚ Turnov. Zjištěná data, potřeby, problémy a jiné místní reálie se vkládaly do formulářů, 
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z nichž vyplynula analytická část dokumentu jako taková. Analytická část již obsahovala nástin někte-

rých doporučení k řešení, tato následně vykrystalizovala při debatě ve „fokusní skupině“ i dalších se-

tkáních do problémových okruhů. Vzešlá debata upozornila na řadu důležitých faktů, které se rovněž 

promítly do návrhové části v podobě konkretizace cílů. Těm byly posléze přiřazeny jednotlivé indiká-

tory, které zobrazují postup realizace plnění daných cílů v čase. Postupovalo se v souladu s aktuálními 

metodikami a doporučeními vzniknuvšími k danému tématu ze strany odborného týmu SMO. 

4.5. Přílohy 

Příloha 1. Grafické výstupy zpracované v rámci analytické části.  

Zdroj dat: vlastní šetření. 

Graf 1  Počet vybraných typů zařízení sociálních služeb sídlících v rámci SO ORP 

 

Graf 2 Počet vybraných typů zařízení sociálních služeb působících v rámci SO ORP (resp. poskytu-
jících služby pro obyvatele SO ORP) 
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Graf 3  Počet vybraných typů sociálních služeb v rámci SO ORP 

 

Graf 4 Počet vybraných typů sociálních služeb působících v rámci SO ORP (resp. poskytujících 
služby pro obyvatele SO ORP) 

 

Graf 5  Podíl zařízení sociálních služeb ve SO ORP dle zřizovatele 
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Graf 6  Podíl sociálních služeb ve SO ORP dle zřizovatele 

 

Graf 7  Podíl financování zařízení sociálních služeb ve SO ORP 

 

Graf 8  Podíl příjmů z úhrad uživatelů na celkových výdajích v rámci terénních a ambulantních slu-
žeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

Graf 9 Průměrné náklady na uživatele/den ambulantní, terénní a pobytové služby v rámci vybra-
ných sociálních služeb ve SO ORP 
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Příloha 2. Předpokládané možnosti využití Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 

2020 

Prioritní osa 2. Sociální začleňování a boj s chudobou  
2.1 Aktivní začleňování, zejména za účelem zvyšování zaměstnatelnosti  
Specifický cíl 1  
Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společ-
nosti a na trhu práce  
Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti 
a na trhu práce.  
Zásadní úlohu a vliv v procesu začleňování sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním 
vyloučením mají místní aktéři, především místní samosprávy. Podmínky pro začleňování a plnohod-
notné zapojení do života společnosti v dlouhodobějším horizontu musí být vytvářeny v konkrétních 
lokalitách za přispění krajských i obecních institucí a neziskových organizací.  
Všechna opatření v tomto specifickém cíli budou tedy směřovat ke snížení míry osob ohrožených chu-
dobou, ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby 
se mohli lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce a zároveň prostřednictvím efektivních programů 
sociálně právní ochrany dětí se bude zvyšovat kvalita života ohrožených dětí a jejich rodin a zvýší se 
tak uplatnitelnost této skupiny na trhu práce a ve společnosti.  
Specifický cíl 2  
Rozvoj sektoru sociální ekonomiky  
Budou přijata opatření a realizovány aktivity, které přispějí k vytvoření propracovaného systému pod-
pory vzniku a rozvoje podnikatelských programů včetně systému pro vzdělávání podnikatelských sub-
jektů. Výsledkem by mělo být rozšíření resp. zvýšení počtu a rozvoj sociálních podniků a jejich podpůr-
ných institucí a zvýšení jejich kvality (sociálního dopadu a udržitelnosti).  
Příklady podporovaných aktivit vedoucích k dosažení specifických cílů:  

 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 
prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se 
zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti; 

 Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče  

 Podpora plánování sociální bytové politiky obcí; vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostup-
ného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vylouče-
ných lokalit a bezdomovectví;  

 Podpora služeb zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní 
a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;  

 Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy pro osoby ohrožené soci-
álním vyloučením nebo sociálně vyloučené  

 Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 
(zohledňujících rovněž kriminalitu a veřejný pořádek), včetně zkvalitňování mechanismu dobré 
praxe;  

 Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života 
a na trh práce po ukončení vzdělání  

 Rozvoj domácí paliativní péče;  

 Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality;  

 Aktivity podporující spolupráci mezi ÚP ČR, poskytovateli služeb (včetně NNO), místní samosprá-
vou, zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry (včetně koordinace APZ, poskytovaných služeb, 
sociálního podnikání a dalších aktivit) zaměřené na přímou podporu osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených;  

 Vzdělávání osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce s 
cílem podpory vzniku nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání;  

Příjemci  
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Příjemci v této investiční prioritě budou zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované 
organizace, svazky obcí, OSS (MPSV, MZ, MS, MV, MO a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR), 
NNO, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce atd.  
Na aktivity v této investiční prioritě navazují aktivity v prioritní ose 2 IROP „Zkvalitnění veřejných služeb 
a podmínek života pro obyvatele regionů“ zaměřené na sociální a zdravotní oblast.  

 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu 
a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, a přechod od institucionál-
ních ke komunitním službám - rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k soci-
álnímu začlenění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením  

 Podpora sociálních podniků – vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání.  

 
2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví 
a sociálních služeb obecného zájmu  
Specifický cíl 1  
Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících 
podporujících sociální začleňování  
Lepší dostupnost, prostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 
(včetně služeb pro neformální pečovatele) a dalších navazujících služeb obecného zájmu přispěje k 
sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, sníží závislost na sociálních dávkách i riziko 
mezigeneračního přenosu chudoby. Služby by měly být dobře dostupné jejich uživatelům, což přispívá 
k nezávislému způsobu života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci jejich uži-
vatelů bezprostředně v místech, kde je identifikována jejich potřebnost; zároveň by však neměly pro-
hlubovat jejich izolaci v segregované lokalitě, a naopak je napomáhat zapojovat se do společnosti a do 
místní komunity.  
Mezi opatření, která přispějí k plnění daného specifického cíle, patří i zabezpečení průběžného hodno-
cení efektivity sociálních služeb a to ve smyslu zaměření výdajů (soustředění především na prevenci), 
kvalitu a cílenost podpory. Nutným předpokladem zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních 
služeb bude vzdělávání pracovníků (zejména odborných) ve službách tak, aby jejich znalosti byly na 
odpovídající úrovni a odpovídaly potřebám systému sociální ochrany.  
Tyto služby budou poskytovány v odpovídající kvalitě (kontrolována z úrovně veřejné správy) a bude 
systematicky prováděno i hodnocení efektivity jednotlivých typů služeb. Na obecní a krajské úrovni by 
měly být nastaveny efektivní procesy plánování a financování služeb, které budou vyhodnocovat po-
třeby osob a způsob jejich řešení v dané ekonomické realitě.  
Zaměření jednotlivých aktivit přispěje i k pokroku v procesu transformace pobytových služeb, ke sní-
žení počtu ústavních zařízení a ke zvýšení nabídky komunitních služeb, terénních a ambulantních slu-
žeb. Zároveň budou rozvíjeny i nové modely sociálních služeb obecného zájmu, včetně podpory sys-
tému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních následných služeb a doprovodných služeb, 
poskytovaných souběžně v různých variantách a intenzitě podle potřeb a kompetencí osob v sociálním 
bydlení. Zejména v oblasti služeb pro rodiny a děti by měly být zavedeny funkční a provázané služby 
prevence a intervence, které napomohou včasnému komplexnímu řešení nepříznivé situace dítěte/ro-
diny – podpora kvalitních a dostupných služeb zpřehlední a zjednoduší systém pomoci cílovým uživa-
telům a dlouhodobě zefektivní řízení služeb péče o rodiny a děti. Opatření k transformaci a deinstitu-
cionalizaci zařízení ústavní péče o děti přispějí k dodržování práv dítěte a jeho nejlepších zájmů posíle-
ním dostupných a kvalitních ambulantních služeb na úkor služeb pobytových (ke zvýšené kvalitě těchto 
služeb přispěje i rozšíření nabídky vzdělávání sociálních pracovníků).  
Specifický cíl 2  
Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou 
zdraví  
Specifický cíl je navržen v souladu s opatřeními v NPR v oblasti sociálního začleňování i udržitelného 
systému zdravotnictví a jednotlivé aktivity přispějí zejména k reformě psychiatrické péče v ČR, která 
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představuje jednu z hlavních priorit oblasti zdravotnictví ČR. Budou realizována opatření k rozvoji ko-
munitní a semimurální péče ke zvýšení primární role psychiatrické péče, transformaci psychiatrických 
léčeben a vzdělávání odborných pracovníků.  
Příklad podporovaných aktivit vedoucích k dosažení specifických cílů: 

 Transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zdravotnických služeb a zaří-
zení ústavní péče o děti a rozvoj nových služeb komunitního typu (např. realizace pilotních a na-
vazujících projektů reformy psychiatrické péče – transformace stávajících forem psychiatrické 
péče a rozvoj nových typů péče, včetně intermediární péče a mobilních týmů a dále transformace 
pobytových zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením apod.);  

 Rozvoj nových modelů služeb obecného zájmu, (rozvoj sociálních služeb, rozvoj sociálně-zdravot-
ních služeb, služeb na podporu zdraví a snížení nerovností ve zdraví, rozvoj služeb na podporu 
rodin a dětí apod.);  

 Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných 
služeb, poskytovaných souběžně v různých variantách a intenzitě podle potřeb a kompetencí osob 
v sociálním bydlení;  

 Přenos dobré praxe a podpora pilotních projektů vedoucích k posílení udržitelnosti a vyšší efek-
tivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), včetně úhrady nákladů na pi-
lotní testování projektů;  

 Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizacemi s udě-
lenou akreditací Ministerstva vnitra, vznik dobrovolnických center apod.,  

 Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování procesu) 
s důrazem na využití principu partnerství včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje služeb (před-
nostně u obcí s rozšířenou působností);  

 Podpora preventivních sociálních a zdravotních programů (např. tvorba metodik podpory zdra-
vého životního stylu);  

Na aktivity v této investiční prioritě navazují aktivity v prioritní ose 2 IROP „Zkvalitnění veřejných služeb 
a podmínek života pro obyvatele regionů“ zaměřené na podporu a rozvoj sociální a zdravotní in-
frastruktury v oblasti sociálního začleňování.  
Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu a 
místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, a přechod od institucionálních ke 
komunitním službám - rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k sociálnímu začle-
nění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením  
 
Příjemci  
Příjemci v této investiční prioritě budou zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované 
organizace, svazky obcí, OSS (MPSV, MZ, MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR), 
NNO, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace, 
atd.  
2.3 Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit  
Specifický cíl 1  
Zvýšit účast lokálních aktérů na prevenci a řešení problémů v oblasti sociálního začleňování a za-
městnanosti  
Komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní 
potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Díky podpoře komu-
nitně vedené Integrované strategie území MAS budou jednotlivé projekty vykazovat přidanou hodnotu 
spočívající především ve vzájemné provázanosti, synergii a předcházení duplicitám oproti izolovaně 
připraveným projektům v rámci běžných opatření.  
Aktivity v tomto specifickém cíli budou spočívat v realizaci projektů ze schválených Integrovaných stra-
tegií Místních akčních skupin (resp. projektů spadajících do OP Zaměstnanost). Veškeré aktivity pod-
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porované v rámci komunitně vedeného místního rozvoje musí být v souladu s aktivitami, které lze pod-
pořit z věcných prioritních os OP Zaměstnanost (tj. zejména oblast zaměstnanosti a oblast sociálního 
začleňování).  
Podporované aktivity přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšího využití ekonomického poten-
ciálu venkova, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti a 
zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.  
Příklad podporovaných aktivit vedoucích k dosažení specifických cílů  

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;  

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb 
lokálních zaměstnavatelů;  

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj komunálních sociálních podniků;  

 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti 
a poradenství pro získání zaměstnání;  

 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 
prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných 
terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;  

 Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 
(zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;  

Příjemci 
Příjemci budou subjekty realizující projekty v rámci schválených Integrovaných strategií území místních 
akčních skupin (MAS).  
Další možnosti:  
Švýcarské fondy  
Švýcarsko-česká spolupráce sleduje dva hlavní cíle, jimiž jsou:  
- přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi 
rozšířené Evropské unie,  
- přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a struktu-
rálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky.  
Program švýcarsko-české spolupráce je strukturovaný jako doplňkový, to znamená, že je určen 
pouze k financování aktivit, pro které není možné využít jiný národní program nebo finanční pro-
středky ze strukturálních fondů EU.  
Norské fondy a fondy EHP  
Prostřednictvím Finančních mechanismů EHP a Norska přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejn-
skem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilo-
vání spolupráce a kontaktů s patnácti státy ve střední a jižní Evropě.  
V období 2009 – 2014 by ČR od dárcovských států měla obdržet 131,8 mil. eur. Podpora je určena na 
projekty rozvíjející spolupráci neziskových organizací, výzkumných institucí a subjektů veřejného i sou-
kromého sektoru.  
Mezi prioritní programové oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí, děti a mladiství. 
Oblastmi podpory jsou také rozvoj občanské společnosti, prosazování rovnosti žen a mužů, sociální 
začleňování a ochrana přírodního a kulturního dědictví.  
Otevřené výzvy jsou vyhlašovány zprostředkovatelem příslušného programu, pro většinu z nich je jím 
Ministerstvo financí ČR, které je současně Národním kontaktním místem pro Finanční mechanismy EHP 
a Norska v České republice. V současné době probíhá schvalování programového návrhu pro druhou 
fázi programu, z tohoto důvodu budou bližší informace o aktivitách a dalších podrobnostech programu 
zveřejněny po schválení programu na www.naep.cz a v příručkách pro aktuální výzvu. 

4.6. Seznam použitých zkratek 
CSR Corporate Social Responsibility – společenská odpovědnost firem  
FO fyzická osoba  
LBK Liberecký kraj 

http://www.naep.cz/
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LEADER zkratka pochází z francouzského „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie 
Rurale“, což v překladu znamená „propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“ 
Více o metodě LEADER na: http://leader.isu.cz 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
NNO nestátní nezisková organizace 
NPR Národní program reforem 
o. p. s. obecně prospěšná společnost 
o. s. občanské sdružení 
OJS organizační jednotka sdružení 
PO příspěvková organizace 
soc. sl. sociální služba 
ULK Ústecký kraj 
ÚP Úřad práce 
ZSST Zdravotně sociální služby města Turnov 
 

http://leader.isu.cz/
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5. Téma 3.: odpadové hospodářství 

5.1. Analytická část: definice a analýza řešených problémů 

5.1.1. Vymezení a zdůvodnění řešeného problému 

Odpadové hospodářství je jednou z mnoha problematik, které v současné době většina obcí a měst 

řeší v samostatné působnosti. Jedná se hlavně o povinnosti obcí a měst jako původců odpadů a také 

povinnosti při zajištění nakládání s odpady, zajištění jeho financování a mnohé další. Obce jsou dle 

zákona o odpadech původci odpadů od jejich občanů. Mají tedy povinnosti při zajištění svozu odpadů, 

zajištění sběrných míst pro odkládání odpadů, zajištění veškerých nádob na odpad (i tříděný), zajištění 

dalšího nakládání s odpadem apod.  

Obce a města mají povinnost zajistit nakládání s: 

 odpady pocházejícími od občanů, žijících na jejich území, 

 odpady vzniklými při jejich samotné činnosti, 

 odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni do jejich systému od-

padového hospodářství. 

Nakládání s odpady hradí obce z  finančních prostředků, zahrnutých v jejich rozpočtech (příjmy z po-

platků od občanů, příjmy od živnostníků, zapojených do systému odpadového hospodářství obce, od-

měny za zajištění tříděného sběru (EKO-KOM, a.s.), odměny za zajištění zpětného odběru výrobků (ko-

lektivní systémy) apod. 

Obce jsou samosprávnými subjekty, které mají širokou míru pravomocí v nastavení systému svého od-

padového hospodářství a v oblasti nakládání s odpady. Meziobecní spolupráce by mohla být dobrým 

nástrojem ke zlepšení komunikace v území, propojení jednotlivých potřeb obcí, společnému řešení 

problémů, úspoře finančních prostředků a v neposlední řadě k posunu v naplňování cílů Plánu odpa-

dového hospodářství ČR. 

Základní legislativa  

Výčet nejdůležitějších právních předpisů ČR, souvisejících s problematikou odpadového hospodářství, 

je uveden níže. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění. 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

 NV č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na po-

vrchu terénu, v platném znění. 

 Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, v plat-

ném znění. 

 Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, 

v platném znění. 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. 

 Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, v platném znění. 

 Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých vý-

robků, v platném znění. 

 Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, v platném znění.  

http://www.inisoft.cz/strana/zakon-185-2001-sb
http://www.inisoft.cz/strana/zakon-477-2001-Sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-381-2001-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-383-2001-sb
http://www.inisoft.cz/strana/narizeni-197-2003-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-294-2005-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-294-2005-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-341-2008-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-341-2008-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-352-2005-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-352-2005-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-376-2001-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-384-2001-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-237-2002-sb
http://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-237-2002-sb
https://www.inisoft.cz/strana/vyhlaska-352-2008-sb
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 Vyhláška MŽP o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních od-

padů. 

 Plán odpadového hospodářství České republiky 2015-2024. 

 Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje. 

 Studie optimalizace odpadového hospodářství města Turnov. 

5.1.1.1. Identifikace problémů 
Kromě českých zákonů a vyhlášek jsou pro ČR závazné cíle směrnice Evropského společenství (ES) o 

odpadech a směrnice ES o skládkování, které platí pro obce jako původce komunálního odpadu v rámci 

kraje. Jedná se o:  

- zajištění odděleného sběru papíru, plastů, skla a kovů v systému obce do roku 2015, 

- zajištění recyklace 50 % uvedených komodit do roku 2020, 

- odklon biologicky rozložitelného komunálního odpadu od skládkování,  

- zajištění odděleného sběru a využití biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu v 

rámci obecních systémů. 

Hlavní evropská strategie cílí na předcházení vzniku odpadu (prevence, osvěta obyvatel), opětovné vy-

užití odpadu a jeho materiálové využití (recyklace nebo kompostování), energetické využití, omezení 

skládkování. Z výše uvedeného vyplývá i povinnost pro obce směřovat produkci odpadů těmito směry. 

Převážně je nutné snížit množství směsného komunálního odpadu o co nejvíce recyklovatelných slo-

žek a ty následně ekologicky zužitkovat. Z pohledu obcí je důležité se zaměřit na zvýšení sběru a 

recyklaci separovaného odpadu, stejně jako rozšířit možnosti kompostování v obci nebo ve spolupráci 

s okolními obcemi. Taková spolupráce ve SO ORP Turnov již mnohde funguje (např. obce Jenišovice 

nebo Ohrazenice). Existuje ale velký potenciál i preference starostů SO ORP v oblasti OH společně jed-

nat a např. i vystupovat společně vůči svozovým společnostem. 

Pro obce SO ORP Turnov platí Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje. Pro všechny obce ČR 

také platí základní cíle strategie odpadového hospodářství ČR na období 2013 – 2022: 

 Důsledná podpora odděleného sběru a následné recyklace a využití materiálově využitelných 

složek komunálních odpadů a odpadů ostatních původců. 

 Zajištění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady rostlinného původu na úrovni obcí a to od 

sběru až po konečné využití odpadů/výstupních produktů ze zařízení. 

 Zajištění energetického využití směsných komunálních odpadů z obcí a jim podobných odpadů 

od ostatních původců. 

 Zásadní omezení skládkování odpadů po roce 2022.  

 Podpora vytváření regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady z obcí jako kolektiv-

ních řešení, které zajistí stabilní a dlouhodobě udržitelné komunální odpadové hospodářství.25 

V současné době Ministerstvo životního prostředí předkládá do rozšířeného veřejného připomínko-

vého řízení Plán odpadového hospodářství ČR (POH) pro období 2015–2024. Plán je klíčovým doku-

mentem pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou život-

ností. Vláda ČR jej přijímá v prosinci 2014 s platností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024. Počítá s následujícími 

Strategickými cíli odpadového hospodářství ČR:26  

                                                           
25 Zdroj: Studie stability OH města Turnov. 
26 Zdroj: www.businessinfo.cz/cs/clanky/novy-poh-cr-20152024-vyssi-podil-recyklace-50398.html 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novy-poh-cr-20152024-vyssi-podil-recyklace-50398.html
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1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní 

prostředí. 
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“. 
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. 

 

Ke splnění strategických cílů odpadové politiky ČR je nutno přijmout následující zásady pro nakládání s 

odpady: 

1. Podpora způsobů nakládání s odpady využívajících odpady jako zdroje surovin s cílem náhrady 
primárních přírodních surovin. 

2. Nakládání s odpady vedoucí ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu. 
3. Příprava na opětovné použití a recyklaci odpadů. 
4. Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů. 
5. Uplatňováním hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví s 

ohledem na hospodářské a sociální dopady ad. 

Obce se tedy musí řídit závaznými dokumenty a snažit se o jejich naplnění v následujících letech. Co 

ale jejich představitele a především občany samotné trápí nejvíce, jsou finanční náklady spojené s plat-

bami za svoz odpadu. Jednak jde o problém s rozhodnutím pro jeden typ plateb (viz níže) a také vyjed-

návání podmínek se svozovými společnostmi. Především na druhou zmiňovanou problematiku si sta-

rostové jednotlivých obcí stěžují. Trh je rozdělen mezi několik velkých hráčů a obce si nemohou snadno 

vybírat, protože jsou často vázáni danou lokalitou. Ve SO ORP je např. velmi významným subjektem 

skládka v Košťálově, která patří svozové společnosti Marius Pedersen. Ale jak ukazuje praxe z města 

Turnova, lze vlastní společností efektivně svážet odpad do nedaleké spalovny Termizo v Liberci a napl-

ňovat požadavky na šetrnější nakládání s odpadem skrz jeho energetické využití. Dalším problémům 

se budeme věnovat níže, především v závěrečné části a v nástinu variantních návrhů. 

5.1.1.2. Svazky obcí, které již spolupracují v oblasti odpadového hospodářství na území 
SO ORP a typ spolupráce 

Na území SO ORP doposud nedochází k formální spolupráci na úrovni svazku obcí. Každá obec řeší 

problematiku odpadového hospodářství individuálně a mají smluvní vztah se svozovými společnostmi. 

Pouze některé obce využívají ke svozu Technické služby Turnov, s.r.o. města Turnova (dále jen TS Tur-

nov), ale to nelze označit za meziobecní spolupráci. Na základě hlasování mezi představiteli jednotli-

vých obcí SO ORP ale převažuje pozitivní názor na spolupráci především vůči svozovým společnostem. 

Zároveň existuje vyšší potenciál TS Turnov, který by mohly okolní obce využít. Nejbližší spolupracující 

entitou je Jilemnicko - svazek obcí. 

5.1.2. Popis odpadového hospodářství ve správním obvodu (situační analýza, fi-
nanční analýza), očekávaný vývoj 

Jak již bylo řečeno, jednou ze základních povinností obce je péče o životní prostředí a zejména o zajiš-

tění sběru, třídění, recyklaci a svoz komunálního odpadu. Odpadové hospodářství je jednou z oblastí, 

kterou musí řešit většina obcí v samosprávné působnosti. Obec se podle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stává původcem komu-

nálních odpadů (KO) v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. V daný 

moment se obec současně stane vlastníkem těchto odpadů. Je také na ní, s jakou svozovou společností 

uzavře smlouvu na odvoz odpadu. Obec je rovněž povinna v souladu se stavebním zákonem určit místa, 
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kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou 

fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (NO, např. zbytky barev a spotřební 

chemie, zářivky, rozpouštědla). U něj musí minimálně 2x ročně zajistit odvoz, což většinou nabízí svo-

zové společnosti přímo ve smlouvě a částka za takový svoz je již započítána do nákladů účtovaných 

koncovým uživatelům. 

Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím 

katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (§17 zákona o odpadech). Na-

kládání s odpady financuje obec z vlastních prostředků a je na ní, jaký způsob přepočítání na fyzické 

původce odpadu uplatní. Existují dva nejčastější způsoby plateb a ve SO ORP Turnov jsou vyrovnaně 

aplikovány. Jsou to stručně řečeno buď a) poplatek na hlavu (§ 17 odst. 2 zákona) nebo b) poplatek za 

nádobu. V prvním případě jsou celkové náklady za svezený odpad přeúčtovány na počet trvale bydlících 

osob a na nemovitosti sloužící k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná 

fyzická osoba. Ve druhém případě má každá domácnost uzavřenou smlouvu se svozovou společností a 

kupuje si od ní svoz vyprodukovaného komunálního odpadu z vlastní nebo propůjčené nádoby, resp. 

plastového pytle. Samostatným tématem je odpad podobný komunálnímu, který pochází z činnosti 

právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Podnikatelé mohou využít systému zave-

deného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na základě smlouvy s obcí (§17 odst. 6 zákona o 

odpadech, §2 vyhlášky 381/2001 Sb.).  

Ve SO ORP Turnov lze využít pouze dva způsoby plateb za svoz komunálního odpadu,27 proto se ne-

zaměřujeme na další alternativní způsoby např. využívající žetony nebo do budoucna preferované 

platby za přesnou hmotnost svezeného odpadu. Takové možnosti na našem území v současné době 

nejsou k dispozici. Možnost vážení odpadu je velice sofistikovaným systémem, velmi náročným na po-

čáteční investice. V regionu dosud není společnost, která by měla vozový park plně vybavený např. 

váhami na vyklápěči, případně i RFID28 systém nebo GPS pro přesnou identifikaci. Obce jsou závislé na 

nabízených službách svozových společností v regionu a nemohou si jako jednotlivé subjekty vybírat 

produkt dle svého nejlepšího přesvědčení. Nikdo nepopírá fakt, že se mnohdy platí za převážený 

vzduch, pokud nejsou sběrné nádoby naplněny. 

Na území SO ORP Turnov fungují 3, resp. 2 hlavní svozové firmy: 1. Marius Pedersen, a.s. (zkráceně 

MP), Severočeské komunální služby, s.r.o. (jde ale o dceřinou společnost firmy Marius Pedersen, zkrá-

cené SKS) a 2. Technické služby Turnov, s.r.o. (zkráceně TST nebo TS). O SO ORP nelze tedy hovořit o 

prostoru s pestrou konkurencí svozových společností. Rovněž okolní regiony obsluhuje SKS patřící pod 

skupinu MP, jednoho z dominantních hráčů na poli odpadového hospodářství v ČR a severočeském 

regionu. SKS je majoritně vlastněna právě akciovou společností Marius Pedersen (65 %), minoritních 

32,5 % drží statutární město Jablonec nad Nisou, 1,3 % město Železný Brod a 1,2 % město Český Dub. 

[Návrh výroční zprávy SKS 2013.] S ohledem na majoritního vlastníka SKS, se kterými má většina obcí 

uzavřené smlouvy, hovoří se zde o nich jako o klientech společnosti Marius Pedersen. Jejich propojení 

je zjevné i z webových stránek, které SKS nemá na vlastní doméně, ale pod www.mariuspedersen.cz 

                                                           
27 Jedinou zjištěnou odchylkou od systému je finanční bonus pro obyvatele obce v Modřišicích (obec přispívá 
500,- Kč na 130 popelnic domácností s min. 1 trvale žijícím občanem), domácnosti si ale opět samy platí svoz dle 
velikosti a četnosti nádoby. Čili se nejedná o odlišný systém, nýbrž pouze modifikaci s finančním benefitem pro 
trvale žijící. 
28 Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci. 

http://www.mariuspedersen.cz/
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nebo z kontaktního e-mailu: sks@mariuspedersen.cz. Jako alternativa nadnárodních gigantů29 působí 

právě Technické služby Turnov, společnost s ručením omezeným, které patří městu Turnov. Podrobná 

Studie optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji – pro město Turnov ozna-

čila turnovský systém za dobře fungující.30 

Na území SO ORP Turnov má Plán odpadového hospodářství (POH) pouze město Turnov, protože podle 

zákona o odpadech má tuto povinnost jako původce více než 1.000 tun ostatního odpadu ročně. Město 

Turnov má tedy ohlašovací povinnost a každoročně posílá roční hlášení o produkci a nakládání s od-

pady prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém ohlašovacích povinností). V současné době je plán 

odpadového hospodářství neaktuální, neboť se s jeho zpracováním čeká na zastřešující plán státní i 

krajský. Platí zatím stávající POH 2005-2010. Odborná studie LBK jej hodnotí jako naplněný s drobnými 

odchýleními ležícími mimo vliv města Turnov (např. zpětný odběr použitých olejů a autobaterií vý-

robci). Za SO ORP nebo menší obce neexistuje žádný POH, s nímž by bylo možné data z tabulek 2008-

2012 srovnávat a komentovat jeho naplňování či nenaplňování. 

Co se týče vytříděného odpadu, mohou občané ve většině obcí využít jak pytlový sběr, tak sběrná místa 

s jednotlivými kontejnery. Praxe je v 37 obcích SO ORP různá, ale jelikož jsme neobdrželi zpětnou in-

formaci od všech obcí, není možné údaje přesně kvantifikovat. Např. ale město Turnov, které se otáz-

kou sběrných pytlů velmi detailně zabývalo, ponechalo obě možnosti, byť systém separace do pytlů 

přímo v domácnosti se ukazuje jako velmi ekonomicky náročný. Navíc motivační projekty spojené 

s identifikací separovaného odpadu, tzv. pytle s čárovými kódy, sebou přináší i velké finanční nároky 

na jejich evidenci a technickou vybavenost při jejich přebírání. Jako ekonomicky výhodnější se jeví kon-

tejnerová stání. Ta ale bohužel neumožňují zvýhodnění osob, které třídí, což je jeden z hlavních cílů a 

směřování budoucího vývoje v odpadovém hospodářství. Těch je jen ve městě Turnov 64 a v ostatních 

obcích SO ORP je občanům k dispozici dalších více než 170 stanovišť (téměř všechny obce mají min. 1 

stanoviště na papír, PET lahve nebo sklo, údaj není za všechny obce SO ORP, neboť ne všechny poskytly 

údaje). V případě individuálních vývozů těchto kontejnerů platí obce za 1 nádobu od 198,- po 320,- Kč. 

Možností je také pravidelný svoz, který je řešen následně fakturací obci, což ale mnoho obcí nevyužívá. 

Město Turnov si i svoz separovaného odpadu zajišťuje samo. 

Co se týče nakládání s komunálním odpadem, od r. 1990 je odvážen na skládku společnosti Marius 

Pedersen, a.s. umístěnou v bývalém lomu v Košťálově (dříve také Osečná) a po zprovoznění v r. 1999 i 

                                                           
29Marius Pedersen, a.s. byl do poloviny roku 2014 součástí nadnárodní globální společnosti Veolia Environnement 
(65 %), která je jedničkou v Evropě a dvojkou v globálním měřítku, působící ve více než  40 zemích  světa. Prodala 
ho druhému akcionáři této firmy - Entreprenør Marius Pedersens Fond. Fond je tak po třinácti letech opět jediným 
vlastníkem společnosti Marius Pedersen A/S, Dánsko. Jde o dánskou společnost, která se specializuje na: naklá-
dání se všemi druhy odpadů, kompletní řešení pro města a obce v oblasti údržby veřejných prostor, vývoj vlast-
ních technologií na přepravu, zpracování a využití odpadů. Je společností holdingového typu s působností po celé 
ČR. Skupina firem zaměstnává téměř 2.500 kvalifikovaných pracovníků. Společnost rozvíjí svou podnikatelskou 
činnost v ČR formou: 1. společných podniků založených společně s municipálními partnery nebo s komerčními 
subjekty, 2. přímých aktivit jako samostatná právnická osoba.  
Zdroj:http://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/profil-spolecnosti/ a http://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-peder-

sen/novinky/173-veolia-prodala-svuj-podil-ve-spolecnosti-marius-pedersen.shtml 
30 Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby města Turnova ke dni 1. ledna 
1997. Jediným společníkem (majitelem) je Město Turnov. Areál technických služeb vybudovalo Město Turnov, 
společnost je zde v nájmu. Ostatní movitý majetek (vozidla, vybavení) je majetkem společnosti. Společnost zajiš-
ťuje pro Město Turnov a jeho občany: svoz a likvidaci komunálního odpadu, provoz sběrného dvora Vesecko, 
překladiště odpadů a recyklaci stavebních odpadů, opravy a údržbu místních komunikací a chodníků, včetně zimní 
údržby, celkové délce 80 km, údržbu veřejného osvětlení, správu sedmi hřbitovů, provoz veřejných WC, výlep 
plakátů a dal. Zdroj: http://www.turnov.cz/cs/mesto/organizace-mesta/technicke-sluzby-turnov-s-r-o.html 
 

mailto:sks@mariuspedersen.cz
http://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/profil-spolecnosti/
http://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/novinky/173-veolia-prodala-svuj-podil-ve-spolecnosti-marius-pedersen.shtml
http://www.mariuspedersen.cz/cs/o-marius-pedersen/novinky/173-veolia-prodala-svuj-podil-ve-spolecnosti-marius-pedersen.shtml
http://www.turnov.cz/cs/mesto/organizace-mesta/technicke-sluzby-turnov-s-r-o.html


176 
 

do liberecké spalovny Termizo, a.s., zařízení na energetické využití odpadu. Zde dochází k přeměně na 

tepelnou i elektrickou energii, tzv. kogeneraci s účinností vyrobené páry cca 80 %, což dokazuje vyso-

kou energetickou účinnost procesu a ekologický přínos oproti skládkování. „Má kapacitu 96 000 tun 

odpadu za rok, zásobuje systém centrálního zásobování teplem v Liberci a má 2 protitlaké turbíny na 

výrobu elektrické energie o výkonu 3,5 MW. Za rok nahradí 20 000 tun mazutu v teplárně.“ [http://cs.wi-

kipedia.org/wiki/Spalovna] Polovinu vyprodukované energie používá spalovna pro svůj provoz, zbytek je 

dodáván do energetické sítě. Samozřejmostí je kontrola výstupního odpadu či zplodin a tím minimali-

zování ekologické zátěže. (Podrobnosti o spalovně Termizo viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. č. 12.) 

Ani jedno z těchto obcemi využívaných zařízení neleží na území SO ORP Turnov, proto se oblasti bez-

prostředně nedotýkají dopady souvisící s existencí skládek či spaloven. 

Největšími producenty komunálního odpadu (podle databáze TST) jsou obce. Kromě nich to jsou ve SO 

ORP Turnov firmy KAMAX s.r.o., Šroubárna Turnov, a.s. a Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. Mezi největšími 

producenty objemného odpadu a stavební suti (cihly, asfaltové směsi, sklo, dřevo a dal.) převažují sta-

vební firmy z Turnova a okolí. Množství jednotlivých druhů odpadů představíme v tabulkové části níže. 

5.1.3. Prevence vzniku odpadu 
Nedílnou součástí OH jsou informační kampaně a intenzivní spolupráce v oblasti prevence vzniku od-

padu na školách i školkách. Obce ve SO ORP spolupracují s organizacemi EKO-KOM, ASEKOL, EKOLAMP, 

ELEKTROWIN, ECOBAT, DIMATEX CS, spol. s r.o. a dal. Každoročně probíhají i akce v terénu. Mj. DEN 

Země, kdy především žáci všech škol uklízí na Turnovsku přírodu (od r. 2005), stejně jako při pod-

zimní akci v Českém ráji Clean up the world s cestovní agenturou Discovery (od r. 2004). V roce 2014 

proběhl také již 4. ročník akce Úklid Českého ráje aneb poznejte Český ráj z hlemýždí perspektivy – MAS 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj se zapojením základních škol Hrubá Skála (obec z SO ORP 

Turnov), Sobotka a Kněžmost. Při ní dobrovolníci sbírají odpad na území CHKO Český ráj, který následně 

zdarma v darovaných pytlích odváží a odstraňují Severočeské komunální služby s.r.o., jež jsou partne-

rem tohoto projektu. 

Důležitou roli sehrává společnost EKO-KOM, a.s. (dále jen EKO-KOM), která provádí osvětu v oblasti 

obalů a jejich recyklace, tak, jak jí to ukládá zákon. Především se ale zabývá zpětným vyplácením odměn 

za vykázaný vytříděný odpad. Tyto prostředky nepochází ze zisků z prodaných separovaných surovin, 

ale ze zvláštních zákonných poplatků výrobců obalů. Jsou to „podnikající právnické a fyzické osoby, 

které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR 

nebo prodávají“. [www.ekokom.cz] EKO-KOM tyto prostředky vrací jako bonus těm, kdo třídí na zá-

kladě písemného výkazu. Ten si obce mohou vést samy nebo využít (dle pravidel EKO-KOM) služeb 

svozových firem, s nimiž uzavřou dohodu. Resp. zmocní svozovou firmu k fakturaci odměny jménem 

obce na účet obce, nebo jménem obce na účet firmy. Odměna je tvořena paušální částkou za zajišťo-

vání zpětného odběru, jejíž výše je vypočtena podle počtu obyvatel města a na základě celkového 

množství komunálního odpadu, který byl sebrán, vytříděn a předán k recyklaci, či jinému využití. Použití 

odměny je účelově vázáno na rozvoj systému třídění odpadů, vzdělávání občanů a poradenské služby 

v odpadovém hospodářství. Ve SO ORP je naprostá většina obcí klientem EKO-KOM a získává od něj 

pro své občany finanční prostředky do odpadového hospodářství nebo také využívá bezúplatného pro-

nájmu kontejnerů na separovaný odpad. 

Otázkou v systému nakládání s recyklovatelným odpadem zůstávají prostředky, které utrží svozová 

společnost za odpad od obcí. Výše popsaný proces je totiž převodem peněz od výrobců obalů prostřed-

nictvím EKO-KOM, ale nejedná se o platby od svozových společností za utržené peníze od zpracovatelů. 

Obec si tedy zaplatí dopravu a náklady společnosti za odvezení recyklovatelného odpadu, ta ho prodá 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovna
http://www.ekokom.cz/
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zpracovateli, ale tyto peníze se často již nijak samotné obci nevrací. Jak nám bylo popsáno některými 

starosty nebo zaměstnanci jiných svozových společností, tyto si je nechávají a obcím je nejčastěji ne-

vrací. Nevrací je ani formou slev nebo dalších výhod, jako tomu je např. v městě Turnově a jeho Tech-

nických službách, jak popisujeme na jiném místě této analýzy.  

Tab. 1. Příjmy z prodeje druhotných surovin v jednotlivých letech v městě Turnově 

 město Turnov (Kč/rok) 2008 2009 2010 2011 2012 

Příjmy z prodeje druhot-
ných surovin 

416 904,- 30 000,- 262 967,- 585 233,- 642 000,- 

Příjmy od EKO-KOM - - 1 379 763,- 1 715 458,- 1 745 000,- 

Zdroj: Studie optimalizace OH města Turnov. 

Co se týče plateb za prodaný vytříděný odpad, známe pouze údaje za Turnov, který má 64 sběrných 

míst s kontejnery, probíhá zde i pytlový sběr separovaného odpadu a funguje sběrný dvůr. Příjmy od 

EKO-KOM činily za 3 sledované roky 4,84 mil. korun. Příjmy z prodeje druhotných surovin za stejné 3 

roky činily 1,49 mil. Kč a za uvedených 5 let dokonce 1,9 mil. Podíváme-li se na poměr příjmů z prodeje 

a příjmů od EKO-KOM, uvidíme, že zisky z prodaného separovaného odpadu tvořily až 37 %. Nelze to 

brát jako přesné kritérium pro to, kolik by obce mohly získávat, pokud by zisk za prodaný odpad ne-

končil na účtech svozových společností, ale doputoval by do obecních rozpočtů, případně by znamenal 

slevu za svezení odpadu.31 Jako orientační informace to je ale dostatečné. Jaká je přesná situace u 

konkrétních obcí, je odvislé od jejich smluv se svozovou společností. Nabízí se zde prostor pro mezi-

obecní spolupráci. Pro srovnání průměrných odměn a nákladů za podíl obalových odpadů ve tříděném 

sběru v roce 2012 v různě velkých obcích ČR viz přiložená tabulka společnosti EKO-KOM.  

Tab. 2. Průměrné odměny systému EKO-KOM za podíl obalových odpadů v tříděném sběru v Kč/t 
za rok 2012 

 
Zdroj: EKO-KOM, a.s. 2013. In: IUMRO. Hodnocení nákladů na hospodaření s KO v obcích ČR z dat roku 
2012. Str. 27. www.institut-urmo.cz/images/Hodnoceni%20nakladu%20na%20hospodareni%20s%20KO%20v%20obcich%20CR%20za%20rok%202012_F2.pdf  

                                                           
31 V této částce jsou asi i zisky z jiných surovin než jen papíru, PET nebo skla, nejčetnějších druhů separovaného 
odpadu v obcích. Vzhledem k tomu, že realizují TST, nebyly tyto zisky započteny do příjmů Města Turnov v tabulce 
č. 14, ani do celkové bilance v tabulce č. 15. Příjmy však mají pozitivní dopad do celkové bilance odpadového 
hospodářství města, neboť TST tuto částku promítají do smluvně dohodnuté ceny (snížení nákladů o realizované 
příjmy a tedy i snížení ceny služeb). 

http://www.institut-urmo.cz/images/Hodnoceni%20nakladu%20na%20hospodareni%20s%20KO%20v%20obcich%20CR%20za%20rok%202012_F2.pdf
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5.1.4. Finanční analýza 

Tab. 3. Náklady na odpadové hospodářství v letech 2010-2012 v území SO ORP – neinvestiční 

Para-
graf 

Název 
Náklady v Kč/rok 

2010 2011 2012 

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0 2 570 2 270 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 36 053 460 37 690 780 33 670 840 

3723 
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč-
ných a komunálních) 8 000 33 360 99 400 

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0 0 0 
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 953 150 935 290 1 045 470 
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 0 0 
3727 Prevence vzniku odpadů 0 0 41 530 
3728 Monitoring nakládání s odpady 0 0 0 
3729 Ostatní nakládání s odpady 623 410 676 790 739 220 

Celkové náklady  37.638.020 39.338.790 35.598.730 

Zdroj: Ministerstvo financí 

Pro získání dat k výdajovým i příjmovým částkám obcí v oblasti odpadového hospodářství byla využita 

data vytvořená Ministerstvem financí a zprostředkovaná SMO ČR. Jedná se o neinvestiční položky (za-

čínající č. 5) u paragrafů začínajících 372X. Výdaje za sledované období vzrostly na maximálních 39,3 

mil. Kč v r. 2011, aby v následujícím roce klesly na minimum 35,6 mil. Kč. Nejvyšší částky byly vyplaceny 

za sběr a svoz KO, využívání a zneškodňování KO a za Ostatní náklady s odpady. Toto pořadí zůstalo 

v průběhu času nezměněno. Samotné město Turnov v r. 2012 zaplatilo za OH 12,7 mil. Kč, tedy téměř 

třetinu všech výdajů za jeho správní území. 

Jako u všech finančních analýz a kategorizací jsme i u odpadů narazili na odlišnosti při zařazování kon-

krétních věcí pod různé položky i paragrafy u různých subjektů, byť se to nemělo stávat. Někde tedy 

obecní účetní zařadí danou věc do jiného paragrafu než účetní v sousední obci. U příjmů byly zjištěny 

ještě výraznější odlišnosti v zaúčtování pod jinými paragrafy než u výdajů: celkem v r. 2012 na straně 

příjmů za celé SO ORP = 12.770.490,- Kč.32 Ale jen příjmy za město Turnov činily 8.187.181,- Kč. Není 

tedy pravděpodobné, že by příjmy v ostatních 36 obcích mohly dosahovat pouze 4,6 mil. Kč. Byť repre-

zentují asi 52 % všech obyvatel SO ORP, tak poměr výdajů je 1/3 Turnov a 2/3 za ostatní obce. Příjmy 

by podle těchto hodnot představovaly poměr 2/3 Turnov a 1/3 ostatní obce SO ORP. Jedním z důvodů, 

proč se příjmy diametrálně liší od nákladů, je to, že jsou uvedeny pouze vybrané. Příjmy totiž neobsa-

hují položky ze smluvních závazků. Jedná se o poplatky za odpad od občanů ze známkových systémů 

sběru a svozu, příjmy z provozu sběrné sítě ke zpětnému odběru obalů od společnosti EKO-KOM, a.s. 

a příjmy z provozu zpětného odběru elektrozařízení od kolektivních systémů a dalších smluvních zá-

vazků. Konkrétně příjmy ze zpětného odběru jsou poměrně velkou položkou v příjmech. Částečně se 

                                                           
32 Tab.3.b. Celkové příjmy odpadového hospodářství v letech 2010-2012 na území SO ORP Turnov nepředstavuje všechny 

skutečné příjmy ve SO ORP, neboť některé položky příjmů obce zaúčtovávají jinam. Tabulka je zde jen pro představu o odlišnostech. 
Podsesku-
pení položek 

Položky 
Náklady v Kč/rok 

2010 2011 2012 

1333  Poplatky za uložení odpadů  0 0 0 

1337  Poplatek za komunální odpad  11 856 720 12 690 171 7 579 880 

1338  Registrační a evidenční poplatky za obaly  0 0 0 

1340  
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů  

0 0 5 223 879 

1359  Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené  78 500 21 050 - 33 269 

Celkové příjmy OH v letech 2010-2012 na území SO ORP Turnov 11 935 220 12 711 221 12 770 490 

Zdroj: Ministerstvo financí 
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k údajům o hospodaření a nakládání s odpadem ve SO ORP vrátíme v kapitole Stav OH v obcích na 

území SO ORP Turnov.  

Ačkoliv data za celý SO ORP nebyla získána, lze alespoň nahlédnout do hospodaření města Turnova, 

které bylo detailně zpracováno ve zmiňované Studii optimalizace z r. 2012: 

V množství vyseparovaných využitelných odpadů je město Turnov na velmi dobré úrovni v porovnání 
s obcemi ČR v dané velikostní kategorii. Sběrná síť dostatečně pokrývá současnou potřebu. Počet oby-
vatel na nádobu je výrazně pod průměrem kraje i obcí ČR v dané velikostní kategorii (čím méně obyva-
tel připadá na 1 sběrnou nádobu, tím je větší hustota a tedy vybavenost sběrné sítě).  
Náklady na odpadové hospodářství Města Turnov mají vzestupnou tendenci, od roku 2008 dochází ke 
zvýšení o 10,7 %. Příjmy odpadového hospodářství vzrostly v období posledních třech let. Od roku 2008 
se zvýšily o 14,4 %.  
Porovnáním ukazatelů odpadového hospodářství Města Turnov s výsledky měst ČR v odpovídající veli-
kostní kategorii a s výsledky obcí Libereckého kraje se ukazuje, že i přes velmi dobrou výtěžnost třídě-
ného sběru a vybavenost sběrné sítě nádobami jsou: 
- efektivita tříděného sběru (kg/m3 obslouženého objemu nádob) u papíru a u plastu nižší než v ob-

cích České republiky v dané velikostní kategorii (o 36 a 21 %), u skla je tato efektivita naopak vyšší 
(o 41 %). Při porovnání s průměrem obcí Libereckého kraje je rovněž nižší efektivita sběru plastu a 
papíru a u skla vyšší (o 44 %), 

- náklady tříděného sběru na 1 obyvatele jsou vyšší, než průměr ČR v dané velikostní kategorii o 27 
% a o 14 % vyšší, než je průměr v obcích Libereckého kraje, 

- náklady na svoz a odstranění komunálního odpadu na 1 obyvatele jsou vyšší o 8 %, než je v obcích 
ČR v dané velikostní kategorii a nižší o 5 %, než průměr v obcích Libereckého kraje, 

- celkové náklady Města Turnov za rok 2012 z 35 % dotovány z rozpočtu města. 

5.1.5. Systémy řešení odpadového hospodářství 
Nalezení optimálního zajišťování nakládání s komunálním odpadem a formy vztahu provozní firmy 

a obce je pravděpodobně neuskutečnitelné. Asi nikdy nenastane stav oboustranné spokojenosti se 

službami a cenami za ně placenými. Společnost EKO-KOM se tématem zabývala a popsala zajišťování 

svozových služeb následovně. „Základními předpoklady racionálního řešení je posouzení vlastních 

zdrojů obce, konkurenční schopnosti prostředí v regionu a důsledná specifikace požadovaných prací 

a služeb. Hlavní rozdíly v zajišťování služeb v hospodaření s odpady v obcích prostřednictvím veřej-

ného, resp. obecního (Pozn. ve SO ORP = případ TS Turnova) a soukromého sektoru (Pozn. ve SO ORP 

= případ Marius Pedersen) jsou v následujících přednostech a nedostatcích:  

Vyobrazení: Zajišťování služeb v hospodaření s odpady v obcích 
Zajišťování 
služeb: 

Výhody Nevýhody 

Veřejným/ 
obecním 
sektorem 

- kontinuita prováděných činností, 
- příznivost výše vynaložených finančních 
prostředků, 
- přizpůsobivost požadavkům obce, 
- operativní zajištění mimořádných činností, 
- časová dostupnost managementu firmy 

- vyloučení potřeby průzkumu trhu (konkurence) 
- nižší motivace k zavádění nových technologií a fo-
rem řízení, 
- obtížnost kontroly vynaložených nákladů, 
- obtížnost kontroly kvality, 
- nejasné vymezení odpovědnosti 
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Zajišťování 
služeb: 

Výhody Nevýhody 

Soukro-
mým sekto-
rem 

- snížení měrných nákladů v důsledku kon-
kurence, 
- přesnost ve specifikaci činností, 
- odpovědnost za provozní činnost a kvalitu 
služeb, 
- možnost kontroly nákladů v důsledku je-
jich podrobnější specifikace, 
- kulturnost chování firmy s ohledem 
na péči o image 

- nebezpečí vytváření kartelu (dohod firem na ceně), 
- likvidace malých a středních podniků, 
- přerušení dosavadní kontinuity prováděných čin-
ností, 
- časově a finančně náročná příprava smluvního za-
jištění a specifikace prací, 
- problém kontroly při změně podmínek a způsobů 
zajišťování činností, 
- finančně náročné zajištění mimořádných činností, 
- v době konjunkce ztrácí firmy zájem o veřejný 
(obecní) sektor 

Zdroj: www.ekokom.cz 

Nakládání s komunálním odpadem je plně v kompetenci obcí, které také za svá rozhodnutí nesou před 

občany plnou zodpovědnost. Volba systému nakládání s komunálním odpadem a způsob jeho zajištění 

jsou závislé na rozmanitosti nabídek provozních firem a jejich ekonomické přijatelnosti, která je, 

ve vztahu k zatíženosti obecních rozpočtů a s ohledem na šíři zajišťování veřejných služeb, často roz-

hodující.33 

Nejen výběr svozové společnosti, pokud lze v dané lokalitě vůbec mluvit o výběru, ale především volba 

systému placení za odpad producenty odpadu leží na obcích a jejich představitelích. Částečně jsme o 

tom již hovořili v úvodu, kdy jsme tyto dva typy plateb nazvali jako platbu: 

1. za nádobu nebo  

2. na hlavu.  

Město Turnov uplatňuje poplatek na trvale žijící osobu a nemovitost sloužící k rekreaci, tzv. vyhláškou 

upravený systém. Tento systém platby na hlavu (který se měl údajně stát jediným možným dle dřívější 

novely zákona o odpadech, ale je z mnoha míst rozporován) uplatňuje na území SO ORP více než polo-

vina obcí 19 z 36, tj. 52,8 % obcí, které odpovědělo nebo se nám podařilo údaj dohledat. Naopak 17 

z 36 obcí má zaveden poplatek za nádobu. Hnutí Duha o něm říká, že jde o spravedlivější model, tzv. 

PAYT (pay-as-you-throw). Znamená to, že domácnost zaplatí za produkované množství. Roste tak mo-

tivace produkovat méně odpadu a více jej třídit. Lze to udělat několika způsoby. Nejpřesnější je vážit 

každou popelnici při odvozu, což je ale technologicky i administrativně náročné. Jednodušší a stále 

spravedlivý systém může vypadat tak, že domácnosti platí rozdílné sazby za různé objemy popelnic a 

rozdílnou frekvenci svozu. Platba podle množství odevzdaného odpadu má excelentní ekologické pří-

nosy. Experti z Vysoké školy ekonomické sledovali konkrétní výsledky. Nepotvrdily se například obavy, 

že spravedlivé platby za množství budou motivovat k vytváření černých skládek.34 Některé obce mají 

ale opačný názor případně zkušenost. 

5.1.6. Problémy 
Jsou to právě černé skládky, které nejvíce trápí obce ve SO ORP. Alespoň starostové, kteří odpověděli 

na náš dotaz, uvedli odkládání odpadu mimo místa určení v naprosté většině. Jak ale uvádí, za viníky 

jsou považováni především lidé, kteří v obci nebydlí, protože v menších obcích se ví, kdo má nebo kdo 

nemá popelnici a zda případně jiným způsobem parazituje na systému. K nejčastějším používaným 

způsobům tohoto jednání patří zakládání černých skládek, spalování odpadu v domácích topeništích, 

odkládání odpadu do nádob jiných producentů, odkládání odpadu do odpadkových košů na veřejných 

                                                           
33Zdroj: [http://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/uzitecne-informace-obce/jak-vybrat-svozovou-firmu] 
34Zdroj: [www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2012/.../prevence_odpadu.pdf] 

http://www.ekokom.cz/
http://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/uzitecne-informace-obce/jak-vybrat-svozovou-firmu
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2012/.../prevence_odpadu.pdf
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prostranstvích a v neposlední řadě tzv. littering, což je volné odhazování odpadků, např. mezi pouliční 

smetky nebo u kontejnerových stání. Všechny tyto ilegální formy nakládání s odpadem dopadají ve 

finále na všechny občany, protože je obec musí zaplatit z obecních prostředků. Řešením jsou častější 

kontroly v místech shromažďování odpadů – kontejnerových stání, případně kladení fotopastí na místa 

četných černých skládek. 

Druhým nejčastěji zmiňovaným problémem je neznalost utváření ceny za svoz ze strany svozové spo-

lečnosti a nemožnost výběru. Dále je také často kritizována neznalost efektivity systému a adekvátního 

výkaznictví související s odvozem naplněných a stlačených nádob. To ostatně objevila i turnovská stu-

die, která doporučovala zvýšit efektivitu systému separovaného odpadu skrz větší informovanost pů-

vodců odpadu o nutnosti stlačení obalů. Častou výtkou tedy bylo to, zda svozové společnosti nevozí 

vzduch, který si ale účtují jako skutečně odvezenou hmotu. Tomu lze skutečně ale předejít jak osvětou, 

tak potřebou vykazovat skutečnou hmotnost svezeného odpadu. 

Opakovanou výtkou byl systém sběru výhradně PET obalů. Tedy kritika neexistence kontejnerů na jiné 

plasty než PET (tj. na kelímky od jogurtů, obaly od tekutých pracích prášků atd.), což nepřispívá k napl-

ňování cílů republikových i evropských strategií o navyšování podílu vytříděnosti u recyklovatelných 

materiálů. Svozové společnosti ve SO ORP totiž často nabízí kontejnery pouze na PET obaly a méně 

ziskové plasty z domácností se buď sbírají do samostatných pytlů, nebo vůbec. Pytlový sběr se sice 

dostane k občanům nejblíže, ale ve srovnání s kontejnery a sběrnými místy je to velmi neekonomický 

a neekologický způsob sběru separovaného odpadu.35 Jde o logický krok svozové společnosti, protože 

se jí takto „čistý“ a preferovaný druh PET obalů lépe zpeněží. A pokud je systém nastaven tak, že si 

tento zisk svozová společnost ponechává, není se jí co divit. Nejde ale o šťastné řešení, které sebou 

nese větší míru vyhazování recyklovatelných materiálů namísto jejich obnovitelného využití. Např. 

v Praze i v jiných obcích jsou kontejnery na plast, ne pouze na PET. 

Obce vidí také prostor v nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Jsou to právě obce, které při 

údržbě veřejných prostranství produkují skutečně velké množství odpadu. Na území SO ORP aktuálně 

není žádné zařízení, které by ve větší míře odebíralo BRO či BRKO. Kompostárna v Turnově totiž byla 

do r. 2014 komunitního typu, tedy určenou pouze pro obyvatele z konkrétního území. Díky přestavbě 

za cca 12,5 mil. Kč (financováno z EU, SFŽP a z ušetřených prostředků od EKO-KOM) bude od následu-

jícího roku sloužit všem (i právnickým subjektům), až do kapacity 2.700 tun ročně. Menší obce řeší 

nakládání s biologicky rozložitelným materiálem individuálně, často po domluvě s místními zemědělci 

apod. Zde bude opravdu velký prostor pro společné jednání obcí, min. v nejbližším prstenci od turnov-

ské kompostárny, podobně jako tomu může být ve „sdílení“ sběrných dvorů. 

Na území nejsou žádné závažné staré ekologické zátěže, ale na řadě míst se nachází staré skládky, které 

většinou nebyly rekultivovány, ale byly pouze zavezeny zeminou. V některých místech ovlivňují kvalitu 

podzemních vod a někde způsobily dokonce v blízkosti studní jejich kontaminaci. Jde ale často o území, 

kde je zásobování řešeno již vodovodem a studny by tak neměly být využívány jako zdroj pitné vody. 

(např. Karlovice, Modřišice, Mašov, Všeň, Turnov a další) Mnohdy se v jejich blízkosti staví, někde může 

docházet k vyplavování do řeky Jizery. Informace o těchto oblastech nebyly součástí této analýzy a 

měly by být součástí nového POH Libereckého kraje. 

5.1.7. Očekávaný vývoj 
Budoucímu vývoji se podrobněji věnujeme v dalších částech analýzy s tabulkami a jednotlivými hodno-

tami v čase. Celkově není očekáván pokles produkce KO, neboť se očekává oživení ekonomiky a také 

                                                           
35 „Víme z TS, že každá takto sebraná tuna je 2 až 3x dražší, než s pomocí kontejnerů, kam občané odpad sami 
donesou, případně při cestě do práce nebo na nákup dovezou.“ říká bývalý místostarosta Turnova pan Špetlík. 
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množství lidí nebude výrazně klesat, byť se bude zhoršovat demografická struktura a obyvatelstvo 

bude stárnout. S ohledem na plnění cílů POH a evropských směrnic bude nutné zvyšovat materiálové 

využití odpadu, případně očekávat finanční sankce za odkládání na skládky. Bude tedy nutné řešit bu-

doucí vývoj s komerčními svozovými společnostmi, které v současnosti významně využívají skládku 

v Košťálově, namísto šetrnější a energeticky výhodnější spalovny. Rovněž podíl recyklace bude muset 

nadále posilovat. V současné době není problém s konečným odstraněním odpadu, neboť v blízkosti 

SO ORP fungují zařízení s dostatečnou kapacitou i do budoucna. Stejně jako již brzo bude fungovat 

velká kompostárna dle zákona. Posílení bude zapotřebí především v motivaci k větší recyklaci. Inkubá-

torem bude město Turnov, které zavádí identifikaci producenta odpadu pomocí čárových kódů na pyt-

lích s vytříděným odpadem.36 Tento režim již několik let funguje i v některých menších obcích jako je 

např. Radostná pod Kozákovem, která zavedla bonusy na slevách pro občany, kteří třídí. Podle množ-

ství odevzdaného tříděného odpadu je odečítána částka z poplatku za svoz odpadu v následujícím 

roce.37 

5.1.8. Stav OH v obcích na území SO ORP Turnov 
Jak již bylo popsáno výše, na území SO ORP Turnov v současné době fungují 2 svozové společnosti 

směsného komunálního a separovaného odpadu. 37 obcí obsluhují 2 společnosti: 1. Marius Pedersen, 

a.s. (dále jen MP) se svojí dceřinou společností Severočeské komunální služby, s.r.o. (dále jen SKS) a 2. 

Technické služby Turnov, s.r.o. (dále jen TST) patřící městu Turnov. TST sváží směsný komunální odpad 

pouze v Turnově, Ohrazenicích a v Jenišovicích. Jejich kapacita a obsluhované území by ale mohly být 

i větší. Zároveň další obce využívají fungující jejich sběrný dvůr a po zprovoznění i kompostárnu. Viz 

následující tabulka z prosince 2014: 

Tab. 4. Obce spolupracující s Technickými službami Turnov 
Obce se svozem SKO prová-
děným TS Turnov 

Turnov Ohrazenice Jenišovice Rakousy 

Obce se svozem separace TS 
Turnov 

Turnov Ohrazenice Jenišovice Tatobity Rakousy 

Obce hradící odpady dove-
zené svými občany na SD 

Turnov Ohrazenice 
Čtveřín-
Doubí 

Obce hradící odpady dove-
zené občany na SD jen v ur-
čitém období 

Paceřice 

Obce navážející odpady 
svým občanům na SD nebo 
používají kontejnery 

Jenišovice Všeň 

Obce hradící pouze biood-
pady dovezené na SD 

Jenišovice 

Obce, které předběžně pro-
jevily zájem o využívání 
kompostárny 

Turnov Ohrazenice Jenišovice Karlovice 
Hrubá 
Skála 

Přepeře Příšovice 
Čtveřín-
Doubí 

Zdroj: TS Turnov. Stav k prosinci 2014. 

5.1.8.1. Srovnání cen ve SO ORP Turnov 
V rámci projektu bylo osloveno všech 37 obcí ve SO ORP s žádostí o data související se svozem komu-

nálního a recyklovatelného odpadu. Podařilo se získat více či méně úplné odpovědi od 34 obcí z 37. Jak 

                                                           
36 „Jako výsledek Studie optimalizace navrhujeme, aby se pytle kvůli identifikaci majitele opatřovaly čárovým 
kódem, na sběrném dvoře po svezení zvážily, vše se v elektronické podobě evidovalo a zpracovalo a poplatníkovi 
se pak částka za vytříděný odpad v příštím roce odečetla od poplatku. Investiční náklady asi 50 tis., navýšení 
personálních nákladů a ještě snížení příjmů o desítky tisíc za odpočty občanům z poplatku.“ místostarosta O. 
Špetlík v článku na Turnovsko v akci. [http://turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2013070036]  
37 Více viz: http://www.radostna.cz/ 

http://turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2013070036
http://www.radostna.cz/
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bylo ale později ze strany zadavatele rozhodnuto, tyto přehledové tabulky nemohou být v rámci veřej-

ných dokumentů publikovány. A to s odůvodněním, že „tabulky obsahují citlivá data, která by mohla 

být problematická z mnoha důvodů (obchodní tajemství svozových společností, závazky starostů o ml-

čenlivosti ve smlouvách apod.)“. Klienti na území SO ORP Turnov nejsou smluvně vázáni k mlčenlivosti, 

naopak část obcí uveřejňuje ceník SKS pro své občany přímo nebo v obecních vyhláškách. Přesto pře-

hledy systémů, ceny za tunu svážených odpadů v jednotlivých konkrétních obcích v tomto dokumentu 

nebudou publikovány, ale z výsledků se bude vycházet při další práci na projektu a prohlubování mezi-

obecní spolupráce. Údaje budou prezentovány na shromáždění starostů a bude s nimi pracováno v ná-

vrhové části projektu, neboť prioritní problémová oblast byla definována jako Různé náklady obcí na 

odstraňování odpadu. Zde jsou prezentovány zjištěné průměrné ceny. 

A. Směsný komunální odpad 

Turnov a klienti TS Turnov uvedli cenu za tunu SKO. Klienti MP38 nemají přehled o množství svezených 

tun odpadu nebo přímo o ceně za tunu. Mají k dispozici pouze ceník od svozové společnosti za různé 

velikosti nádob a pytlů s různou četností svozu. Ten buď aplikují pro občany přímo, nebo sumu navyšují 

o částku spojenou s dalšími náklady obce na odpadové hospodářství. Pro výpočet ceny SKO za tunu byl 

tedy použit následující vzorec. 

Vzorec pro výpočet ceny za tunu směsného komunálního odpadu 

 

Kde C je roční sazba za týdenní svoz popelnice o objemu litrů L. Litry bylo nutné přepočíst na metry 

krychlové, tj. vydělit 1000. Jelikož m3 směsného komunálního odpadu samozřejmě neodpovídá kilo-

gramům, neboť jeho skladba je různorodá, používá se k přepočtu na hmotnostní ukazatel koeficient 

0,16. Protože svozová společnost neudává cenu za jedno svezení popelnice, ale za celoroční svážení, 

je nutné cenu ještě vydělit počtem svozů, což se v běžném roce představuje 52 týdnů. Takto byla zís-

kána cena za svoz jedné popelnice vážící průměrně X tun. Abychom se dostali k ceně za 1 tunu SKO, 

bylo zapotřebí vše vzít jako podíl 1. 

Pokud nedodala obec přímo požadovaný údaj ceny za tunu SKO, vypočítali jsme jej pomocí ceny za 

týdenní svoz 80l popelnice. Zvolili jsme tuto velikost s ohledem na to, že někteří mají menší nádobu a 

využívají čtrnáctidenní svoz, zatímco někteří využívají větší (např. 120l) s četnějším svozem. V někte-

rých obcích, ale takové nádoby nejsou, v jiných obcích zase např. bydlí častěji starší lidé nebo chalupáři, 

kteří využívají menší nádoby se čtrnáctidenním, případně kombinovaným, tj. sezónním svozem nebo 

pytlový svoz ad hoc. Požádali jsme tedy v dubnu 2014 starosty obcí o zaslání cen za 80l popelnici s tý-

denním svozem. Získané hodnoty hovořily o tom, že průměrná cena za tunu SKO je ve 20 obcích SO 

ORP Turnov 2.526,- Kč. Nejvyšší placená částka je 3.434,- a nejnižší 1.250,- Kč za tunu. Některé obce 

ale poskytly data, která byla značně vychýlená od průměru (např. 481,- Kč za tunu), proto jsme extrémy 

odstranili a průměr za 17 obcí hovořil o 2.806,- Kč za tunu směsného komunálního odpadu. Pouze 5 

                                                           
38 S ohledem na majoritního vlastníka SKS a jejich vlastnické propojení se zde o klientech SKS hovoří jako o klien-
tech MP, byť formálně mají obce uzavřenou smlouvu s SKS, s.r.o Marius Pedersen Group. 



184 
 

obcí se dostalo se svou cenou za tunu pod tento průměr, ostatních 12 obcí mělo vyšší cenu než 2,8 tis. 

korun za tunu. Následně jsme ale zjistili, že obce poskytly různorodé údaje, neboť některé udaly zá-

kladní cenu od svozové společnosti za popelnici přímo z ceníku MP a některé poskytly údaje s již při-

počítanými dalšími náklady za odpadové hospodářství obce (např. i za výdaje za svoz recyklovatelného 

nebo odstranění jiných odpadů).  

Proto jsme se, i s ohledem na zvolené problémové okruhy v návrhové části, rozhodli v listopadu 2014 

poptat obce ještě jednou, tentokrát po aktuálních cenách pro rok 2015 přímo od svozové společnosti. 

Nově vzniklý údaj o průměrné ceně za tunu SKO pochází z dat od 18 obcí, které mají 2 druhy ceníků. 

Jedna skupina má cenu bez svozu pouze za SKO (pouze 2 obce z 18). Druhá skupina má v rámci ceny za 

svoz SKO i ambulantní svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení dvakrát ročně. Rozdíl představuje 

asi 100,- Kč na jednu 80l popelnici s týdenním svozem za rok.  

- Klienti společnosti Marius Pedersen zaplatí v roce 2015 za týdenní svoz 80l popelnice SKO prů-

měrně 2.754,- Kč za tunu.  

- Klienti TS Turnov (údaj pouze za 2 obce ze 3) poskytli údaj přímo o ceně za tunu SKO, nešlo 

tedy o přepočítání z objemového ukazatele přes hmotnostní koeficient. V ceně za tunu SKO 

dle smlouvy je pro neturnovského klienta započítána i cena za ambulantní svoz nebezpečného 

a velkoobjemového odpadu dvakrát ročně, pro turnovské obyvatele zase zdarma některé 

služby sběrného dvora a kompostárny. V těchto dvou obcích obsluhovaných TST platí dle údajů 

od TST za tunu SKO průměrně 1.801,- Kč. Pokud je použit údaj za klienta TST, který má k dis-

pozici i cenu za popelnici o objemu 120l (nemají 80l), přepočítá se stejným vzorcem jako u ceny 

MP za nádobu, dostaneme cenu za tunu 2.063,- Kč, tedy o 262,- Kč vyšší cenu než je udávaná 

TST ve smlouvě. Důvod leží pravděpodobně v používaném koeficientu při přepočítávání, který 

hodnoty průměruje. 

Je vhodnější srovnávat údaje vypočítané stejnou metodou než pocházející z odlišných vstupů. Přepo-

čítali jsme tedy údaj o ceně za tunu SKO u klientů MP i za 120l popelnici s týdenním svozem. Ta je 

samozřejmě o něco výhodnější než u 80l. U 120l nádoby je tedy průměrná cena za tunu SKO pro klienty 

MP 2.140,61 Kč/t a pro klienta TST zmiňovaných 2.063,30 Kč/t (Turnov má pro své občany cenu nižší, 

neboť není počítáno s delším dojezdem). Průměrná cena za tunu SKO v celém SO ORP Turnov vychází 

ze získaných dat za 120l popelnice na 2.136,54 Kč/t. 

Rozdíl na tuně mezi těmito konkurenčními společnostmi ve SO ORP činí necelých 80,- korun. To by 

nebylo ani tak výrazné, ale nesmí se zapomínat na to, že TST veškerý odpad vozí až do spalovny 

v Liberci za komerční ceny, zatímco MP naprostou většinu na svoji vlastní skládku v Košťálově.  

B. Separovaný odpad 

Podobný přístup jsme zvolili při výpočtu ceny za tunu recyklovatelného odpadu. Minimum obcí bylo 

schopno poskytnout údaj o ceně za tunu všech tříděných surovin (např. neposkytli Tetra Pak, elektro-

odpad, kov atd.) Nejčastějším vstupem pro výpočet ceny za tunu byla cena za 1 svezený kontejner 

vytříděné komodity: papír, sklo a plast. Výjimkou bylo město Turnov, které samo s hmotnostními údaji 

pracuje prostřednictvím svých Technických služeb a data za něj byla poskytnuta v přesné výši. U ostat-

ních obcí jsme se k hmotnostnímu ukazateli za recyklovatelný odpad dostali podobně jako u SKO, když 

jsme použili stejný vzorec jako pro SKO, pouze bez počtu svozů, neboť kontejnery jsou obcím účtovány 

za odvezení 1 ks. 
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Pro jednotlivé komodity byl dosazen zadavatelem studie daný koeficient K sloužící k přepočtu objemo-

vých ukazatelů na hmotnostní - tunu: 

Papír K = 0,056  Sklo K = 0,16  Plast K = 0,019 

Do těchto cen si obce již nepřipočítávají žádné další náklady, ale údaje vzešly přímo z faktur od svozové 

společnosti MP. Na rozdíl od SKO mají všichni klienti MP z řad obcí SO ORP, které nám poskytly údaje, 

stejnou jednotkovou cenu za odvážené recyklovatelné komodity.  

Vzorec pro výpočet ceny za tunu recyklovatelného odpadu 

 

Cena za 1 tunu vychází pro: 

 MP TST 

Papír  3.376,62 Kč 3.003,25 Kč 

Sklo 1.333,33 Kč    883,33 Kč 

Plast 9.473,68 Kč 8.851,67 Kč 

Průměr 4.727,88 Kč 4.246,08 Kč 

Výsledné hodnoty jsme zprůměrovali a z toho vznikla velmi hrubá cena za 1 tunu recyklovaného od-

padu (papír, sklo, plast) v obcích SO ORP Turnov obsluhovaných společností Marius Pedersen 4.727,88 

Kč a pro klienty svážení separovaného odpadu Technickými službami Turnov 4.246,08 Kč. I zde jsou 

tedy TST výhodnější než ty od MP. Ani v jednom případě nedochází k proplácení utržených peněz za 

prodanou komoditu k recyklaci od koncových zařízení. Rovněž v cenách nejsou kalkulovány odměny 

proplácené společností EKO-KOM. Průměrná cena za tunu separovaného odpadu v roce 2014 ve SO 

ORP Turnov tedy činí 4.486,90 Kč. 

5.1.8.2. Celorepublikové srovnání 
Jedna věc je srovnání cen uvnitř správního obvodu, druhou je srovnání vůči externím subjektům. Svaz 
měst a obcí založil Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o. p. s. (IURMO), který v roce 2013 zpraco-
val analýzu „Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za rok 2012).“ 
V rámci celorepublikových srovnání různých ukazatelů sestavil i mapy jednotkových nákladů na směsný 
komunální i separovaný odpad, které uvádíme níže.  Jedná se o ukazatele charakterizující náklady spo-
jené s odděleným sběrem využitelných odpadů v obcích, dle údajů ze sledovaného vzorku obcí 
IURMO.39  

                                                           
39 „Hlavní skupinu odděleně sbíraných využitelných komunálních odpadů tvoří odpady papíru, plastů, skla, nápo-
jových kartonů. … Náklady na tříděný sběr v sobě zahrnují v praxi zajištění sběru (včetně pronájmu a údržby 
sběrné sítě), svozu (přemístění odpadů z nádob do svozového automobilu, případně doprovodný úklid stanovitě), 
přepravy (přeprava odpadů do zařízení – většinou se jedná o dotřiďovací linku nebo případně mezisklad odpa-
dové firmy) a v řadě případů i zajištění úpravy odpadů. Uplatňování nákladů na úpravu, tj. dotřídění využitelných 
odpadů na obchodovatelné druhotné suroviny je přitom velmi diskutabilní s ohledem na fakt, že většina vytřídě-
ných odpadů má při standardní situaci na trhu pozitivní hodnotu.“ IUMRO, str. 6. 
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Náklady na tříděný sběr jsou popsány jako celkové náklady a náklady na sběr jednotlivých hlavních 

komodit – papíru, plastů a skla. 

Tab. 5. Jednotkové náklady na směsný komunální odpad a na tříděný sběr využitelných odpadů 
celkem (v Kč/t za rok 2012) 

Kraj SKO (Kč/t) Separovaný odpad (Kč/t) 

Hlavní město Praha 3 253 6 524 

Liberecký kraj 3 050 4 970 

Karlovarský kraj 2 864 3 434 

Jihomoravský kraj 2 774 3 377 

Ústecký kraj 2 535 5 735 

Plzeňský kraj 2 503 4 708 

Jihočeský kraj 2 460 4 258 

Zlínský kraj 2 353 4 185 

Pardubický kraj 2 351 4 286 

Moravskoslezský kraj 2 307 4 036 

Vysočina 2 275 3 461 

Středočeský kraj 2 270 5 023 

Královéhradecký kraj 2 193 4 194 

Olomoucký kraj 2 138 3 079 

průměr za ČR 2 523 4 376 

Zdroj: IURMO. Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za rok 2012) 
Praha, 2013. Vlastní úprava. Pozn. Červené hodnoty v tabulkách jsou nejhorší, zelené naopak nejlepší. 

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že Liberecký kraj má jak za SKO, tak i za separovaný odpad jedny z 

nejvyšších nákladů z celé ČR. Ve směsném komunálním odpadu obsadil LBK s 3.050,- Kč za tunu hned 

po Praze nelichotivé druhé místo a s 4.970,- Kč za tunu v separovaném zůstává v první pětici krajů. Jsou 

to ceny o cca třetinu vyšší než v nejlevnějším Olomouckém kraji a o více než 500,- Kč dražší než průměr 

za ČR. Situaci v jednotlivých ORP představují následující mapy. 

Mapa 1  Náklady na sběr, svoz a odstranění SKO v ORP v ČR, rok 2012 

 
Zdroj: IURMO. Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za rok 2012) 
Praha, 2013. str. 32. 
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Liberecký kraj má sice mezi kraji nejvyšší náklady na tunu, ale i v rámci něj existují rozdíly mezi jednot-

livými SO ORP. Co se týče SKO, je Turnovsko v nejvyšší cenové hladině, jak je patrné z mapy výše uve-

dené. V separovaném sběru se jednotkové náklady za tunu pohybují dle dat IURMO ve středních hod-

notách. Data institutu z roku 2012 jsou srovnatelná s daty zjištěnými v této analýze, která pochází 

z roku 2014, resp. 2015 (2.136,- za tunu SKO a 4.486,90 Kč za tunu separovaného odpadu). 

Mapa 2 Jednotkové náklady (Kč/t) na tříděný sběr využitelných odpadů v území ORP za rok 2012 

 
Zdroj: IURMO. Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za rok 2012) 
Praha, 2013. str. 10. 

5.1.9. Zařízení sloužící k nakládání s odpadem 

V další části analýzy se zaměříme na konkrétní zařízení působící ve SO ORP Turnov i v jeho blízkosti. 

Tab. 6. Sběrné dvory na území SO ORP, současný stav 

Č. 
Provozovatelé 
 zařízení 

Adresa provozu na území SO 
ORP Max. 

[t] 
Prům. 
[t] 

Provoz. Pozn. 
Ulice a 
č.p. 

Obec ZÚJ  

1. 
Technické služby Tur-
nov, s.r.o. 

Vesecko 
- Sběrný 
dvůr  

Turnov 577626 5.200 4.600 O 

patří městu Turnov; vy-
brané odpady lze ode-
vzdat zdarma plátcem 
poplatku za odpady 
v Turnově; spolupráce 
s dalšími obcemi ve SO 
ORP 

Zdroj: http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/odpady/ a http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/. Pozn. Max. [t] = Roční 
maximální kapacita v tunách; Prům. [t] = Průměrně využitá roční kapacita v tunách; Provoz. =  Provo-
zovatel/vlastník (O - obec, S - soukromník).  

Na území SO ORP Turnov se nachází v současné době pouze jeden oficiální sběrný dvůr (dále SD), tj. 

zařízení se souhlasem ke sběru odpadů dle § 14 odst. 1) zák. 185/2001 Sb., o odpadech (vedeno v 

evidenci krajských souhlasů). A to sběrný dvůr Vesecko v Turnově. Turnov spolupracuje s některými 

sousedními obcemi a jejich občané zde mohou odkládat odpad (viz výše v tabulce „Obce spolupracující 

s Technickými službami Turnov“). Naprostá většina obcí ve SO ORP Turnov má smlouvu s SKS, které jim 

http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/odpady/
http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/
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zajišťují dvakrát ročně odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení. Tato služba 

je (až na některé výjimky) součástí ceny za svoz SKO v obcích. 

S ohledem na cíle POH by bylo žádoucí tuto spolupráci rozšířit a spojit síly obcí při fungování stávajících 

sběrných dvorů. Od starostů doposud nezazněla výtka na nedostatečnou síť SD, protože také mají mož-

nost využít sběrných dvorů mimo SO ORP Turnov, které mají blízko. Prohloubení spolupráce při sdílení 

sběrných dvorů je oboustranně výhodná a některými starosty preferovaná záležitost. Obci bez SD se 

totiž sníží zátěž z množství SKO (kde mnohdy např. stavební suť, nebezpečný odpad nebo jiné končí), 

ale třeba i počet černých skládek. Obci se SD se zase zefektivní provoz těchto zařízení, když bude sdí-

leno více občany a jejich provoz se stane ekonomičtějším. Je to jedno z témat možné budoucí spolu-

práce. 

Tab. 7. a. Sběrná místa na území SO ORP, současný stav  
(nejde o komplexní seznam s ohledem na rozličný charakter „sběrných míst“, která plní různé funkce) 

č. 
 

Provozovatelé 
 zařízení 

Adresa provozu na území 
SO ORP ZÚJ 

Max. 
[t] 

Prům. 
[t] 

Pro-
voz. 

Pozn. 

Ulice a č.p. Obec 

1.  
Rovensko pod 
Troskami 

Profesora 
Drahoňov-
ského 1 

Rovensko p. 
Troskami 

57747
2   O 

místo pro shromáždění od-
padu  

2.  Malá Skála  Malá Skála 53386
6   O 

místo pro shromáždění od-
padu  

3.  
Radostná pod Ko-
zákovem 

Sběrné místo 
na Volavci 

Sběrné 
místo na Vo-
lavci 

57743
0   O 

místo pro shromáždění od-
padu  

Zdroj: vlastní sběr dat z informací od obcí SO ORP a http://www.sberne-dvory.cz  

Sběrné místo je místem plnícím shodnou, obdobnou či částečnou funkci sběrného dvora. Tato sběrná 

místa jsou obvykle zřízena a provozována jednotlivými obcemi (nemají souhlas k provozu zařízení dle 

zákona). Jde tedy o prostory určené ke krátkodobému shromažďování odpadu. Jelikož nejsou formali-

zována, nebylo možné je dohledat v evidencích. Obce většinou mají určitý prostor, který využívají ke 

shromažďování odpadů, které buď samy nárazově odvezou, nebo objednají svozovou společnost. 

(Např. místo na shromažďování železa, svezených pytlů se separovaným odpadem apod.) Následující 

tabulka ukazuje počet stanovišť sběrných nádob na separovaný odpad. 

Tab. 7. b. Počet stanovišť sběrných nádob na separovaný odpad v obcích SO ORP Turnov 

č. Poskytovatel – obec ZÚJ 
Svozová spo-
lečnost SKO 

počet kontejnerových stání 

1.  Čtveřín 544531 SKS nedodáno 

2.  Frýdštejn 563579 SKS nedodáno 

3.  Holenice 577111 SKS 1 

4.  Hrubá Skála 577146 SKS 6 

5.  Jenišovice 563609 SKS 2 

6.  Kacanovy 577201 SKS nedodáno 

7.  Karlovice 577219 SKS 11 

8.  Klokočí 577227 SKS 1 

9.  Kobyly 564141 SKS 1 

10.  Ktová 547484 SKS 2 

11.  Lažany 545937 SKS 1 

12.  Loučky 573400 SKS 1 

13.  Malá Skála 563706 SKS 8 

http://www.sberne-dvory.cz/
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č. Poskytovatel – obec ZÚJ 
Svozová spo-
lečnost SKO 

počet kontejnerových stání 

14.  Mírová pod Kozákovem 577316 SKS 7 

15.  Modřišice 577324 SKS 2 

16.  Ohrazenice 577359 TST 8 

17.  Olešnice 577367 SKS nedodáno 

18.  Paceřice 545953 SKS 3 

19.  Pěnčín 564303 SKS 5 

20.  Přepeře 577413 SKS 5 

21.  Příšovice 564354 SKS 3 

22.  Radimovice 544582 SKS 2 

23.  Radostná pod Kozákovem 577430 SKS 3 

24.  Rakousy 577448 TST 1 

25.  Rovensko pod Troskami 577472 SKS 13 

26.  Soběslavice 564401 SKS 1 

27.  Svijanský Újezd 564435 SKS 1 

28.  Svijany 564443 SKS 2 

29.  Sychrov 564451 SKS nedodáno 

30.  Tatobity 577596 
SKS/TST 

(recyklovaný) 
nedodáno 

31.  Troskovice 577600 SKS 4 

32.  Turnov 577626 TST 64 

33.  Vlastibořice 564516 SKS 3 

34.  Všeň 577677 SKS nedodáno 

35.  Vyskeř 577685 SKS 2 

36.  Žďárek 544604 SKS 2 

37.  Žernov 577723 SKS 5 

170 

Zdroj: vlastní sběr dat od obcí a jejich webové stránky. 

Tabulka ukazuje počet stanovišť sběrných nádob v jednotlivých obcích, tzv. sběrných hnízd s kontejnery 

na separovaný odpad (nejčastěji plasty, sklo nebo papír). Jsou zde uvedeny hodnoty pouze od obcí, 

které nám poskytly údaje. Z připravovaných strategií Místních Akčních Skupin v regionu ale víme, že 

naprostá většina obcí disponuje sběrnými místy s kontejnery a občané tedy mají možnost třídit přímo 

v místě svého bydliště. Svoz těchto nádob probíhá asi v 50 % obcí na zavolání a v 50 % pravidelně 

(přesnými čísly nedisponujeme). Velmi častým modelem je kombinovaný svoz, tedy pravidelný svoz 

např. kontejnerů na plasty a na zavolání u papíru. Zvláštní kapitolou je svoz pytlů na separovaný odpad, 

který jsme popsali již výše. 

Tab. 8. Výkupny odpadů na území SO ORP, současný stav 

Č. Provozovatelé zařízení 

Adresa provozu na území SO 
ORP Max. [t] Prům. [t] Prov. Pozn. 

Ul. a č.p. Obec ZÚJ  

1 
KELIB FINANCIAL 
GROUP, s.r.o. 

Nudvojo-
vická 

Turnov 577626 1.000 400 S výkup kovů 

2 Miroslav Šulc Na Perchtě Turnov 577626 - - S 
sběr a demontáž odpadu 
(kov, plasty, papír, elektro, …) 

3 KOVODEMONT CZECH Příšovice Příšovice 564354 3.500 - S 
výkup a ekolog. zpracování - 
železný šrot, barevné kovy, 
nerez 

4 VTOS, s.r.o. Příšovice Příšovice 564354 - - S sběr odpadu - kovy 
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Č. Provozovatelé zařízení 

Adresa provozu na území SO 
ORP Max. [t] Prům. [t] Prov. Pozn. 

Ul. a č.p. Obec ZÚJ  

5 
Green Wasteservicies, 
s.r.o 

Tyršova 20 
Rovensko 
pod Tros-
kami 

577146 100 50 S 

Sídlo: Rokytnice 30, Hrubá 
Skála, sběr a drcení odpadu. 
Slouží občanům Rovenska p. 
Troskami a přilehlých obcí, 
právnickým osobám pro ode-
vzdání odpadů kategorie 
ostatní a nebezpečné. Pozn. 
využitá kapacita = odhad 
spol. 

6 Bohuslav Říha 
Tatobity 
603/3 

Tatobity 577235 1.000 600 S sběr odpadu - kovy 

7 BD - Komplet 
Svijanský 
Újezd 111 

Svijanský 
Újezd 

564435   S 
mobilní sběrna (textil, 
plasty), chybí kontakt 

8 RECYKLA v.o.s. Loučky Turnov 573400 - - S 

dle katalogu=sběr a drcení 
odpadu; smlouvy s firmami, 
které dodávají kabeláž, zpra-
cování na kov a plast, ne-
jedná se o výkupnu 

9 Milan Kupec Hnanice 35 
Hrubá 
Skála 

577146 - - S 
data nelze získat, živnost 
ukončena duben 2014 

10 
Vojtěch Vondrák – 
Stavební bazar Turnov 

Nad Perch-
tou, areál 
ČD 

Turnov 573400 - - S 

Výkup, prodej a komise ne-
potřebného stavebního ma-
teriálu; papíru, časopisů, le-
táků, kartonu; svoz sběro-
vého pa-píru a igelitové fólie; 
pravidelný odvoz veškerého 
využitelného papíru a igeli-
tové fólie z objektů; dodání 
dokladů pro MŽP o nakládání 
s odpadem.  

11 HAŠEK s.r.o. č. 92 
Mírová 
pod Kozá-
kovem 

577316   S 
sběr odpadu: obaly (dřevo, 
plast, sklo, kov, textil…), sklo, 
pneumatiky, zemina, elektro 

Zdroj: http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/, vlastní sběr dat 3/2014. 

Z veřejných zdrojů a databází se nám podařilo dohledat 10 výkupen. Na rozdíl od sběrných dvorů a 

míst jsou výkupny ve SO ORP čistě v rukou soukromníků. Je zajímavým zjištěním, že velká část těchto 

firem nemá žádné webové stránky a údaje o nich jsou pouze z rejstříkových zdrojů. Bylo velmi obtížné 

dohledat nějaké informace o samotných provozovnách. A často ani po dohledání kontaktu nám spo-

lečnosti neodpověděli na dotazy z uvedené tabulky. Pokud to bude žádoucí, můžeme se pokusit v po-

kračování projektu dohledat relevantní údaje přímo v terénu. Důležité pro nás je to, že výkupny ne-

představují žádný významný problém ve SO ORP. Jak svojí nedostatečností, tak naopak přílišnou zátěží 

pro své okolí. Pravdou ale je, že v oblastech sousedících přímo s takovými zařízeními se množí kritika 

na hlučnost, případně dopravní zatížení nebo občasné krádeže kovů. Jelikož se ale nejedná o žádná 

velkokapacitní zařízení, jde spíše o problém lokální. 

5.1.9.1. Třídící linky na území SO ORP 
POH klade důraz na maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a minima-

lizaci negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. Cílem by podle plánu 

mělo být „vytvoření integrovaných systémů nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení 

do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území.“ V současné době se 

podle veřejných dat na území SO ORP Turnov nenachází žádné třídící linky. A jsou využívány linky v 

http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/
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blízkých SO ORP. Jelikož obce, až na výjimku Turnova, využívají ke svozu separovaného odpadu ko-

merční subjekty se základnami mimo SO ORP, není absence takových zařízení přímo na území SO ORP 

hendikepem (viz dále). 

Tab. 9. Třídící linky v blízkosti území SO ORP, současný stav 

Č. Provozovatelé zařízení 
Adresa provozu mimo území 
SO ORP 

Max. 
[t] 

Prům. 
[t] 

Prov. Pozn. 
Ulice a č.p. Obec ZÚJ 

1. A.S.A. Liberec Ampérova Liberec 556904     S  plasty, papír… 

2. Marius Pedersen, a.s. Bryndov 
Lomnice nad 
Popelkou 

577308     S plasty, papír, kovy… 

3. 
Severočeské komu-
nální služby 

Proseč 
Jablonec nad 
Nisou 

563510     S plasty, papír, kovy… 

Zdroj: vlastní sběr dat 

Třídící linky provozují dominantní svozové společnosti v regionu, jako jsou Marius Pedersen nebo A.S.A. 

Jde o soukromé firmy, které tato zařízení provozují ve velkých městech: v Liberci, Jablonci nad Nisou a 

v Lomnici nad Popelkou. Další také v Nové Pace vzdálené přes 30 km od Turnova. 

Tab. 10. Koncová zařízení (třídící linky pro separovaný odpad, využívané obcemi území SO ORP), 
současný stav 

Č. 
Provozovatelé zaří-
zení 

Adresa provozu Výčet všech obcí 
území SO ORP, která 
využívají tato kon-
cová zařízení 

Prov. Pozn. Ulice a 
č.p. 

Obec ZÚJ 

1 
Marius Pedersen, 
a.s. 

Bryndov 
Lomnice n. 
Popelkou 

577308 nezjištěno S plasty, papír, kovy… 

2 
Severočeské ko-
munální služby 

Smeta-
nova 91 

Jablonec 
nad Nisou 

563510 nezjištěno S plasty, papír, kovy… 

3 PESL s.r.o.  č.p. 228 Libuň  573124 nezjištěno S 

výkup plast. odpadů a fólií, 
zpracování do plast. drtě, te-
pelné zpracování plastů-re-
granulát, výroba polotovarů 
z odpadových materiálů 

Zdroj: vlastní sběr dat 

Koncovými zařízeními se myslí ta zařízení, kde se využívají nebo odstraňují odpady od obcí po jejich 

dopravě svozovou společností (třídící linky pro separovaný odpad). Ani tato zařízení na území SO ORP 

nepůsobí ani nesídlí. Námi zjištěné fungují v sousedních SO ORP. Obce, které využívají tato zařízení, se 

nám nepodařilo identifikovat s ohledem na svobodnou volbu svozové společnosti. Kromě výše uvede-

ných Marius Pedersen využívá třídící linku v Nové Pace.  
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5.1.9.2. Biologicky rozložitelný odpad 

Tab. 11. Zařízení pro nakládání s BRO na území SO ORP, současný stav 

Č. 
Provozovatelé 
zařízení 

Adresa provozu na území 
SO ORP Max. 

[t] 
Prům. 
[t] 

Prov. 

Pozn. 
Ulice a č.p. Obec ZÚJ  

(O, OK, 
S) 

1. 
Technické 
služby Turnov 

Malý Roho-
zec 

Turnov 577626 -  1.135 OK 

Je to komunitní kompostárna, tzn. ne-
spadá dle zákona do "zařízení pro naklá-
dání" s odpadem a roční kapacita není 
stanovena. Původní provozovatel fungo-
val v režimu zákona o odpadech a odebí-
ral odpad i od firem a sousedních obcí 
až do března 2012, kdy areál předal zpět 
městu Turnov. Z tohoto důvodu údaj o 
průměrně využité roční kapacitě hovoří 
pouze o množství odpadu za rok 2013, 
kdy byla celoročně provozována jedi-
ným provozovatelem (TS Turnov s. r. o.). 
V r. 2014 dojde k přestavbě a stane se 
kompostárnou dle zákona. 

2. 

Severočeské 
vodovody a ka-
nalizace, a.s. 
ČOV Turnov 

Sobotecká 
ul. 

Turnov 577626   2.000   

Biodegradace odpadu, kapacita ČOV do 
20 tis. jednotek ekvivalentních obyv., 
ročně cca 2.100 tun kalu vyváženo do 
kompostárny v Březině - BIO-FERM, 
s.r.o. 

Zdroj: vlastní sběr dat 

Biologicky rozložitelný materiál si obce řeší nejčastěji dle svých možností a to buď na svých shromaž-

dištích pro to určených, nebo ve spolupráci s místními zemědělci. V současné době na území SO ORP 

nefunguje žádná oficiální kompostárna dle zákona. Turnovské zařízení na Malém Rohozci si obec vzala 

od soukromníka zpět do užívání v březnu 2012, kdy z ní učinila komunitní kompostárnu. Tu v r. 2014 

díky evropským dotacím a SFŽP a z peněz uspořených na odměnách od EKO-KOM přestavují na kom-

postárnu dle zákona s kapacitou 2.700 tun ročně. Kromě tohoto zařízení je pouze v Turnově k dispozici 

mobilní sběr biopopelnic, které jsou následně TS Turnova svezeny na kompostárnu. Za rok je takto 

svezeno téměř 1.000 tun BRO, který by jinak skončil v popelnicích a na skládkách bez zpětného využití. 

Město Turnov stojí takto svezená tuna 300,- Kč, zatímco pokud by byla svezena se SKO do spalovny, 

stálo by je to 1.111 Kč a DPH.  

Ostatní obce ve SO ORP zvažují v dalších letech využití dotací na vybudování komunitních kompostáren, 

protože i ony budou muset řešit evropské směrnice, které vyžadují vyšší podíly vytříděných BRO, které 

by měly výhledově ze spaloven zcela vymizet. Navíc se kvalitně zpracovaný kompost z kompostáren 

stává čím dál více ceněnou komoditou, kterou lze i zpeněžit a zemědělci v regionu o něj projevují zájem. 

Svozové společnosti začaly v regionu nabízet komerční svoz BRO. Kromě zavedení biopopelnic nabízí 

obcím umístění kontejneru na tento druh odpadu přímo v obci, jak vyžaduje novela zákona o odpa-

dech. Ta bohužel ve svém znění z roku 2014 eliminuje ze systému nakládání s BRKO komunitní kom-

postárny i domácí kompostéry. S ohledem na vzdálenost menších obcí od současných kompostáren 

nebude jejich sdílení příliš efektivní cestou, protože na zpracování bio-odpadu není zapotřebí složitých 

technologií a vozit ho desítky kilometrů je neekologické. Bio-odpad by měl končit v místě svého pů-

vodu. Meziobecní spolupráce bude mít smysl spíše v rovině sdílení dobré praxe nebo využívání kom-

postárny v Turnově. 
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Tab. 12.  Zařízení pro nakládání s BRO v blízkosti územní jednotky SO ORP, současný stav 

Č. 
Provozovatelé zaří-
zení 

Adresa provozu mimo 
území SO ORP Max. [t] 

Prům. 
[t] 

Prov. Pozn. 

Ulice a č.p. Obec ZÚJ  

1 
Lomnice nad Popel-
kou - kompostárna 

Kampelí-
kova 

Lomnice 
n. Popel-
kou 

577308 1.500 1.042 O  

kompostárna pro Lomnici, 
Novou Ves n. P., Bradleckou 
Lhotu, Bělou, Libštát, Sla-
nou, Tatobity a Žernov (dle 
zákona jde o Zařízení k vyu-
žívání odpadu, tzn. není ko-
munitní kompostárnou) 

2 
Bioplynová stanice 
Chocnějovice 

- 
Chocnějo-
vice 

535923      S 
Zemědělská - nad 500 kW. 
Uvedení do provozu 2011 

3 
Komunitní kom-
postárna Semily - 
TSM Semily 

Jatecká 128 Semily 576964 1.800 863 OK 
průměrná kapacita = za rok 
2013, dříve nefungovala 

4 

Zemědělská spol. 
BUKOVNO, s.r.o. - 
Bioplynová stanice 
Valovice 

Bukovno 
169 

Bukovno 
- Mladá 
Boleslav 

533866   14.000   

Zemědělská (kejda prasat, 
kukuřičná siláž, řepné řízky) - 
nad 500 kW. Součástí tech-
nologie je i zařízení ORC na 
výrobu další elektrické ener-
gie z odpadního tepla spalin 
a to až do max. výkonu 100 
kW. 

5 
BIO - FERM, s.r.o. 
kompostárna 

Březina 122 Březina 535567    
kompostárna leží ve Středo-
českém kraji 

6 
Obora – Okrasné a 
ovocné školky Val-
dice, s.r.o. 

Sedličky 9 Jičín 572659 4.000 2.300 S 
kompostárna u Jičína pro 
okolní obce 

7 kompostárna Jičín 

v areálu 
skládky od-
padů Popo-
vice - Libec 

Jičín 572659 1.500  S 
v provozu od 9/2011, leží v 
areálu skládky u Jičína, slouží 
pro okolní obce 

Zdroj: http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/ , http://www.zeraagency.eu/kompostarny/public/ , vlastní sběr dat 

V blízkosti SO ORP Turnov se nachází další kompostárny, které ale jsou jen parciálně využívány občany 

z blízkých obcí. Služeb firmy BIO-FERM v Březině využívá Turnovská ČOV. Další kompostárny v okolí 

mají vyšší kapacitu než je současný stav, proto lze počítat s možností jejich využití i mimo SO ORP (např. 

Semily, Lomnice nad Popelkou). Dalšími zařízeními na energetické využití odpadu jsou bioplynová za-

řízení, která se zaměřují na zemědělský odpad, resp. přebytky z rostlinné i živočišné výroby místních 

zemědělských společností.  

Vedle zařízení pro nakládání s BRO funguje v nedalekém Košťálově společnost Terba, s. r. o.  Bioplyn 

ze skládky v Košťálově je využíván ke kogeneraci a její roční kapacita (2,5 mil. m3 bioplynu) je nenapl-

něna. V roce 2013 společnost zpracovala 1 mil. m3 skládkového bioplynu. Pokud by byla plně využita 

její kapacita, posloužila by k produkci 3.416.400 kWh elektrické energie. To představuje maximální 

množství dovolené dodávat do veřejné sítě. 

Kromě výše uvedených zařízení pro nakládání s BRO a místních lokalit na ukládání BRO jsme neidenti-

fikovali žádná další koncová zařízení. Stávající jsou využívána dle rozhodnutí svozové společnosti, která 

se do projektu nezapojila. 

http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/
http://www.zeraagency.eu/kompostarny/public/


194 
 

Tab. 13. Koncová zařízení (zařízení pro nakládání s BRO z obcí řešeného území SO ORP), současný 
stav 

Č. 
Provozovatelé 
zařízení 

Adresa provozu 
Výčet všech obcí 
území SO ORP, 
která využívají 
tato koncová za-
řízení 

Provozo-
vatel/ 
vlastník    
(O, OK, S) 

Poznámky Ul. a č.p. Obec ZÚJ 

1. Technické služby 
Turnov 

Malý Ro-
hozec 

Turnov 577626 Turnov (po pře-
stavbě 2015 další 
obce SO ORP – 
nyní v jednání) 

O Komunitní kompostárna využívána 
obyvateli Turnova. Po přestavbě 
(2015) na kompostárnu dle zákona 
bude sloužit ostatním obcím pro 
ukládání BRO dle uzavřených dohod. 

2. Asano, spol. s r.o. Nad Tratí 
344 

Liberec 556904 Turnov S Do r. 2015 využívána TST komposto-
vací plocha v Krásné Studánce v Li-
berci pro odstranění BRO ze SD Ve-
secko. 

Zdroj: vlastní sběr dat. 

5.1.9.3. Spalovny a zařízení pro energetické využití odpadů na území SO ORP 
Jak již bylo řečeno, na území SO ORP Turnov neleží žádná spalovna odpadu ani jiné zařízení k energe-

tickému využití odpadu (ZEVO). Obce využívají prostřednictvím svozových společností spalovnu Ter-

mizo, a.s. v Liberci pouze parciálně, protože dominantní svozová společnost Marius Pedersen, a.s. od-

straňuje odpad většinově na vlastní skládce v Košťálově. Spalovna má zatím volnou kapacitu a lze po-

čítat s jejím rostoucím využitím v důsledku strategií POH o ukončování skládkování. Jak je uvedeno výše 

nebo v příloze k společnosti Termizo a.s., jedná se o zařízení na energetické využití odpadů, které je 

díky procesu spalování vysoce účinným kogeneračním zdrojem. Jak sami uvádí, „za rok energeticky 

využije průměrně 96 000 tun odpadů. Z těchto odpadů vyrobí teplo pro cca 17 000 domácností (tzn. 

cca 700 TJ tepla). Tím dokáže nahradit spálení zhruba 20 000 tun mazutu. Vlastní turbíny (3,5 MW + 1 

MW) vyrobí elektrickou energii pro chod celé technologie spalovny a ještě do veřejné sítě dodají 13 

GWh elektřiny, což je roční spotřeba cca 3 000 domácností. Na území SO ORP není plánována výstavba 

žádné obdobně významné spalovny a dojezdová vzdálenost do Liberce je z Turnova 27 km. 

Tab. 14. Spalovny a zařízení pro energetické využití odpadů mimo území SO ORP, současný stav 

Č. 
Provozovatelé 
zařízení 

Adresa provozu na území 
SO ORP 

Max. 
[t] 

Prům. 
[t] 

Typ zařízení 
(spalovna NO, 
OO, PrO); zaří-
zení pro ener-
getické využití 
odpadů ZEVO 
(KO, NO, OO) 

Prov. 
(O, S) 

Pozn. 
Ulice a 
č.p. 

Obec ZÚJ  

1. 
Termizo, a.s. -
spalovna KO 

Dr. Milady 
Horákové 
571/56 

Liberec 556904 96.000 97.050 ZEVO, KO S 

významná ZEVO, 
KO pro LBK, zamě-
řuje se na využití 
vyrobené energie 
pro produkci tepla i 
elektrické energie 

2. NELI Servis Husova 10 Liberec 556904 700 403 
spalovna NO, 
OO 

S 

je dceřinou společ-
ností Krajské ne-
mocnice Liberec, 
a.s. -likvidace NO 
pomocí spalování 
ve spalinovém kotli 

3. 
SPL Jablonec 
nad Nisou 

Belgická 
4613/1A 

Jablonec 
nad Nisou 

563510 2.200 1.457 spalovna NO S NO + příjem 
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Č. 
Provozovatelé 
zařízení 

Adresa provozu na území 
SO ORP 

Max. 
[t] 

Prům. 
[t] 

Typ zařízení 
(spalovna NO, 
OO, PrO); zaří-
zení pro ener-
getické využití 
odpadů ZEVO 
(KO, NO, OO) 

Prov. 
(O, S) 

Pozn. 
Ulice a 
č.p. 

Obec ZÚJ  

zdravotnického od-
padu – infekční. Te-
pelná energie vyu-
žita k vytápění skle-
níků, sušárny dřeva 
a provozních ob-
jektů. Vzhledem k 
velikosti a kapacitě 
zaměření na střední 
a menší subjekty. 

Zdroj: http://www.chmu.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/spalovny/index.html a http://www.neliservis.cz/profil_spolecnosti.php 

Zásadní roli pro SO ORP Turnov ale i pro celý Liberecký kraj hraje spalovna Termizo, a.s. v Liberci. Fun-

guje jako spalovna komunálního odpadu a zaměřuje se na využití vyrobené energie jak pro produkci 

tepla, tak elektrické energie. Tu nejen využívá, ale dodává ji i do rozvodné sítě (podrobně o jejích pa-

rametrech viz PŘÍLOHY). Využívají ji všechny svozové společnosti působící ve SO ORP Turnov, nejvíce 

Technické služby Turnov, když v současné době jde 100 % produkce odpadu právě sem. Další liberecká 

spalovna NELI Servis se zaměřuje na spalování ve spalinovém kotli. Spaluje ostatní a nebezpečný odpad 

vyprodukovaný ve vlastním zařízení Krajské nemocnice Liberec, a.s., ale i od jiných subjektů. Stejné 

zaměření má třetí spalovna v okolí, jež spaluje zdravotnický materiál z LDN, nemocnic a dalších zdra-

votnických zařízení. Do Jablonce nad Nisou mohou dovézt spálit i jiný nebezpečný odpad menší nebo 

střední subjekty. Vyprodukované teplo využívají na své další provozovny v areálu jako je vytápění skle-

níků, sušárny dřeva a provozních objektů. 

Tab. 15. Koncová zařízení (spalovny a zařízení pro energetické využití odpadů z obcí řešeného území 
SO ORP), současný stav 

Č. Provozovatelé zařízení 
Adresa provozu Výčet všech obcí území 

SO ORP, která využívají 
tato koncová zařízení 

Prov. Pozn. 
Ulice a č.p. Obec ZÚJ 

1. Termizo - Spalovna KO 
Dr. Milady 
Horákové 
571/56 

Liberec 556904 

klienti TST: Turnov, 
Ohrazenice, Jenišovice 
(výjimečně i klienti MP: 
ostatní obce SO ORP) 

S 
neovlivňuje 
obec, ale svo-
zová společnost 

2. NELI Servis Husova 10 Liberec 556904 nezjištěno S - “ - 

3. SPL Jablonec n. Nisou 
Belgická 
4613/1A 

Jablonec 
n. Nisou 

563510 nezjištěno S - “ - 

Zdroj: http://www.chmu.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/spalovny/index.html 

Nebyl zjištěn přesný výčet obcí z území SO ORP Turnov, které využívají jednotlivá koncová zařízení, 

protože je to odvislé od svozových společností. 

5.1.9.4. Skládky odpadů provozované na území SO ORP 
Na území SO ORP Turnov nejsou žádné skládky a svozové společnosti využívají pouze skládku v Košťá-

lově a spalovnu v Liberci (viz níže). 

http://www.chmu.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/spalovny/index.html
http://www.chmu.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/spalovny/index.html
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Tab. 16. Nejbližší skládky odpadů v blízkosti územní jednotky SO ORP, současný stav 

Č. 
Provozovatelé 

zařízení 

Adresa provozu  Typ skládky 

dle ukláda-

ných od-

padů (OO, 

NO, IO) 

Stav 

sklád

ky 

Prov. 

(O, S) 
Poznámky Ulice a č. 

p. 
Obec ZÚJ  

1. 
Marius Peder-

sen, a.s. 

Skládka 

Košťálov 
Košťálov 577 235 OO 

ote-

vřená 
S 

Patří k největším v LBK (40.000t) a 
vozí se na ní běžné odpady, plasty 
nebo igelity. Leží ve vytěženém 
lomu zhruba kilometr od obce s cca 
1.700 obyv.; zbytková kapacita 
=1.400.000 t 

2. 

Technické 

služby města Ji-

čína 

Skládka 

Popovice 

– Libec 

Jičín 572 659 OO + NO 
ote-

vřená 
O 

=rozhodující středisko pro hospo-
daření TS města. Techniky je vyba-
vena kompaktorem BOMAG, který 
slouží k rozhrnování a zejména hut-
nění odpadu. Pracují zde tři pracov-
níci. Byla komplexně zmodernizo-
vána r. 2006 a od počátku r. 2007 
bylo získáno pro provoz skládky in-
tegrované povolení.; projektovaná 
kapacita =435.000 m3 

 
Skládka Klášter 
s.r.o. 

č. p. 2 
Klášter 
Hradiště 
n. Jizerou 

 OO 
ote-
vřená 

O 

120.000 m3. Od r. 2004. Kategorie: 
Skládky, které přijímají více než 10 t 
denně nebo mají celkovou kapacitu 
větší než 25 000 t, s výjimkou sklá-
dek inertního odpadu. 

Zdroj: vlastní sběr dat 

Po liberecké spalovně Termizo je druhým nejvýznamnějším subjektem pro nakládání se SKO ze SO ORP 

skládka Košťálov. Byla otevřena v roce 1993 a předpoklad byl, že vystačí na cca 40 let, ovšem se snižo-

váním množství ukládaného odpadu se dá předpokládat, že bude využívána déle. Vše bude záležet i na 

uplatňování strategií POH, které tlačí na minimalizaci skládkování a maximalizaci energetického využití 

odpadů. Její majitel, spol. Marius Pedersen, např. energii získanou ze skládkování využívá ve spol. 

Terba, s. r. o. - kogenerace Košťálov, jež byla prezentována výše. Další nepříliš vzdálené otevřené 

skládky nedaleko hranic SO ORP leží v Jičíně nebo v Klášteře Hradiště nad Jizerou. 

Tab. 17. Koncová zařízení (skládky a zařízení pro energetické využití odpadů z obcí řešeného SO 
ORP), současný stav 

Č. Provozovatelé 
zařízení 

Adresa provozu Výčet všech obcí území 
SO ORP, která využívají 
tato koncová zařízení 

Provozo-
va-
tel/vlast-
ník (O, S) 

Prostor pro Vaše případné 
poznámky 

Ulice a 
 č. p. 

Obec ZÚJ 

1. Termizo - Spa-
lovna komunál-
ních odpadů 

Dr. Mi-
lady Ho-
rákové 
571/56 

Liberec 5569
04 

Turnov, Ohrazenice a 
Jenišovice 

S  Marius Pedersen rovněž 
někdy využívá spalovnu, ji-
nak skládkuje v Košťálově. 
Naopak TST využívají Koš-
ťálov pouze pro objemný 
odpad, jinak veškerý SKO 
vozí do spalovny. 

2. Marius Pedersen 
- Skládka Košťá-
lov 

Skládka 
Košťálov 

Košťálov 5772
35 

klienti spol. Marius Peder-
sen, tj. všechny obce SO 
ORP Turnov mimo město 
Turnov, Ohrazenice a Jeni-
šovice. 

S 

-“- 

Zdroj: vlastní sběr dat 
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Jak bylo ale již řečeno, skládka v košťálovském lomu je zařízením společnosti Marius Pedersen, domi-

nantního svozového hráče v celém regionu, proto lze říci, že většina obcí ve SO ORP využívá tuto 

skládku. Poslední tabulka této části analýzy prezentuje informace o dalších zařízeních pro nakládání 

s odpady na Turnovsku a v okolí. 

Tab. 18. Další zařízení pro nakládání s odpady v území SO ORP a v blízkosti územní SO ORP, současný 
stav 

Č. 
Provozovatelé 
zařízení 

Adresa provozu Specifikace typu dalších 
zařízení pro nakládání s 
odpady 

Prov.  
(O, S) 

Pozn. Ulice a 
 č. p. 

Obec ZÚJ  

1 CZ BRIK, s r.o. 
Přepeřská 
227 

Turnov 577413 

regenerace a recyklace 
odpadu. Využívání od-
padů briketováním 

S ul. 5. Května, Turnov 

2 Skála, s r.o. 
Sekerkovy 
Loučky 

Mírová pod 
Kozákovem 

577316 drtící a separační linka S 
asi již nefunkční – evidence 
pouze ke 2013 

3 Kobaly s.r.o. 
Sekerkovy 
Loučky 

Mírová pod 
Kozákovem 

577316 recyklace odpadů S   

4 Hašek, s r.o. Bělá 92 
Mírová pod 
Kozákovem 

577316 nosič kontejnerů S 
sice mají registraci, ale zaří-
zení neprovozují  

5 
Green Wasteser-
vicies, s. r. o 

Tyršova 20 
Rovensko pod 
Troskami 

577146 
deponie + sklad nebez-
pečných odpadů 

S 
Sídlo je: Rokytnice 30, 
Hrubá Skála 

6 
Severočeské vo-
dovody a kanali-
zace a.s. 

Ohraze-
nice u Tur-
nova 

 Ohrazenice 577359 
využití odpadu k terén-
ním úpravám 

  

Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s., jsou členem 
skupiny Veolia Voda a kon-
cernu Veolia Environne-
ment. 

7 
Technické služby 
Turnov, s.r.o. - 
Deponie 

Deponie-
Vesecko 

Turnov 577626 

deponie stavebních od-
padů (Kapacita 8.000t; 
využití 3.100t) 

O 
Recyklace, drcení a sklado-
vání odpadu 

8 
Technické služby 
Turnov 

Překla-
diště Ve-
secko 

Turnov 577626 4.000 / 1.200t O sběr odpadu SKO, objemný 

9 Jan Frič 
Nudvojo-
vice 

Turnov 577626 sběr a demontáž odpadu S 
(Kapacita v tunách - Max. 
1.000, průměrná 500) 

10 
Marius Pedersen 
a.s. 

Centrum 
komplex-
ního na-
kládání 
s odpady 

Lomnice nad 
Popelkou 

577308 

biodegradační plocha, 
solidifikace, demontáž 
elektrozařízení; kapa-
cita= 7.000 – 17.000 
t/rok 

S 

Biodegradace je proces od-
bourávání ropného a orga-
nického znečištění (NEL a 
PAU) z kontaminovaných 
odpadů. Využívá přírodní 
bakteriální kmeny, které 
umožňují přirozený rozklad 
kontaminantu. 

11 DOV, s.r.o. 
Belgická 
400/11 

Jablonec n. N. 563510 
destrukční stanice – 
oleje, 20.000 m3 

S 

přeprava nebezpečných od-
padů, odstraňování nebez-
pečných odpadů, provozo-
vání technologické-ho zaří-
zení na odstraňování ne-
bezpečných odpadů 

Zdroj: vlastní sběr dat, http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/ 

5.1.9.5. Doplňující informace - černé skládky odpadu a ekologické zátěže, současný stav 
na území SO ORP 

V současné době všechny obce  SO ORP trápí černé skládky a lokality na jejich území, na kterých jsou 

po určitou dobu nezákonně uloženy odpady. Jak jsme to popsali v úvodní části analýzy, potýkají se s 

http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/
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nimi spolu se staršími ekologickými zátěžemi. Ty mají především charakter v neodborně zakonzervo-

vaných skládkách, bez řádné rekultivace. Jde ale spíše o lokální problémy, které nejsou příliš aktuálně 

řešeny a nepředstavují zásadní bezpečnostní rizika v regionu. Nicméně všechny obce se s nimi musí 

vyrovnávat a především u černých skládek musí vynakládat velké množství prostředků na jejich odstra-

nění. Je to oblast, která starosty obcí ve SO ORP trápí, proto se stala součástí návrhové části. 

5.1.10. Produkce odpadů v čase 

V další části dokumentu se budeme věnovat údajům o produkci jednotlivých druhů odpadů mezi lety 

2008-2012. Zajímavý je pohyb v čase a také průměrné hodnoty, které nejsou ovlivněny výkyvy z jed-

notlivých let. Obecným poznatkem v datech je vliv ekonomické krize na množství odpadu (evidence je 

včetně odpadu od podnikatelských subjektů), který je nejvíce patrný mezi lety 2009-2011. Celkově do-

chází u jednotlivých položek meziročně k značným výkyvům, které nemají jasné příčinné souvislosti. 

Na území SO ORP nedošlo za sledované období např. k významnému odstranění starých ekologických 

zátěží, nevyužitelných brownfieldů, nestandardnímu sběru nebo zásadním povodním či jiným živelným 

katastrofám, které by sebou přinesly významně vyšší nároky na odpad. Ani odbor životního prostředí 

v ORP Turnov nedokázal interpretovat jednotlivé meziroční výkyvy. Nicméně verifikoval názor, že k me-

ziročním odchylkám může významně přispívat odlišné zařazení druhů odpadů či jiných položek při je-

jich kategorizaci. Podobně jako byly identifikovány ve finančních evidencích – viz tab. Náklady na od-

padové hospodářství v letech 2010-2012 v území SO ORP – neinvestiční. Přestože by výkaznictví mělo 

být zcela jednoznačné a všude identické, dochází k vepisování hodnot položek pod odlišné kategorie. 

Je to způsobeno buď individuálním přístupem, nemožností rozlišení nebo i chybovostí (příklad z praxe: 

pracovník sběrného dvora zařadí přivezený valník stavební suti do kategorie „objemný odpad“, protože 

ho je velké množství, namísto správného zařazení do kategorie „stavební a demoliční odpad“). Z těchto 

důvodů nedává smysl provádět interpretaci jednotlivých pohybů u jednotlivých tabulek, ale omezu-

jeme se pouze na deskripci hodnot.  
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Tab. 19. Produkce ostatních odpadů (dále jen OO) a produkce nebezpečných odpadů (dále jen NO) 
za období 2008-2012 v tunách – srovnání s datovou základnou r. 2000 (DZ) ve SO ORP 

Hmotnostní ukazatele a popis stavu 
plnění cílů POH ČR - diference oproti 
roku 2000 (t) 

DZ pro pro-
dukci od-

padů 2000 
2008 2009 2010 2011 2012 

Produkce ostatních odpadů 62 620,40 57 279,84 52 916,9 54 089,35 37 776,67 46 758,82 

Produkce nebezpečných odpadů 5 910,76 3 590,19 3 476,59 3 336,96 4 018,74 3 875,9 

Celková produkce (OO + NO) 68 531,16 60 870,03 56 393,5 57 426,31 41 795,41 50 634,72 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ Pozn. Hnědě je označena teoretická datová základna, která je vypočítána jako data 
za ČR v roce 2000 upravená přepočtovým koeficientem za SO ORP Turnov, do něhož se promítají průměrné hod-
noty za území v letech 2008-2012 dle podkladů SMO ČR. 

Hodnoty v tabulce ukazují celkovou produkci všech odpadů, celkovou produkci nebezpečného odpadu 

(NO) a ostatního odpadu (OO) na území SO ORP. Celkové množství odpadů za SO ORP Turnov přes 

kolísání v některých letech klesalo, a oproti r. 2008 (nejvyšší hodnota) došlo k největšímu snížení v r. 

2011 – téměř o 1/3. Množství odpadu se vůči datové základně z r. 200040 každoročně udrželo na po-

dobných hodnotách, tedy ve srovnání se situací před 10 lety nedošlo k navýšení, což lze hodnotit pozi-

tivně. V časové řadě ale nelze identifikovat žádný jasný trend. Dlouhodobější pokles je ale poněkud 

zarážející, protože při pohledu na data za samotné město Turnov41 uvidíme opačný směr. Z údajů za 

toto jediné velké město ve SO ORP (44 % populace SO ORP a všechny velké firmy) je totiž patrné spíše 

narůstání množství odpadu.42 Důvod tohoto rozporu se nepodařilo zjistit. 

Nepříjemným zjištěním je ale permanentní nárůst podílu nebezpečného odpadu (NO) na celkovém 

množství. Byť i u něj je zaznamenán pokles oproti hodnotám r. 2000, jeho množství se v čase nesnižuje. 

Jelikož hlavním producentem NO jsou podniky a souvisí s jejich ekonomickou činností, není příliš v si-

lách samospráv nebo jiných celků tuto produkci snižovat. (Níže se pokusíme tato čísla očistit od údajů 

za firmy.) Protože ve sledovaném období počet obyvatel SO ORP rostl, podíl celkové produkce na oby-

vatele klesal. Jelikož průměrná hodnota snížení produkce nebezpečného odpadu proti r. 2000 byla 38 

%, dařilo se dodržet cíle POH (=pokles o 20 %). V další tabulce se pokusíme podívat na mírně očištěná 

data za obce. 

                                                           
40 Datová základna je vypočítána jako data za ČR v roce 2000 upravená přepočtovým koeficientem za SO ORP 
Turnov, do něhož se promítají průměrné hodnoty za území v letech 2008-2012. 
41 Příklad - město Turnov: Roční produkce směsného komunálního odpadu po vytřídění nebezpečných a využitel-
ných složek od fyzických osob v městě Turnově je asi 3.000 t. Separuje se sklo ve zvonových nádobách rozmístě-
ných po městě a některé další složky odpadů ve sběrném dvoře: nebezpečné odpady (lednice, staré televizory, 
autobaterie, zbytky barev, nádoby od barev a olejů atd.), železný šrot, pneumatiky, stavební suť, objemné od-
pady. Z využitelných složek dále papír, PET lahve, sklo, nápojové kartony apod. Na Vesecku se používá drtička 
stavební suti, kterou si dle potřeby najímají Technické služby Turnov (TST). Tato drtička ročně zhodnotí až 7.000 
t stavebního odpadu a ten je pak znovu využit jako stavební materiál. Bioodpad od občanů města a z městských 
pozemků je zpracováván na komunitní kompostárně v Malém Rohozce, jde o více než 900 t ročně. [Zdroj: Stra-
tegický plán města Turnova] 
 

42 Tab. Produkce odpadu (NO a OO) t/rok za město Turnov 2008-2012 

město Turnov 
Produkce odpadu t/rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ostatní odpad 4493,34 4699,66 4540,64 5077,6 4997,04 

Nebezpečný odpad 35,64 16,80 5,87 25,44 33,76 

Celkem 4528,98 4716,46 4546,51 5103,04 5030,80*) 

Zdroj: Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Turnov. 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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Tab. 20. Celková a měrná produkce ostatních, nebezpečných a všech odpadů, jejichž původcem je 
obec v jednotlivých SO ORP Libereckého kraje, rok 2012 

Územní  
jednotka SO ORP 

Počet oby-
vatel k 
31.12.2012 
(ČSÚ) 

Celková 
produkce 
NO [t] 

Měrná pro-
dukce NO 
[kg/obyv.] 

Celková 
produkce 
OO [t] 

Měrná 
produkce 
OO 
[kg/obyv.] 

Celková pro-
dukce všech 
odpadů 
(NO+OO) [t] 

Měrná pro-
dukce všech 
odpadů 
(NO+OO) 
[kg/obyv.] 

Celkem ČR 10 516 125 127 634,47 12,14 5 580 580,96 530,67 5 708 215,44 542,81 

Liberecký kraj 438 594 6 685,23 15,24 202 926,47 462,67 209 611,69 477,92 

Železný Brod 12 297 242,69 19,74 4 206,39 342,07 4 449,08 361,80 

Jilemnice 22 524 362,20 16,08 7 812,32 346,84 8 174,52 362,92 

Tanvald 21 291 334,83 15,73 7 627,47 358,25 7 962,30 373,98 

Turnov 32 602 518,17 15,89 11 826,70 362,76 12 344,87 378,65 

Semily 26 037 429,62 16,50 9 738,42 374,02 10 168,05 390,52 

Jablonec n. Nisou 54 909 731,62 13,32 21 965,85 400,04 22 697,46 413,37 

Frýdlant 24 763 474,62 19,17 11 391,89 460,04 11 866,51 479,20 

Liberec 141 134 1 896,30 13,44 70 594,64 500,20 72 490,94 513,63 

Česká Lípa 76 579 1 269,21 16,57 41 734,45 544,99 43 003,66 561,56 

Nový Bor 26 458 425,96 16,10 16 028,33 605,80 16 454,29 621,90 

Zdroj: Databáze ISOH (MŽP, CENIA). Srovnání SO ORP v Libereckém kraji je řazeno dle posledního sloupce - Měrná 
produkce všech odpadů (NO+OO) [kg/obyv.]  

V tabulce 20 (Celková a měrná produkce ostatních, nebezpečných a všech odpadů, jejichž původcem je 

obec) je zobrazena produkce odpadů za rok 2012, vyprodukovaných v ORP, jejichž původcem je obec 

(tedy odpadů od obcí a jejich občanů, bez údajů za firmy). Absence čísel za podnikové producenty od-

padu je to, čím se tato tabulka odlišuje od časové řady v tabulce 19 (Produkce ostatních odpadů a 

produkce nebezpečných odpadů za období 2008-2012). Pro očištění údajů za produkci odpadů občany 

jsme tedy vzali souhrnné hodnoty roku 2012 z tabulky 19 a srovnali je s produkcí odpadů za rok 2012, 

vyprodukovaných v obcích (tedy odpadů od obcí a jejich občanů) z tabulky 20. Zjistili jsme, že produkce 

všech odpadů od obcí tvoří 24,38 % z celkové produkce odpadů vyprodukovaných v celém území SO 

ORP všemi původci odpadů (výpočet: 12 344,87/50 634,72*100). Produkce nebezpečných odpadů od 

obcí tvoří 13,37 % z produkce nebezpečných odpadů vyprodukovaných všemi původci ve SO ORP (vý-

počet: 518,17/3 875,9*100). Z těchto srovnávaných hodnot je patrné, že 75,62 % z celkové produkce 

odpadů bylo vyprodukováno právnickými osobami a podnikatelskými subjekty, které působí na území 

SO ORP (výpočet: 100%-24,38%=75,62%). Největší množství nebezpečných odpadů pochází z produkce 

těchto subjektů. 

Liberecký kraj je ve srovnání s Českou republikou co do míry vyprodukovaných ostatních odpadů na 

obyvatele v obcích na dobré pozici. Bohužel se to netýká nebezpečných odpadů, kde se jak kraj, tak SO 

ORP Turnov a další pohybují nad celostátní hodnotou. V porovnání s průměrnými hodnotami za celou 

ČR vykazuje území SO ORP o 3,75 kg vyšší hodnoty měrné produkce nebezpečných odpadů a o 164,16 

kg nižší hodnoty měrné produkce všech odpadů, které byly vyprodukovány obcemi. Nejvyšších hodnot 

nebezpečného odpadu na obyvatele dosahuje Železný Brod nebo Frýdlant. Nejnižší naopak SO ORP 

s největšími městy Liberec a Jablonec nad Nisou. Turnovsko je s 15,9 kg NO/občana na průměru kraje 

a z hlediska měrné produkce všech odpadů v první třetině ostatních libereckých SO ORP. Byť se jedná 

o data bez velkých firem, je pravděpodobné, že se do této vyšší produkce nebezpečných odpadů bude 

promítat i charakter průmyslu v regionu, resp. zaměření např. na sklářství a další obory využívající ve 

zvýšené míře nebezpečné látky. Drobní živnostníci nebo fyzické osoby mohou při své domácí výrobě 

navyšovat tento podíl, když jej nebudou vykazovat jako odpad ze své podnikatelské činnosti. 
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Tab. 21. Produkce odpadů podle jednotlivých skupin Katalogu odpadů a vyhlášky č. 352/2008 Sb. o 
podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, v platném znění na území 
SO ORP za období 2008-2012 

sk. od-
padů 

Název skupiny odpadů  
(Produkce v tunách za rok) 

2008 2009 2010 2011 2012 

17 
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 

22 648,1 34 715,3 33 183,5 15 993,8 
22 922,

6 

20 

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živ-
nostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně 
složek z odděleného sběru 

16 217 9 552 10 134 9 815 10 840 

19 

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňo-
vání) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto 
vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spo-
třebu lidí a vody pro průmyslové účely 

10 598 1 507,88 2 297,17 2 848,61 
3 

485,19 

10 Odpady z tepelných procesů 1 857,45 1 876,05 2 451,67 2 803,45 
2 

413,94 

7 Odpady z organických chemických procesů 2 093,80 1 564,13 1 819,50 2 251,25 
2 

164,44 

15 
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační 
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

1 887,94 1 679,25 1 773,39 1 732,48 
2 

777,07 

4 Odpady z kožedělného, kožešnického a text. průmyslu 1 541,57 1 449,00 1 910,58 1 427,51 
1 

357,66 

12 
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy po-
vrchu kovů a plastů 

1 350,65 899,32 1 197,82 1 662,59 
1 

800,16 

6 Odpady z anorganických chemických procesů 442,32 938,63 725,93 1 000,11 
1 

107,29 

13 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých 
olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) 891,51 716,53 518,36 669,17 699,94 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 763,11 662,66 592,3 315,68 464,48 

2 
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, mysli-
vosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin 146,09 426,93 509,07 878,03 187,63 

11 

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových 
úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neže-
lezných kovů 258,74 153,39 220,2 309,24 332,68 

18 

Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z vý-
zkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských od-
padů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezpro-
středně nesouvisejí se zdravotní péčí) 40,73 47,71 51,7 48,58 36,35 

3 
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, ce-
lulózy, papíru a lepenky 63,89 68,89 0 0 1,2 

8 

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátě-
rových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích ma-
teriálů a tiskařských barev 33,12 22,03 18,42 15,56 24,53 

5 
Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z py-
rolytického zpracování uhlí 0 90,2 0 0 0 

14 
Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií 
(kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) 27,66 16,54 18,13 8,81 13,1 

9 Odpady z fotografického průmyslu 6,5 5,96 3,47 4,43 4,92 

1 
Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího 
zpracování nerostů a kamene 1,46 1,48 1,51 1,25 1,07 

50 Odpady vzniklé z elektroodpadů 0 0 0 0,05 0 

Celková produkce odpadů [t] 60 870 56 393 57 426 41 785 50 635 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ Pozn. řazeno dle nejvyšší průměrné hodnoty. 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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Z tabulky je možné analyzovat produkci všech odpadů podle skupin na území SO ORP v časové řadě 

(odpady od obcí, občanů obce, firem a fyzických osob oprávněných k podnikání). Největší množství, 

resp. hmotnost byla evidována u 1. Stavební a demoliční odpad (17), 2. Komunální odpad (20), 3. Od-

pady ze zařízení na zpracování odpadu z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod (19), 4. Odpadní 

obaly, absorbční činidla (15), 5. Odpady z tepelných procesů (10). Bohužel v datech není patrný žádný 

trend a hodnoty se meziročně liší až pětinásobně.  

Např. odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování 

potravin dosahovaly ve SO ORP v r. 2011 rekordních 878 t, zatímco o rok později pouze 188 t. Dlouho-

době rostoucí složka najednou prošla meziročním poklesem 690 t, tedy více než čtyřnásobnou změnou. 

Průměrná hodnota byla u tohoto druhu odpadu 430 t. Rozptyl mezi nejmenší a nejvyšší hodnotou v ji-

ném řádku dosáhl dokonce sedminásobku. Bylo to u odpadů ze zařízení na zpracování (využívání a 

odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z 

výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely. Tato změna v číslech, i přes konzultace se 

zodpovědnými orgány a osobami, nemá oporu v realitě. Během celého sledovaného období dochází 

k intenzivnímu zasíťování celého SO ORP a v posledních letech došlo mj. k odkanalizování městských 

částí Turnova (Mašova, Dolánek, Kobylky, Pelešan, Rohozce) nebo obcí SO ORP např. Jenišovic, Přepeř 

a dalších obcí. Přesto že došlo k jejich přechodu na čistírnu, množství tohoto odpadu by nemělo příliš 

stoupat, protože i dříve museli tento odpad odstraňovat a svozové společnosti evidovat.43 Překontro-

lovali jsme tedy data i za předchozí období a v roce 2006 v této položce bylo přes 2,5 tis. a v r. 2007 

přes 10 tis. tun. Od r. 2006 až do r. 2012 se tedy pohyboval odpad čističek mezi 1,5-3,5 tis. t, kromě 2 

let 2007 a 2008, kdy dosahoval až sedminásobku, bez zjevné vnější příčiny. Změny jsou nahodilé, 

zpětně neodvoditelné a spíše se přikláníme k individuálním vlivům při kategorizaci odpadů, primárním 

zadávání dat nebo náhodným dodávkám odpadu a výkyvům, než k zásadním událostem v regionu. Dal-

ším příkladem budiž složka stavebního odpadu, která mezi lety 2008 a 2009 vzrostla o 53 % nebo mezi 

roky 2010 a 2011 klesla o 52 %. Obzvláště u těžkého odpadu hrají velkou roli jednotlivé události v da-

ném roce.  

Informace ke zdrojům dat 

V následující části o produkci odpadů, jejichž původcem je obec (hodnocení produkce KO a SKO, sepa-

rovaných odpadů), se objevují data ze dvou databází. Hodnoty jsou vyjádřeny 1) z Informačního sys-

tému odpadového hospodářství (ISOH) MŽP a 2) z databáze společnosti EKO-KOM, a.s. Tyto databáze 

vznikají rozdílným způsobem sběru dat, jejich výpočtu a kontrolních mechanismů.  

Do ISOH se informace sbírají komplexně, tedy za všechny odpady vyprodukované v území ČR, včetně 

způsobů nakládání s těmito odpady, jednou ročně, dle ohlašovací povinnosti stanovené zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Databáze je tvořena prostřednictvím ohlášených údajů, 

ke kterým jsou vytvořeny (dle dané metodiky) dopočty odpadů těch subjektů, které nemají ohlašovací 

povinnost nebo ohlašovací povinnost nesplnily apod. Co se týče výpočtu produkce odpadů, data z ISOH 

jsou sečtena z produkce obcí (způsob nakládání A00 a AN60) a od všech občanů (způsob nakládání 

BN30, partner = občan obce), kteří odevzdali odpad v zařízeních k tomu určeným (tedy ve sběrných 

dvorech, sběrných místech, výkupnách odpadů apod.). Dále jsou v produkci započítány odpady i od 

                                                           
43 Nemělo by dojít k tak výrazným posunům. Změny ale probíhaly spíše mezi lety 2010 a 2012 než v roce 
2008/2009. Byly součástí miliardového projektu Čistá Jizera, který řešil problémy s kanalizací, vodovody a čistě-
ním odpadních vod i v Semilech, Lomnici nad Popelkou, Jilemnici a Rokytnici nad Jizerou a který by se měl pro-
mítnout do výsledků v roce 2012. Celkem bylo do r. 2011 vybudováno 73 kilometrů nových kanalizací a 11 kilo-
metrů vodovodů, což umožnilo na kanalizaci a čistírny odpadních vod napojit v regionu dalších 2.500 nemovitostí. 
http://www.vhsturnov.cz/prehled-realizovanych-akci-p-35.html 

http://www.vhsturnov.cz/prehled-realizovanych-akci-p-35.html
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subjektů, zapojených do systému sběru a nakládání s odpady obce (tzn. malých firem a živnostníků). 

Kontrolní mechanismy probíhají v několika stupních (kontroly vykazovaných množství předávaných od-

padů, výkyvy v časové řadě apod.) nad veškerým penzem ohlášených dat (od všech ohlašovatelů) a 

v časové řadě. 

Jinak jsou data generována v případě EKO-KOM. Informace jsou sdělované obcemi společnosti EKO-

KOM, a.s. především za účelem řízení systému zpětného odběru obalů, včetně stanovení finančních 

odměn obcím. Sbírají se čtvrtletně formou Výkazu o celkovém množství a druzích komunálního odpadu 

vytříděných, využitých a odstraněných obcí. Jedná se o veškeré odděleně sbírané využitelné komunální 

odpady, se kterými obec nakládá v rámci svého systému odpadového hospodářství (sběrná síť nádob, 

pytlový sběr, sběrné dvory, sběrná místa, výkupny, školní sběry, mobilní sběry apod.) Na rozdíl od da-

tabáze ISOH získává EKO-KOM, a.s. údaje od všech obcí v ČR jednotlivě (více než 97 % obcí ČR). Data-

báze EKO-KOM tedy nepracuje s dopočtenými údaji jako ISOH, ale s absolutními údaji za celou obce. 

Dalším podkladem pro hodnocení je Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměře-

ním na tříděný sběr, který se sbírá jednou ročně. Kontrolní mechanismy poté v databázi probíhají nad 

sbíranými daty o produkci jednotlivých druhů vytříděných odpadů a nad vybranými daty, např. o směs-

ném komunálním odpadu (tedy v užším výběru dat, než u MŽP) v časové řadě. 

V rámci hodnocení produkce odpadů od obcí lze použít obě databáze, ty však vykazují některé odliš-

nosti kvůli výše zmíněným faktům. Odlišnost je dána zejména množstvím odpadů vykazovaných do 

ISOH při výkupu odpadů (zejména kovy, částečně papír). Je ale potřeba poznamenat, že výkup odpadů 

je v praxi velmi obtížně kontrolovatelný a obce nemohou žádným zásadním způsobem ovlivňovat nebo 

plánovat nakládání s odpady, které jsou předmětem komerčního prodeje. U jednotlivých tabulek na-

bízíme pro srovnání údaje z obou databází a zároveň přidáváme srovnání mezi dalšími územními jed-

notkami. 

Tab. 22. Celková produkce odpadů na území SO ORP (produkce KO a produkce směsného komunál-
ního odpadu (dále jen SKO)) za období 2008-2012 

Produkce odpadů [t] 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková produkce odpadů 60 870,03 56 393,50 57 426,31 41 795,41 50 634,72 

Celková produkce KO 18 003,16 8 981,47 11 832,24 11 453,92 13 522,58 

Celková produkce SKO 8 380,43 5 508,71 5 954,99 6 172,34 7 283,02 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ 

Evidence odpadů rozlišují mezi komunálním (KO) a směsným komunálním odpadem (SKO). KO před-

stavuje veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce. Tj. skládá se ze: směsného 

KO, separovaně sbírané složky (papír, plast, sklo, nápojový karton, aj.), nebezpečného komunálního, 

objemného, biologicky rozložitelného komunálního odpadu a dal. SKO je tedy součástí KO a je to tzv. 

zbytkový odpad po vytřídění složek. (Lze na ně uplatnit vzorec: KO  =  SKO + Využitelné odpady + OO + 

NO a celá řada dalších složek odpadu.) 

V tabulce srovnávající vývoj v čase jsou uvedena data převzatá z ISOH tak, že v KO i SKO je bohužel také 

obsažen odpad podobný KO od některých podnikatelských subjektů. Ani u této tabulky nelze zachytit 

žádný jasný trend, pouze SKO od r. 2009 kontinuálně roste. Podíl KO na celkové produkci odpadů činil 

průměrných 24 % a podíl SKO na produkci KO představoval průměrně 53 %. Ve SO ORP se z naprosté 

většiny nachází zástavba rodinných domů, pouze v Turnově je větší množství bytových domů sídlištního 

typu. Podle údajů ČSÚ ze Sčítání lidu, bytů a domů v 2011 z celkového počtu 14.329 obyvatel Turnova 

žilo 6.937 obyvatel v bytových domech (48,4 %) a 7.392 obyvatel v rodinných domech (51,6 %). Ze 

studie optimalizace OH byly tyto dva typy v roce 2012 komparovány, když byla vybrána lokalita středu 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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města + sídliště a lokalita s příměstskou zástavbou a společností EKO-KOM, a.s. na nich byla analyzo-

vána konkrétní skladba směsného komunálního odpadu, tedy složení odpadu z popelnic. Data se zá-

sadním způsobem neliší dokonce ani v podílu spalitelného odpadu. Pouze podíl papíru, lepenky nebo 

jiných tiskovin byl vyšší u sídlištní zástavby než u rodinných domů. Tam zase méně třídí obaly od nápo-

jových kartonů, když častěji končily ve směsném odpadu než v kontejnerech na nápojový karton. 

Celková produkce KO na území SO ORP za období 2008-2012 je podrobně rozepsána v příloze č. 2. 

Největší množství odpadů bylo v kategoriích: Směsný komunální odpad, papírové a lepenkové obaly, 

objemný odpad (BRKO), kovy a papír a lepenka. 

Tab. 23. Celková a měrná produkce komunálního a směsného komunálního odpadu, jehož původ-
cem je obec v jednotlivých SO ORP Libereckého kraje, rok 2012 

Územní jednotka 
SO ORP 

Počet oby-
vatel k 
31.12.2012 

Celková pro-
dukce KO 
(20+1501) [t] 

Měrná pro-
dukce KO 
[kg/obyv.] 

Celková pro-
dukce SKO 
(200301) [t] 

Měrná pro-
dukce SKO 
[kg/obyv.] 

Měrná pro-

dukce SKO 

[kg/obyv.] 

Zdroj dat ČSÚ MŽP, CENIA MŽP, CENIA MŽP, CENIA MŽP, CENIA EKO-KOM, a.s. 

Celkem ČR 10 516 125 3 886 782,29 369,60 2 211 052,64 210,25  

Liberecký kraj 438 594 145 460,93 331,65 83 643,98 190,71 191,68 

Turnov 32 602 7 769,52 238,31 4 981,63 152,80 175,86 

Železný Brod 12 297 3 290,19 267,56 2 404,11 195,50 195,27 

Tanvald 21 291 5 850,21 274,77 3 836,13 180,18 177,81 

Semily 26 037 7 201,04 276,57 4 139,75 159,00 173,26 

Jablonec n. Nisou 54 909 16 173,31 294,55 8 476,20 154,37 154,38 

Jilemnice 22 524 6 667,19 296,00 4 384,57 194,66 185,06 

Frýdlant 24 763 7 944,84 320,84 6 463,13 261,00 235,27 

Liberec 141 134 50 160,79 355,41 27 876,77 197,52 189,89 

Česká Lípa 76 579 28 056,83 366,38 14 592,31 190,55 186,70 

Nový Bor 26 458 12 346,99 466,66 6 489,37 245,27 243,33 

Zdroj: Databáze ISOH (MŽP, CENIA), EKO-KOM, a.s. Řazeno dle 4. Sloupce - nejnižší měrné produkce KO 

Aby bylo možné se podívat komparativně na situaci SO ORP Turnov, ponecháváme v tabulce srovnání 

s ostatními SO ORP v Libereckém kraji a zároveň celou ČR. Je zde zobrazena produkce komunálních 

odpadů (KO) za rok 2012, vyprodukovaných v obcích (tedy odpadů od obcí, resp. jejich občanů, což je 

opět rozdíl oproti tabulce 22, kde je údaj včetně dat za firmy). Produkce KO od obcí tvoří 57,45 % cel-

kové produkce KO v území SO ORP (výpočet: 7769,52/13 522,58*100), jak je prezentováno v tabulce 

Celková produkce odpadů na území SO ORP (produkce KO a produkce směsného komunálního odpadu 

(dále jen SKO)) za období 2008-2012. Produkce SKO z obcí tvoří 68,4 % z celkové produkce SKO vypro-

dukovaných v celém území SO ORP všemi původci odpadů (výpočet: 4 981,63/7 283,02*100). Z těchto 

hodnot je patrné, že 74,82 % z celkové produkce KO bylo vyprodukováno právnickými osobami a pod-

nikatelskými subjekty, které působí na území SO ORP a nejsou zapojeni do systému sběru a nakládání 

s KO obce, tyto odpady se tedy zařazují do odpadu podobného komunálnímu (výpočet: 

7769,52+4981,63/50634,72*100-100%). 

Vyhodnotíme-li data z ISOH, měrná produkce KO od obcí ve SO ORP Turnov je ve srovnání s průměrnou 

hodnotou za kraj nejnižší. Stejně tak měrná produkce SKO je ve srovnání s průměrnou hodnotou za 

kraji všemi okolními SO ORP nejnižší. V komparaci s průměrnými hodnotami za celou ČR z tabulky vy-

kazuje území SO ORP o 131,29 kg nižší hodnoty měrné produkce KO a o 57,45 kg nižší hodnoty měrné 

produkce SKO, které byly vyprodukovány v obcích. Pokud opět porovnáme hodnoty z databáze ISOH a 
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hodnoty vykazované společností EKO-KOM, a. s., zjistíme různé údaje. Odlišnost je dána zejména tím, 

že v hodnotách z ISOH jsou započítáni producenti odpadů (malé firmy a živnostníci), kteří jsou zapojeni 

do systému sběru a nakládání s odpady v obci. V těchto datech pak SO ORP Turnov vychází opět v ben-

chmarkingu dobře, nicméně ho v evidencích databáze společnosti EKO-KOM, a.s. o první místo připra-

vily SO ORP Jablonec nad Nisou a Semily. 

 

Graf 1 Separovaný sběr odpadů na území SO ORP za období 2008 -2012 

 
Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ Pozn. Dle metodiky zadavatele jde o graf č. 11 z příloh. 

Tab. 24. Separovaný sběr odpadů na území SO ORP za období 2008-2012 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ 

V případě separovaného odpadu se nám již dostává lépe analyzovatelných hodnot, protože čísla a ma-

teriály jsou jasně kategorizovatelné, jsou svážené zvlášť a nejsou tak závislé na individuálních výkyvech 

v hmotnosti, jako tomu je např. se stavebními sutěmi nebo objemným odpadem. Sice zde nedochází 

k tak významným meziročním skokům, ale ani zde nelze popsat jednoznačný trend poklesu nebo ná-

růstu vytříděného odpadu. Největší posun zaznamenala produkce papírového odpadu nebo nápojo-

vých kartonů. Kromě sběrných míst na výše uvedené odpady nabízí obce čím dál častěji i kontejnery 

na textil nebo elektrozařízení. V některých prodejnách jsou sbírány i baterie nebo nefunkční zářivky. 

V malých obcích ale tato možnost není. 

Pokud evidence za rok 2013 potvrdí data z r. 2012, dalo by se hovořit o pozitivním trendu nárůstu 

separovaného odpadu. Jedním z cílů POH je totiž zvyšovat podíl jednotlivých vytříděných složek komu-

nálního odpadu na celkové produkci odpadu tak, aby docházelo k jeho recyklaci a jeho materiálové 

využití bylo co nejjednodušší. Jedna věc je produkce, druhou věcí je zpracování separovaného odpadu. 

Čísla hovoří o příslibu zvýšení využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících 

odpadů do roku 2012.  

Produkce odpadů [t] 
Katalogové č. 
tříděného od-
padu 

2008 2009 2010 2011 2012 

Papír 150101, 200101 1 481,21 1 357,15 1 511,20 1 450,12 2 315,20 

Sklo 150107, 200102 398,16 520,31 471,90 437,28 549,01 

Plast 150102, 200139 685,81 372,72 436,28 361,91 394,49 

Nápojové kartony 150105 1,69 3,88 5,89 4,33 6,16 

Celkem separovaný sběr 2 566,87 2 254,06 2 425,27 2 253,64 3 264,86 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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Množství separovaného odpadu značně ovlivňuje nabídka obcí na třídění a informační kampaně. Celá 

řada obcí přešla na systém platby za nádobu, která motivuje producenty odpadu ke snižování SKO a 

s tím související recyklaci. Obce jsou v současné době silně motivovány ke třídění především díky pro-

plácení nákladů za vyseparovaný odpad od EKO-KOM a snaží se občanům nabídnout dostatek prostor 

pro separaci. Pokud by byl dostatek podkladů za KO z jednotlivých obcí o způsobu plateb, systémů 

svozu, množství vytříděných komodit a dal., bylo by možné provést komparaci vlivu platby za nádobu 

a podílu vytříděného odpadu. K tomu by byla ale potřeba i další vstupní data, která nejsou součástí 

této studie, a lze vycházet z obecných poznatků. 

Jelikož jsou i v této tabulce uvedeny hodnoty za firmy, pokusili jsme se je z jiných zdrojů očistit a násle-

dující tabulka přináší údaje čistě od obcí (tj. pouze za občany a obce, bez firem) dle dvou různých evi-

dencí ISOH a EKO-KOM. 

Tab. 25. Celková a měrná produkce separovaného sběru odpadu ve SO ORP Turnov, jehož původ-
cem je obec (evidovaná a dopočtená produkce vytříděných odpadů) ISOH a EKO-KOM, rok 
2012 

Druhy odpadů  
 

č. od-
padů 

Celková pro-
dukce za SO 
ORP [t] 

Měrná pro-
dukce za SO 

ORP 
[kg/obyv.] 

Měrná pro-
dukce za kraj 
[kg/obyv.]   

Měrná pro-

dukce za SO 

ORP 

[kg/obyv.] 

Měrná pro-

dukce za kraj 

[kg/obyv.]   

Zdroj dat ISOH (MŽP, CENIA) EKO-KOM, a.s. 

Papír   
(150101, 
200101) 

783,38 24,03 29,43 19,81 21,33 

Sklo 
(150107, 
200102) 

437,31 13,41 10,91 13,23 10,72 

Plast 
(150102, 
200139) 

244,51 7,50 6,88 7,55 6,74 

Nápojové kartony (150105) 6,16 0,19 0,26 0,20 0,33 

Kovy 
(200140, 
150104) 

130,86 4,01 31,91 64,22 27,85 

Zdroj: Databáze ISOH (MŽP, CENIA) a EKO-KOM, a.s. Počet obyvatel k 31. 12. 2012 dle ČSÚ: 32602. 

Tabulka srovnává údaje za rok 2012 opět ze dvou druhů statistik ISOH a EKO-KOM, kde jsou započítány 

odlišné vstupy. Sloupce pocházející z ISOH prezentují data za odpad evidovaná a dopočtená produkce 

vytříděných odpadů z obce, zatímco sloupce podle databáze EKO-KOM, a.s., popisují výsledky třídě-

ného sběru organizovaného obcí vykazovaného obcí, jehož producentem je obec (tedy odpadů od obcí 

a jejich občanů). Při porovnání údajů z databáze ISOH a EKO-KOM, a.s. se některé hodnoty liší. Důvod 

spočívá v různých metodách výpočtu jednotlivých měrných produkcí, kdy je v produkci odpadů z ISOH 

počítáno s veškerými vytříděnými odpady na území SO ORP včetně těch, které byly odevzdány občany 

obce mimo systém sběru odpadů obce (jedná se především o výkupny, které nejsou zapojeny do sys-

tému sběru odpadů obce). V hodnotách ze zdroje EKO-KOM, a.s. jsou započítány jen ty odpady, které 

byly vytříděny v rámci systému sběru odpadů organizovaných obcí. Největší rozdíly vykazují komodity 

papír a kovy, jak je vidět z porovnání s tabulkou výše, což de facto potvrzuje hypotézu o rozdílu hodnot 

způsobeného produkcí odpadů od občanů z výkupen, které nefungují v rámci systému obce. 

Dle databáze ISOH porovnané s údaji za rok 2012 v tabulce 24 (Separovaný sběr odpadů na území SO 

ORP za období 2008-2012 v posledním sloupci), produkce papíru od obcí tvoří 33,8 % (výpočet: 

783,38/2 315,20*100), produkce skla tvoří 79,6 % (výpočet: 437,31/549,01*100), produkce plastů tvoří 

61,9 % (výpočet: 244,51/394,49*100) a produkce nápojových kartonů tvoří 100 % (výpočet: 

6,16/6,16*100) z celkové produkce těchto odpadů, vyprodukovaných v celém území SO ORP všemi 

původci odpadů, jež jsou prezentovány v tabulce. Z těchto hodnot je patrné, že většinu vytříděných 
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odpadů u nápojových kartonů, skla a plastů vyprodukovaných na území SO ORP tvoří odpady od ob-

čanů. Naopak u papíru jsou největšími producenty odpadu právnické osoby a podnikatelské subjekty, 

které je odstraňují mimo evidence obcí.  

 

Tab. 26. Srovnání měrné produkce separovaného sběru odpadu v jednotlivých SO ORP Libereckého 
kraje a ČR, rok 2012 z databází ISOH a EKO-KOM 

SO ORP 
Měrná produkce [kg/obyv./rok] 

papír  plast sklo 
nápojové 
kartony  

kovy BRKO BRO 

Celkem ČR 
29,56 10,01 10,96 0,28 40,61 288,15 19,53 

18,08 9,72 10,97 0,32 19,98 

Liberecký kraj 
29,43 6,88 10,91 0,26 31,91 241,48 6,37 

21,33 6,74 10,72 0,33 27,85 

Česká Lípa 
30,07 9,98 8,72 0,04 20,79 264,88 12,73 

22,20 9,71 8,58 0,04 28,87 

Frýdlant 
14,01 4,13 9,55 0,01 21,56 271,75 5,19 

10,69 5,50 9,48 0,35 27,16 

Jablonec nad Ni-
sou 

29,98 6,45 13,58 0,40 59,83 184,07 1,16 

24,84 6,36 12,93 0,27 15,48 

Jilemnice 
18,53 10,89 18,31 0,62 22,55 229,09 0,00 

13,47 10,33 17,94 0,61 7,91 

Liberec 
36,30 4,16 7,99 0,22 39,93 250,79 6,75 

24,94 3,88 8,11 0,43 15,98 

Nový Bor 
34,35 11,85 12,79 0,54 62,80 331,28 17,92 

22,46 11,70 12,70 0,44 43,88 

Semily 
29,86 7,68 12,53 0,49 10,36 224,91 2,92 

13,70 7,00 12,01 0,47 74,88 

Tanvald 
19,18 6,30 16,04 0,25 15,48 216,45 0,00 

17,67 6,30 14,78 0,31 6,59 

Turnov 
24,03 7,50 13,41 0,19 4,01 192,76 3,76 

19,81 7,55 13,23 0,20 64,22 

Železný Brod 
15,50 5,85 12,49 0,48 4,09 221,29 0,00 

19,40 5,87 12,47 0,46 57,49 

Zdroj dat: ISOH (MŽP, CENIA) a zeleným stínovaným písmem EKO-KOM. Pozn. řazeno abecedně. 

Zajímavý vhled do struktury separovaného odpadu nabízí data srovnávající jak jednotlivé komodity 

v jednotlivých SO ORP Libereckého kraje, tak i v jednotlivých databázích ISOH a EKO-KOM. (Opět jsou 

zde pouze údaje za obce bez firem.) Data jednoznačně potvrzují vliv výkupen na výkaznictví v obcích, 

kdy je kov a papír odebírán za odměnu. Zatímco databáze ISOH představuje širší data, EKO-KOM pre-

zentuje data pouze za získaný materiál obcí, kde nejsou promítnuty hodnoty za vykoupené suroviny 

v komerčních výkupnách. Je otázkou, kde vzniká tak flagrantní rozdíl mezi evidencemi výkaznictví obou 

databází, které právě u kovů v některých SO ORP udává vyšší hodnotu od EKO-KOM, zatímco v jiných 

SO ORP mnohonásobně vyšší z databází ISOH. (Např. kovy ve SO ORP Turnov EKO-KOM= 64,2, ISOH= 

4, SO ORP Jablonec nad Nisou EKO-KOM= 15,5 a ISOH= 60 kg/obyv./rok). Tato otázka by měla být ře-

šena systémově, sjednocením metodiky nebo vhodnějším výkaznictvím (je možné, že systém EKO-KOM 
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započítává do sběru kovů i jiné skupiny odpadů, než skupiny 20, např. kovy ze skupiny 17, 16 apod.) a 

nelze ji zde interpretovat. 

Kromě plastů a skla je dle ISOH ve SO ORP Turnov měrná produkce všech ostatních komodit pod prů-

měrem kraje. Tj. obce ve SO ORP Turnov vykazují menší produkci separovaného odpadu na občana než 

ostatní SO ORP. Jde ale o hmotnostní ukazatel, který spíše hovoří o množství separovaného odpadu, 

než o podílu jeho separace z komunálního odpadu. Třídění ve SO ORP je tedy ve srovnání s krajskými a 

celorepublikovými průměry na dobré úrovni. Stejně tak se celý Liberecký kraj výrazně neoddaluje od 

hodnot za celou Českou republiku, tedy s výjimkou biologicky rozložitelného odpadu, kde je jeho pro-

dukce v Libereckém kraji více než 3 krát nižší než v průměru ČR. Tato komodita je velmi variabilní ve 

všech SO ORP, což nejspíše souvisí s doposud nepříliš exaktním vykazováním, které se ale s novelou 

zákona o odpadech k 1. 1. 2015 zavádějící povinné třídění bio-odpadu změní. Porovnáním hodnot z da-

tabáze EKO-KOM, a.s. lze zjistit, že (kromě papíru a nápojových kartonů) jsou měrné produkce ostat-

ních separovaných surovin o něco vyšší než průměr kraje. Kov je dokonce výrazně vyšší na Turnovsku 

než průměr za LBK.  Celkově i zde lze třídění ve SO ORP Turnov ve srovnání s krajskými a celorepubli-

kovými průměry označit za průměrné. 

Tab. 27. Produkce odděleného sběru využitelných komodit KO podle velikostních skupin obcí v Li-
bereckém kraji, rok 2013 

Měrné produkce dle území 
Papír 
[kg/obyv.] 

Plast 
[kg/obyv.] 

Sklo 
[kg/obyv.] 

Nápojový 
karton 
[kg/obyv.] 

Kov 
[kg/obyv.] 

Celkový 
součet 
[kg/obyv.] 

Celkový součet - ČR 18,2 10,1 11,1 0,3 17,6 57,3 

Liberecký kraj 22,74 6,97 8,18 0,14 26,72 64,7 

(0 až 500 obyv. včetně) 9,87 9,48 12,69 0,17 1,40 33,6 

(501 až 1000 obyv. včetně) 8,87 7,68 11,70 0,21 2,67 31,1 

(1001 až 4000 obyv. včetně) 12,75 7,74 9,68 0,15 3,02 33,3 

(4001 až 10000 obyv. včetně) 19,81 7,52 7,78 0,15 44,02 79,3 

(10001 až 20000 obyv. včetně) 32,40 10,27 7,22 0,14 30,81 80,8 

(20001 až 50000 obyv. včetně) 27,07 7,81 7,26 0,08 6,19 48,4 

(50001 až 100000 obyv. včetně) 35,94 3,51 6,90 0,13 49,92 96,4 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. Pozn. zeleně označeny nejnižší, modře nejvyšší hodnoty. 

Tabulka představuje údaje za obce v Libereckém kraji dle jejich velikosti. Jsou zde tedy jak obce ze SO 

ORP Turnov, tak i z ostatních správních obvodů celého kraje. Z hlediska velikostních skupin obcí v Libe-

reckém kraji produkují celkově nejméně tříděného odpadu občané v obcích od 500 do 1.000 obyvatel 

(Tatobity, Hrubá Skála, Všeň, Pěnčín, Karlovice, Frýdštejn, Přepeře). Nejvíce odpadu naopak vytřídí ob-

čané ve velkých městech od 50.001 do 100.000 obyvatel, kam nespadá ani největší město Turnov. 

Nejvyšší hodnoty jsou označeny modře a nejnižší zeleně. Je ale otázkou, zda velké množství vytřídě-

ného odpadu hovoří o ekologičtějším chování obyvatel obce s vyšší mírou separace nebo o jeho celkově 

větší produkci (např. na vesnici si občané vypěstují vlastní ovoce, zeleninu a dal., tím méně by mohli 

produkovat obalových materiálů oproti lidem z města nakupujících v obchodech). To ale nepotvrzují 

údaje za plast, které jsou ve velkých městech nejnižší a v nejmenších obcích naopak nejvyšší. Spíše do 

těchto čísel ale vstupují existence sběrných dvorů, kam sváží některý odpad i obyvatele okolních obcí, 

a jež jsou spíše ve větších městech od cca 2.000 obyvatel. Tento jev je viditelný především na údaji za 

kovy, kdy lidé z nejmenších obcí skrz obec zlikvidují nejméně železa. S největší pravděpodobností jej 

totiž sami odvezou do komerční sběrny a údaj se neobjeví ve výkaznictví obce. Ani s novelou zákona o 
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odpadech ze září 2014 nelze očekávat výraznou změnu v chování obyvatel při odevzdávání kovů pro-

střednictvím obce.  

S každou komoditou občané různě velkých sídel zachází různě. Např. u papíru platí, že čím menší obec, 

tím menší produkce papírového odpadu. Znamená to, že obyvatelé měst více třídí, více čtou noviny, 

dostávají více letáků nebo kupují více zboží zabaleného v papíru? Nebo že obyvatelé vesnic papír nej-

častěji spálí, místo aby jej odnesli do kontejneru na papír, protože na rozdíl od měst častěji k vytápění 

používají topidla na tuhá paliva? A proč se stoupajícím počtem obyvatel v obcích klesá produkce skle-

něného odpadu? Bohužel tento typ analýzy dat nemůže odpovědět ani na jednu z těchto otázek. Vliv 

na množství odpadu může mít např. počet menších obchodů a provozoven, které by sice měly řešit své 

odpadové hospodářství jako podnikatelské subjekty samostatně, ale v praxi často využívají obecní kon-

tejnery nebo pytle na separovaný odpad. Do hry může vstupovat celá řada dalších faktorů (např. i do-

stupnost sběrné sítě v jednotlivých velikostních sídlech), které nejsou předmětem této analýzy, ale 

rozhodně by mohly být přínosem pro prevenci vzniku odpadů. 

Tab. 28. Hustota sběrné sítě na území SO ORP Libereckého kraje za 1. čtvrtletí roku 2014 

SO ORP Obyvatel Průměrná hustota sběrné sítě (obyv./průměrné hnízdo*) 

Průměr za ČR 10 480 704 148 

Průměr za kraj 438 044 150 

Frýdlant 24 763 101 

Nový Bor 25 908 130 

Semily 26 037 134 

Tanvald 21 291 137 

Jilemnice 22 524 142 
Turnov 32 602 143 

Železný Brod 12 297 144 

Česká Lípa 76 579 147 

Jablonec nad Nisou 54 909 173 

Liberec 141 134 249 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. *Průměrné sběrné hnízdo obsahuje 3 kontejnery (papír, plast a směsné sklo). 
Pozn. Nižší hodnota znamená lépe dostupnou a vybavenou sběrnou síť (nejaktuálnější data z 1Q 2014 
lze srovnávat s údaji z konce 2013). Jedná se o průměr za obce v území SO ORP. 

Co se týče hustoty sběrné sítě, má ve SO ORP hodnotu 143 obyvatel na jedno průměrné sběrné hnízdo 

(obsahuje kontejner na papír, plast a sklo). Tedy čím menší počet obyvatel na sběrné místo, tím je síť 

„hustší“, tedy občanům blíž. Tato evidence EKO-KOM je ale zapotřebí brát s ohledem na hustotu osíd-

lení a ne jen počtu kontejnerů na počet občanů. Jak je z tabulky patrné, více lidí připadá na jedno 

sběrné hnízdo ve správních obvodech s největšími městy (Liberecké a Jablonecké SO ORP), což ale 

neznamená horší dostupnost kontejnerů ve městech. Ve městech to mohou mít občané s ohledem na 

hustší typ zástavby ke kontejnerům blíže, ale v obcích jsou zase mnohdy ke kontejnerovým stáním 

často občanům poskytovány ještě zdarma pytle na separaci přímo v domácnostech. SO ORP Turnov 

vykazuje vyšší hustotu sběrné sítě než krajský průměr, i ve srovnání s ČR a zasíťovanost pro občany je 

srovnatelná. 

Tab. 29. Identifikace pěti hlavních druhů biologicky rozložitelného odpadu (BRO) na území SO ORP 
za období 2008-2012 

Katalogové 
č. odpadu 

Název druhu biologicky rozložitel-
ného odpadu 

Produkce jednotlivých druhů odpadů [t] 

2008 2009 2010 2011 2012 

190805 
Kaly z čištění komunálních odpad-
ních vod 

1486,51 341,71 398,77 358,56 422,91 
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Katalogové 
č. odpadu 

Název druhu biologicky rozložitel-
ného odpadu 

Produkce jednotlivých druhů odpadů [t] 

2008 2009 2010 2011 2012 
200201 Biologicky rozložitelný odpad 179,04 430,12 526,09 643,35 174,53 

020304 
Suroviny nevhodné ke spotřebě 
nebo zpracování 

0,00 412,51 486,74 561,17 130,88 

200111 Textilní materiály 75,00 70,79 0,05 78,19 79,59 
191201 Papír a lepenka 32,07 13,24 24,31 19,18 30,76 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ 
Biologicky rozložitelný odpad a jeho množství ve sledovaném období kolísá u všech pěti nejčetnějších 

druhů odpadů představených v této tabulce, z původních 64 druhů BRO. Přesné rozdělení dle všech 

kódů z přílohy č. 1 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech s nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady je prezentováno v tabulkách a grafech v přílohách 5 a 6 této analýzy. Jak jsme již uvedli výše, 

ve sledovaném období došlo k nevysvětlitelnému vyskočení produkce kalů z čištění komunálních od-

padních vod, ale podivný je i výpadek suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování v r. 2008 a tex-

tilních materiálů v r. 2010, kdy je nulový, přestože ostatní roky dosahoval desítek tun. Opět můžeme 

pozorovat chyby v evidencích odpadů než pohyby ve SO ORP. Případně se může jednat o jednorázové 

výkyvy. 

Tab. 30. Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) na celkové produkci BRO na 
území SO ORP za období 2008-2012 

Produkce BRO a BRKO [t] 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková produkce BRO 17 812,94 8 351,29 11 098,54 10 840,30 11 974,03 

- z toho celková produkce BRKO  11 088,00 6 527,73 9 073,98 8 597,04 9 449,01 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ 
V tabulce jsou do produkce BRKO zahrnuty takové druhy komunálních odpadů, které jsou biologicky 

rozložitelné nebo v sobě zahrnují určitý podíl biologicky rozložitelné složky v obcích včetně údajů za 

podnikatelské subjekty. Hodnoty pouze za občany jsou uvedeny až v následující tabulce nebo v tabulce 

23 (Srovnání měrné produkce separovaného sběru odpadu v jednotlivých SO ORP Libereckého kraje a 

ČR, rok 2012 z databází ISOH a EKO-KOM). Zde se jedná o katalogová čísla 200101, 200108, 200110, 

200111, 200125, 200138, 200201, 200301, 200302, 200307. Tato skupina BRKO je ve výpočtech zahr-

nuta jako součást BRO (tedy druhy odpadů zahrnuté jako komunální biologicky rozložitelné odpady 

příp. odpady v sobě zahrnující určitý podíl biologicky rozložitelné složky a dále katalogová čísla BRO 

z jiných skupin katalogu odpadů (např. zemědělství, potravinářství apod.). Tato tabulka zobrazuje sou-

hrnnou produkci BRKO, bez ohledu na obsah biologicky rozložitelné složky v odpadu. Přepočet na ob-

sah biologicky rozložitelné složky odpadu byl proveden podle Zpracování metodiky matematického vy-

jádření soustavy indikátorů OH a je uveden v Příloze č. 2 - Celková produkce KO na území SO ORP za 

období 2008-2012 podrobně. 

Data ve výše uvedené tabulce primárně vystihují, jaký podíl zaujímají z celkové produkce BRO odpady 

komunální (tzv. BRKO). Zavedené systémy sběru BRKO v obcích, kde se produkce odpadů dostává do 

evidence (tj. vyjma domácího kompostování a komunitního kompostování v obcích), se pak odrážejí 

jako evidovaná produkce pod katalogovým číslem 200201 - biologicky rozložitelný odpad (viz Příloha 

č. 2 - Celková produkce KO na území SO ORP za období 2008-2012 podrobně). V souvislosti s cíli POH 

ČR (Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) ukláda-

ných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 

nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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BRKO vzniklého v roce 199544) je žádoucí zvyšování využití BRKO, čímž se sníží podíl BRKO ukládaného 

na skládky. Zvýšením produkce BRKO (zejména 200201) dojde k lepšímu třídění a jednoduššímu mate-

riálovému využití těchto odpadů. Interpretace dat se odvíjí rovněž od zavedených systémů domácího 

a komunitního kompostování, kdy nárůst odpadu 200201 nemusí být patrný.  

Ve SO ORP ve sledovaném období k významnému poklesu BRKO nedošlo a opakovaně můžeme sledo-

vat meziroční kolísání okolo průměrných 8.947 tun. Nejvyšší množství bylo v r. 2008 a nejnižší v r. 2009, 

na produkci nemá vliv ani nárůst počtu obyvatel. Zásadní pro evidenci bude zprovoznění kompostárny 

v Turnově a také nová povinnost obcí zajistit systém odběru BRKO a kovů od 1. 1. 2015. Systém ale 

nepočítá s domácím kompostováním, které je ale k přírodě nejvíce šetrné když ponechává rozložitel-

nou surovinu přímo v místě vzniku a tlačí spíše na evidence a posílení vykazovaných hodnot.  

Tab. 31. Celková a měrná produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu a odpadu kat. č. 
20 02 01 - biologicky rozložitelný odpad, jehož původcem je obec v jednotlivých SO ORP 
Libereckého kraje, rok 2012 

Územní jednotka 
Počet obyva-
tel k 31.12. 
2012 (ČSÚ) 

Celková produkce 
BRKO (vybrané 
kódy sk. 20) [t] 

Měrná pro-
dukce BRKO 
[kg/obyv.] 

Celková pro-
dukce BRO 
(200201) [t] 

Měrná pro-
dukce BRO 
(200201) 
[kg/obyv.] 

Celkem ČR 10 516 125 3 030 194,74 288,15 205 388,46 19,53 

Celkem Liberecký kraj 438 594 105 910,25 241,48 2 792,04 6,37 

Nový Bor 26 458 8 765,11 331,28 474,02 17,92 

Česká Lípa 76 579 20 284,54 264,88 975,09 12,73 

Liberec 141 134 35 394,33 250,79 952,08 6,75 

Frýdlant 24 763 6 729,39 271,75 128,52 5,19 

Turnov 32 602 6 284,44 192,76 122,59 3,76 

Semily 26 037 5 855,89 224,91 75,99 2,92 

Jablonec n. Nisou 54 909 10 106,83 184,07 63,70 1,16 

Jilemnice 22 524 5 159,91 229,09 0,00 0,00 

Tanvald 21 291 4 608,53 216,45 0,00 0,00 

Železný Brod 12 297 2 721,26 221,29 0,05 0,00 

Zdroj: Databáze ISOH (MŽP, CENIA) 

V tabulce je zobrazena celková a měrná produkce (BRKO) a odpadu katalogového čísla 20 02 01 - bio-

logicky rozložitelný odpad, jehož původcem je obec, za rok 2012. Produkce BRKO od obcí tvoří 66,5 % 

celkové produkce BRKO v území SO ORP vyprodukovaných všemi původci (tj. včetně firem z předchozí 

tabulky 30). Z těchto hodnot je patrné, že 33,5 % z celkové produkce BRKO bylo vyprodukováno práv-

nickými osobami a podnikatelskými subjekty, které působí na území SO ORP a nejsou zapojeni do sys-

tému sběru a nakládání s KO obce. 

Měrná produkce BRKO vyprodukovaného obcemi je v porovnání s krajskou hodnotou nižší. Co se týče 

měrné produkce odpadu 20 02 01, ta je v porovnání s krajskou hodnotou nižší. V porovnání s průměr-

nými hodnotami za celou ČR vykazuje území SO ORP o 93,39 kg nižší hodnoty měrné produkce BRKO a 

o 15,77 kg nižší hodnoty měrné produkce odpadu 20 02 01, které byly vyprodukovány v obcích. Na 

měrné hodnoty BRKO a odpadu 20 02 01 má vliv zavedený systém kompostování v domácnostech, 

komunitního kompostování a systém třídění BRKO v domácnostech a na sběrných dvorech a sběrných 

místech. Systém domácího kompostování a komunitního kompostování snižuje vykazovanou měrnou 

                                                           
44 Datová základna pro BRKO je přepočtena na rok 1995, u ostatních odpadů na rok 2000. 
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produkci BRKO na obyvatele. Město Turnov má zaveden systém pravidelného svozu tzv. hnědých po-

pelnic. Ostatní obce ve SO ORP Turnov nemají systematizovaně zavedené domácí nebo oficiální komu-

nitní kompostování, ale samozřejmě řada domů vlastní kompostér nebo řeší separaci biologického od-

padu bez potřeby napojení na centralizovaný systém jeho odevzdávání. I po implementaci napojení 

obcí do systému sběru BRKO není očekávána významná změna chování obyvatelstva v nakládání 

s tímto odpadem. Především z důvodu typu zástavby, kdy se SO ORP skládá spíše z menších obcí s ro-

dinnými domy. 

5.1.11. Nakládání s odpady 
Data v následujících tabulkách identifikují nakládání s odpady, které je ohraničeno územní jednotkou 

správního obvodu SO ORP. Hodnoty tedy odrážejí pouze množství odpadů využitého či odstraněného 

na území SO ORP, a to v zařízeních k tomuto určených a situovaných pouze na území SO ORP. Jako jsou 

zařízení na materiálové využití – např. třídící linky, sběrny a výkupny odpadu (předúprava odpadu, pro-

dej odpadu jako suroviny, recyklace kovů apod.), kompostárny (předúprava odpadu, kompostování), 

recyklační linky (recyklace materiálů, předúprava, terénní úpravy (hlavně u stavebních odpadů), 

skládky (terénní úpravy, rekultivace)), odstranění – spalovny (spalování), skládky (skládkování). Je po-

třeba dát data do kontextu s existencí zařízení k nakládání s odpady v území ORP a koncových zařízení 

v ORP. Z dat proto nelze odvozovat komplexní nakládání s odpady z území SO ORP zvláště v situacích, 

kdy se odpad využívá nebo odstraňuje mimo území SO ORP, ve kterém byl vyprodukován, což je i pří-

pad Turnovska. Toto platí pro všechny tabulky, týkající se nakládání s odpady i uvedené níže. 

Tab. 32. Nakládání s odpady celkově na území SO ORP za období 2008-2012 
Hmotnostní ukazatele a popis stavu 
plnění cílů POH ČR - diference oproti 
r. 2000 DZ 2000* 2008 2009 2010 2011 2012 

Hlavní způsoby nakládání s odpady 
[t] 

Využití 

Materiálové využití 

4 567,35 12 276,69 5 786,73 5 428,06 5 145,34 5 019,05 

Podíl materiálového využití odpadů z celkové produkce [ %] ↓ 

6,68 20,17 10,26 9,45 12,31 9,91 

Energetické využití 9 227,54 0,00 19 541,00 31 778,00 18 264,00 24 838,00 

Celkem vybrané způ-
soby využití 

17 205,26 12 276,69 25 327,73 37 206,06 23 409,34 29 857,05 

Podíl využití odpadů z celkové produkce [ %] ↓ 

25,16 20,17 44,91 64,79 56,01 58,97 

Celková produkce odpadů 68 372,08 60 870,03 56 393,50 57 426,31 41 795,41 50 634,72 

Odstranění 

Skládkování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spalování 97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem vybrané způ-
soby odstranění 

97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ 
* Pozn. DZ pro produkci, využití a skládkování odpadů 2000. Kurzívou jsou označeny procentuální údaje 
a hnědě datová základna. 

Evropská nařízení i POH hovoří o cílech v oblasti nakládání s odpadem s tím, že preferovanou cestou 

zpracování je materiálové využití odpadu a minimalizace jeho odstranění. Zároveň při odstraňování 

chce do budoucna zcela odbourat skládkování a odstranění především nevyužitelného SKO přesunout 

do spaloven. Cíle POH nastavují zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % do roku 

2010 ve srovnání s rokem 2000.  Zároveň chtějí snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky 

o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování. Bohužel 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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z našich dat nelze na nic usuzovat, protože údaje o nakládání ukazují pouze údaje za odstranění přímo 

ve SO ORP. S ohledem na to, že na Turnovsku se nenachází ani skládka ani spalovna a hlavní vyprodu-

kovaný odpad je vyvážen mimo SO ORP, nejsou data o jeho produkci a nakládání s ním komparova-

telná. Čísla (podrobnější členění - v tab. 7 příloh) mluví pouze o dílčích zařízeních na odstranění odpadu 

ve SO ORP Turnov uvedených v tabulkách v úvodní části analýzy odpadů. 

Tab. 33. Nakládání s komunálními odpady (dále jen KO) a se směsným komunálním odpadem (dále 
jen SKO) na území SO ORP za období 2008-2012 

Hmotnostní ukazatele a 
popis stavu plnění cíle 
POH ČR - diference oproti 
roku 2000 

Způsob na-
kládání 

DZ pro pro-
dukci a vy-
užití KO 
2000 

2008 2009 2010 2011 2012 

Nakládání s odpady [t] 

KO  

Využití 

Materiálové 
využití 

171,79 400,08 194,57 1 289,12 1 003,78 796,88 

Podíl materiálového využití KO z celkové produkce KO [ %] ↓ 

1,96 2,22 2,17 10,89 8,76 5,89 

Energetické 
využití 

0,35 0,00 7,53 1,87 1,50 1,68 

Celkem vy-
brané způ-
soby využití 

158,43 400,08 202,10 1 290,99 1 005,28 798,56 

Podíl celkového využití KO z celkové produkce KO [ %] ↓ 

1,80 2,22 2,25 10,91 8,78 5,91 

Celková produkce KO [t] 8 781 18003 8982 11832 11454 13523 

Odstranění 

Skládkování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spalování 97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem vybrané způsoby 
odstranění 

97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKO 

Využití 

Materiálové využití 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Energetické využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem vybrané způsoby 
využití 

0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odstranění 

Skládkování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spalování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem vybrané způsoby 
odstranění 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ 
Pozn. Kurzívou jsou označeny procentuální údaje a hnědě datová základna. 

POH požaduje zvýšit materiálové využití KO na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. Podíváme-

li se na data v tabulce, uvidíme nulové hodnoty u všech forem odstranění. To znamená totéž, co u 

tabulky předchozí. Tj. že veškerý odpad SO ORP Turnov je odstraňován v zařízeních ležících mimo jeho 

území a data se proto v tabulce nezobrazují, protože jsou územně vázána na zařízení samotné. Díky 

Studii optimalizace města Turnov víme, jak probíhá nakládání s odpadem v tomto největším městě 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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sledovaného regionu. Město Turnov v souladu s POH směsný komunální odpad již od r. 201245  ne-

skládkuje, ale 100 % energeticky využívá v liberecké spalovně odpadů Termizo. Tím již nyní splňuje 

veškeré evropské směrnice, když dodržuje zákaz skládkování všech odpadů kategorie „O“ s výhřevností 

vyšší než 3,5 MJ/kg nařízenou ES od 1. 1. 2023. O zbytku SO ORP se toto rozhodně říci nedá, protože 

jejich svozové společnosti využívají ve velké míře skládku v Košťálově, jejíž je společnost Marius Peder-

sen, a.s. vlastníkem. 

Tab. 34. Nakládání se separovaným sběrem na území SO ORP za období 2008-2012 

Nakládání se 
separovaným 
sběrem [t] 

Katalogové 
č. třídě-
ného od-
padu 

Způsob nakládání s jednotli-
vými komoditami 

2008 2009 2010 2011 2012 

Papír 
150101, 
200101 

Materiálové využití 1,84 0,53 0,00 130,07 325,22 

Energetické využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odstranění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sklo 
150107, 
200102 

Materiálové využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Energetické využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odstranění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plast 
150102, 
200139 

Materiálové využití 397,41 166,59 990,05 416,43 471,67 

Energetické využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odstranění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nápojové 
kartony 

150105 

Materiálové využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Energetické využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odstranění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ 

Tabulka předkládá stav využití jednotlivých položek separovaného odpadu na území SO ORP Turnov. 

Z něj je patrné, že ve sledovaném období na Turnovsku fungovala pouze zařízení nakládající s papírem 

a plasty. Všechna tato zařízení se zaměřují na materiálové využití, tedy na recyklaci. Množství takto 

zpracovaného materiálu v čase kolísalo bez jasnějších trendů. U papíru je zajímavý výpadek v r. 2008 

až 2010, kdy bylo skutečně v praxi těžké vůbec vysbíraný materiál udat zpracovatelům a dokonce za 

jeho odběr musel producent platit. Šlo o celorepublikový problém způsobený důsledky ekonomické 

krize a propadu hospodářství. 

Jak je ale nakládáno s  reálným separovaným odpadem z SO ORP není z těchto dat zjistitelné, protože 

se to děje především skrz dominantní svozové společnosti (Marius Pedersen, a.s. a jeho dceřinou spo-

lečnost Severočeské komunální služby, s.r.o.). Ty určují způsob nakládání s těmito složkami odpadu. 

Město Turnov a jeho Technické služby rovněž prodávají získaný separovaný odpad mimo SO ORP. Fi-

nance takto získané nemohou z povahy právní subjektivity TST vstupovat do příjmové části rozpočtu 

města. Příjmy z prodeje ale promítají do smluvně dohodnuté ceny za služby (snížení nákladů o realizo-

vané příjmy). To se ale u komerčních subjektů spíše neděje a tyto zisky zůstávají u svozových společ-

ností, čemuž se věnujeme podrobněji v jiné části této analýzy.  

                                                           
45 V r. 2011 skončilo 17 % SKO z Turnova na skládce a 83 % bylo energeticky využito ve spalovně Termizo v Liberci. 
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Tab. 35. Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (BRO) a s biologicky rozložitelným komunál-
ním odpadem (BRKO) na území SO ORP za období 2008-2012 

Hmotnostní ukazatele a popis stavu plnění 
cíle POH ČR - diference oproti roku 1995   -
nakládání s BRO a BRKO [t] 

DZ pro 
skládko-

vání 
BRKO 
1995 

2008 2009 2010 2011 2012 

Způsob nakládání 

BRO 

Využití 
Materiálové využití 2,62 27,66 0,00 130,07 325,22 

Energetické využití 0,00 7,53 1,88 1,50 1,68 

Odstra-
nění 

Skládkování (původní hmotnost od-
padu) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spalování 97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RKO 

Využití 

Materiálové využití 0,81 27,13 0,00 13,39 0,48 

Energetické využití 0,00 7,54 1,88 1,50 1,68 

Odstra-
nění 

Sklád-
kování 

Původní hmotnost odpadu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hmotnost odpadu pře-
počtená na obsah bio-
logicky rozložitelné 
složky v odpadu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Měrné skládkování - 
pro porovnání s cílem 
POH (přepočteno na 
obsah biologicky rozlo-
žitelné složky v od-
padu) 

Měrné skládkování BRKO přepočtené na obsah 
biologicky rozložitelné složky [kg. obyv.-1]  ↓ 

148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spalování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jiné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Počet obyvatel v území SO ORP 31 718 31 859 32 064 32 371 32 544 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ Pozn. Hnědě je označena datová základna. 

Podobně problematické je i hodnocení této tabulky, která hovoří pro změnu o nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem, protože se jedná o údaje od zařízení sídlících ve SO ORP Turnov. Podle našich 

zjištění se tak jedná pouze o Technické služby Turnov, s.r.o. a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

a jejich čističku odpadních vod opět v Turnově. První uvedené zařízení je do roku 2015 komunitní kom-

postárnou, která nespadá do evidence dle zákona a začala v tomto módu fungovat v r. 2012. Do té 

doby byla soukromým zařízením dle zákona. Tento přechod ale v datech není patrný, tj. že by mělo 

dojít k poklesu hodnot BRO v r. 2012. Naopak došlo až k ztrojnásobení u materiálového využití, zatímco 

u energetického k žádným významným posunům nedošlo. Pozitivní zprávou je, že od r. 2008 již na 

území SO ORP nedošlo k žádnému odstraňování BRO, ale k jeho materiálovému využití. U BRKO za celé 

sledované období nedocházelo ani k využití ani k odstraňování v rámci Turnovska. Významnou změnu 

lze očekávat od roku 2015, kdy novela zákona o odpadech přináší povinnost separace bio-odpadu a 

zároveň začne v Turnově fungovat přebudovaná kompostárna dle zákona. 

Situaci ohledně nakládání s BRO i mimo území SO ORP můžeme hodnotit pouze za město Turnov. To 

díky separaci a odvozu odpadu do spalovny výrazně překračuje splnění zákonem stanoveného cíle ve 

snižování podílu BRKO ukládaných na skládku pro rok 2013 a současně plní i cíl stanovený pro rok 2020. 
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U ostatních obcí takové informace nemáme, neboť jsou opět vázány na jednotlivé svozové společnosti 

a ty, jak již bylo řečeno, využívají především vlastní skládku v Košťálově ve SO ORP Semily. 

5.1.12. Analýza cílových skupin a analýza rizik 

5.1.12.1. Analýza cílových (dotčených) skupin  
Analýza slouží k definování jednotlivých cílových skupin (dotčených či zainteresovaných), zjištění jejich 
předpokládaných očekávání a k definování rizik spojených s těmito skupinami a s jejich očekáváním. 
Dále pak slouží k nalezení vhodného způsobu komunikace a nalezení případných opatření k minimalizaci 
rizik při zapojení těchto cílových skupin. 

Název do-
tčené sku-
piny 

Očekávání dotčené 
skupiny 

Rizika spojená se skupinou 
Způsob ko-
munikace 

Opatření 

producenti 
odpadu – 
FO 

nezvyšování plateb 
za odpad 

zvyšování cen za odpad z dů-
vodu zvyšování nákladů na 
jeho odstranění z důvodů ros-
toucích nákladů i v důsledku 
znevýhodnění skládkování, 
které bude přeneseno na pro-
ducenty odpadu 

skrz veřejná 
média a svo-
zové společ-
nosti 

apelovat na svozové společ-
nosti na správné nakládání 
s odpadem a nepřenášení 
„pokut“ za skládkování na po-
platníka, občanům zdůrazňo-
vat ekonomičnost vyšší sepa-
race (motivace ke třídění) 

zachování dostup-
nosti a rozšíření 
služeb 

nevhodně zvolený způsob 
sběru recyklovatelného od-
padu může vést k motivaci tří-
dit 

skrz obecní 
média 

nabízet občanům více mož-
ností ke třídění odpadu (kon-
tejnery, pytle), umísťovat 
sběrná místa do vhodných lo-
kalit, zvýhodňovat ty, co třídí, 
případně realizovat kampaně 
za třídění v obci a ze získaných 
prostředků zakoupit potřebné 
pro obec 

obce 

- vůči občanům: 
včasné a správné 
placení poplatků za 
odpad, ukládání 
odpadu na místa 
k tomu určená, 
vyšší separace 
recyklov. odpadů 

zdražování svozu SKO může 
vést k růstu ilegálního naklá-
dání s odpadem a drahé li-
kvidace černých skládek, 
špatné vymáhání pohledávek 
za odpady, na které doplácí i 
platící občané – kritika vůči re-
prezentaci obce 

individuální i 
veřejný 

zvýšený nátlak na neplatiče, 
motivace k nahlašování pa-
chatelů černých skládek, ale i 
těch, kdo umísťují svůj KO do 
veřejných košů apod., moti-
vační programy ke zvýšení tří-
dění  

- vůči svozovým 
společnostem 

netransparentnost v cenové 
politice, dominance v regionu 
narušuje chování v běžně kon-
kurenčním prostředí 

vzájemná 
jednání za 
skupiny více 
obcí/SO ORP 

VŘ na svozovou společnost KO 
mezi více obcemi ve SO ORP 

refundace za prodaný vytří-
děný odpad nekončí u obcí 
(producentů odpadů), ale 
často u svozových společností 
(platby od EKO-KOM předsta-
vují jiný zdroj financování) 

vzájemná 
jednání za 
skupiny více 
obcí/SO ORP 

refundace peněz od svozo-
vých společností za prodaný 
recyklovatelný odpad formou 
slev nebo přímých plateb 

svozové 
společnosti 

udržení dominance 
v regionu i na trhu 

nízká konkurence v regionu 
omezuje konkurenceschop-
nost a inovace, diktát ceny 

vzájemná 
jednání za 
skupiny více 
obcí/SO ORP 

nadnárodní společnost lépe 
podchytí inovace než lokální 
fa., získání konkurenčních na-
bídek na služby v oblasti není 
nereálné, obzvlášť posunu ke 
spalování v komerčních spa-
lovnách - nepropojených se 
svozovými spol. 
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Identifikujeme 3 základní dotčené skupiny, u nichž dochází k vzájemnému prolínání. Základní premisou 

je zachování služeb v dobré a finančně dostupné kvalitě na pozadí dodržování ekologičtějšího nakládání 

s odpadem. Občané chtějí levné a dostupné služby. Obce chtějí dobré ceny pro své občany a po obča-

nech žádají správné chování – tj. placení za odpad a ukládání odpadů na správná místa včetně třídění. 

Svozové společnosti chtějí generovat zisk svým majitelům a zároveň ufinancovat inovace a legislativní 

opatření pro šetrnější nakládání s odpadem. 

5.1.12.2. Analýza rizik – registr rizik v oblasti  
Definice rizika je převzata z Metodiky přípravy veřejných strategií: Riziko je nebezpečí vzniku události, 

která může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů. Jedná se o budoucí událost, která má náhod-

nou povahu (tj. může, ale nemusí nastat a mít negativní dopad) a není ani nemožná, ani jistá. Riziko 

spojujeme s negativními vlivy, nepříznivými dopady a ztrátami a chápeme jej jako synonymum nebez-

pečí, hrozby, úskalí a nejistoty. Protipólem rizika je příležitost, která je spojována s příznivými vlivy a 

dopady.  

Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu jednotli-
vých rizik a jejich dopadu (materiálního i nemateriálního) na dosažení cílů strategie. Pravděpodobnost 
(v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) se hodnotí na škále 1 až 5: hodnota 1 představuje 
velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost) a hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi 
vysokou pravděpodobnost). Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti a dopadu. Hodnota vý-
znamnosti se pohybuje mezi hodnotou 1 a 25. Vlastníci jednotlivých rizik jsou osoby odpovědné za řízení 
a monitorování daného rizika (průběžné přehodnocování významnosti rizik a identifikace reálného vý-
skytu dané rizikové události). 

Skupina rizik Název rizika 
Hodnocení rizika 

Vlastník rizika 
P D 

V = 
P.D 

Finanční ri-
ziko 

Nedostatek financí na zajištění běžného provozu 
systému odpadového hospodářství 

1,8 4,2 7,6 obce 

Výdaje na mimořádné záležitosti, např. na odstra-
ňování černých skládek 

3,1 2,6 8,1 obce 

Nedostatek financí na investice a vybavení 3,1 2,6 8,1 
svozová 
spol./obec 

Občané a původci komunálního odpadu neplatí za 
odpad 

2,1 4,2 8,8 obce 

Organizační 
riziko 

Špatný systém svozu odpadů v rámci území SO 
ORP 

1,6 3,2 5,1 obce 

Neexistence či špatné rozmístění zařízení odpado-
vého hospodářství (skládky, spalovny, recyklační 
linky, sběrné dvory,…) 

2,4 3,2 7,6 obce 

Nezájem či neochota obcí ke spolupráci 1,6 2,0 3,2 obce 

Právní riziko 
Změna legislativy, která povede k vynuceným in-
vesticím nebo zvýšení provozních nákladů 

3,1 4,0 12,4 
svozová spol./pro-
ducent odpadu 

Technické ri-
ziko 

Špatný technický stav zařízení a vybavení 2,2 2,0 4,4 svozová spol. 

Věcné riziko 

Špatné řízení svozové firmy nebo porušování pod-
mínek smlouvy a rizika spojená se zaměstnanci 
firmy (stížnosti občanů) 

1,9 3,2 6,1 svozová spol. 

Občané a původci odpadu porušují zákon => zvý-
šené náklady (např. černé skládky) nebo pokuta 
pro obec 

2,9 2,6 7,5 obce 
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Reprezentantům obcí jsme v 1. fázi projektu předložili tabulku s možnými riziky a požádali je ohodno-

cení. Jejich odpovědi za pravděpodobnost jsme zprůměrovali, doplnili o hodnocení dopadu a vyplnili 

do výše uvedené tabulky. Vyplnilo ji 16 obcí z 37. Následně jsme témata probírali i během osobních 

setkání nebo skupinové diskuse v září 2014. Ta proběhla den po schválení novely zákona o odpadech 

a došlo k významnému přehodnocení rizik, která jsme promítli do výše uvedené tabulky. Např. zatímco 

na jaře legislativní změny nechávaly starosty spíše klidnými, na podzim je novela zaskočila, když 2 týdny 

před komunálními volbami nově ukládá obci povinnost do 3 měsíců zajistit místa pro oddělené sou-

střeďování i BRO a železa. 

Skupinová diskuse se tak stáčela k obsahu novely a starostové došli k názoru, že změny legislativy mo-

hou být významným rizikem, včetně jejich dopadů. S tím souvisí i zesílení obav z finančních rizik – kdy 

občané neplatí za odpad, nedostatek financí brání investicím i běžnému provozu nebo nastanou neo-

čekávané výdaje na likvidaci černé skládky apod. 

Špatné rozmístění zařízení odpadového hospodářství nebo nedodržování zákonů by rovněž mohlo 

obce ohrozit. Aktuálním se stalo ukončení skládkování od roku 2024 a obavy z nárůstu cen v důsledku 

vyšší separace v třídících zařízeních. Skládku v Košťálově navíc nahradí spalovna v Liberci, kam bude 

dominantní svozová společnost nucena odpad vozit. Což např. pro klienty Technických služeb Turnov 

neznamená žádnou změnu, protože již nyní odstraňují SKO ve spalovně. Pokud by ovšem mělo dojít 

k nárůstu ceny v důsledky zvýšené poptávky ze strany např. společnosti Marius Pedersen, a.s. (doposud 

převážně využívá vlastní skládku v Košťálově), zasáhne to i obyvatele Turnova, Jenišovic a Ohrazenic. 

Ekologický aspekt energeticky efektivnějšího spalování je následován ekonomickým, tj. vyššími náklady 

a z toho pramenící obavy. Dle debat, výstupů dotazníků i tabulky od starostů rozšířené o poznatky 

z diskusí můžeme říci, že hodnocení rizik sedí s verbálně popisovanými problémy ve SO ORP, byť zá-

sadní problematický okruh nebyl uveden v hodnocené baterii. Viz následující graf z odpovědí 2. Dotaz-

níků obcím. 
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Graf 2 Problémy v rámci OH v obcích SO ORP Turnov 

 
Zdroj: Četnosti odpovědí starostů obcí ve SO ORP na 2. dotazník (možnost více odpovědí). Odpovědi od 
34 starostů. 

Jako nejproblematičtější vystupují z dotazníků vysoké ceny za svoz odpadu spolu s černými skládkami. 

Z baterie odpovědí ještě 6 hlasů žádalo větší informovanost občanů, ostatní byly uváděny marginálně. 

Ani vybavenost území včetně vzdálenosti nebo nedostupnosti zařízení k nakládání s odpady, ani síť 

kontejnerů nebo uzavírání skládek starosty na jaře 2014 netrápili. Bohužel žádná z možností odpovědí 

se nevztahovala k tomu, co uváděli samotní starostové, a to nespokojenost s nastavením podmínek 

jednou dominantní svozovou společností v regionu.  

Jak je uvedeno v předchozím textu této kapitoly i ve SWOT analýze, občané i starostové nejsou spoko-

jeni s cenou za odvážený odpad. Vadí jim především nejednotný ceník pro obce SO ORP a pocit „nevý-

znamného“ klienta nadnárodního giganta ovládajícího regionální trh. Byť oceňují každoroční setkání 

společnosti SKS se starosty a informování o nových technologiích apod., nicméně je často následováno 

zasláním informace o navýšení plateb na následující rok. Nehledě na to, že celý proces probíhá již řadu 

let pouze v podobě každoročního sepsání dodatku o navýšení ceny, tedy bez nových smluv nebo výbě-

rových řízení. 

To vše v zástupcích obcí SO ORP vyvolává pocit nezměnitelné situace s jedním dominantním hráčem v 

regionu. Starostové nejsou s takovou situací spokojeni a rozhodli se ji označit jako prioritní ze všech 

problémových okruhů v odpadovém hospodářství.  
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5.1.13. SWOT analýza oblasti 
SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek daného území (vnitřní vlivy z hlediska 
území), příležitostí a rizik (vnější vlivy z hlediska území). Na základě SWOT analýzy je komplexně vyhod-
nocena situace na území SO ORP 

Silné stránky Slabé stránky 

- dostatečná dostupnost sběrných dvorů a 
sběrných míst 
- dostatečná kapacita zařízení na zpraco-
vání odpadů v dostupné vzdálenosti, 
včetně spalovny na energetické využití od-
padu 
- občané třídí + uvědomělost lidí o přínosu 
třídění 
- žádné významné ekologické zátěže ve SO 
ORP 
- skládky, ZEVO i spalovny leží mimo území 
SO ORP a CHKO 
- přecházení obcí k systému plateb za veli-
kost a četnost svozu jednotlivých domác-
ností – individualizace a uvědomění o ceně 
za množství 
- nabídka třídění do pytlů přímo v domác-
nostech 
- spolehlivě fungující svozová společnost 
- možnost využití „obecních“ turnovských 
technických služeb 
- vznik kompostárny využitelné okolními 
obcemi 

- původcem odpadu je obec 
- dominance jedné svozové společnosti v regionu 
- nejasný ceník za svoz pro jednotlivé obce od MP 
- neklesající produkce komunálních odpadů včetně ne-
bezpečných složek 
- finanční náročnost likvidace černých skládek 
- nedořešené rekultivace ukončených místních skládek 
a ovlivňování kvality vod 
- vzdálenost skládek a spaloven zdražuje svoz odpadu 
v některých obcích 
- přes většinu platících, stále existuje řada lidí parazitu-
jících na systému a neplatících za odpad 
- problém kvality třídění do kontejnerů 
- kontejnery často pouze na PET a ne na plasty (= výhod-
nější pro svozové spol. – lépe PET zpeněží) 
- neekonomičnost a hraničící neekologičnost pytlového 
sběru recyklovatelného odpadu (převážně u personali-
zovaného sběru) 
- svozové společnosti často nevrací obcím peníze za pro-
daný separovaný odpad a nechávají si proplatit dopravu 
- nedostatečný počet a kapacita zařízení pro využívání 
BRKO 

Příležitosti Hrozby 

- původcem odpadu by měl být jeho sku-
tečný producent, tj. fyzická nebo právnická 
osoba 
- výběrová řízení skupiny obcí na svozovou 
společnost může zlevnit cenu za tunu 
- snížit produkci KO a zvýšit podíl recyklova-
telného odpadu a BRO 
- materiálově využívat více BRKO na kom-
postárnách 
- zvýšit počet komunitních kompostáren 
- získat benefity (ne/finanční) od svozových 
společností za prodaný vytříděný odpad 
- informovat občany o výhodnosti třídění 
pro úspory jejich i obce 
- motivovat třídící osoby prostřednictvím 
benefitů  např. slevou na poplatcích 
- motivace podnikatelských subjektů do za-
pojení  
- nákup fotopasti (spojení více obcí) 

- dominantní postavení jedné svozové společnosti v re-
gionu 
- zvýšení poplatků v důsledku svozu odpadu na skládky 
a sankce za neekologické nakládání 
- náklady na odstraňování černých skládek a obtížná po-
kutovatelnost viníků 
- problém s odklizením odpadu leží na majiteli pozemku 
a ne na původci odpadu - těžká prokazatelnost o pů-
vodci 
- změna legislativy omezující platby za nádobu – občany 
vedla k úsporám a uvědomění ceny za odpad…zvýšení 
recyklace a snížení finančních nákladů obce, změna by 
mohla mít reversibilní efekt 
- rizika spojená s uvolňováním škodlivin do půdy na mís-
tech nerekultivovaných starých skládek 
- ekonomická krize může opět snížit výkupní ceny sepa-
rovaných odpadů a bude obtížný jejich odbyt, případně 
zpoplatněný odběr  
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- zlepšení jednoznačné kategorizace od-
padů a finančního výkaznictví v kapitole od-
padů 
- dokončení Plánu odpadového hospodář-
ství 

- ekonomická nevýhodnost a otázka navýšení vytřídě-
ného odpadu při systému identifikace třídících (např. 
štítky na pytlích a jejich náročná evidence) 
- náročná evidence a výkaznictví zatěžující samosprávu 
- motivace živnostníků na zapojení odpadového hospo-
dářství a třídění odpadů 
- špatná komparovatelnost údajů z evidencí a rozpočtů 
v oblasti odpadového hospodářství 
- nesnižování jednotlivých druhů odpadů v důsledku 
prodlevy vzniku POH 

Pozn. Jedná se o prvotní SWOT analýzu, která vychází především z informací ze sekundárních zdrojů, v 
souladu s projektem a od osob pohybujících se v oblasti odpadového hospodářství ve SO ORP. Doplněna 
o hodnocení 14 obcí z 37 ve SO ORP, které zaslaly odpovědi na přímý dotaz. Dále také parciální odpovědi 
z oficiálního 2. dotazníku zadavatele. V další fázi projektu byla doplněna o poznatky dalších starostů a 
aktérů získaných ze vzájemných setkání ve SO ORP, jež byly zaneseny především do Návrhové části do-
kumentu a jsou v souladu s výše popsanými poznatky. 

5.1.14. Souhrn výsledků analýz (analytické části) 
Území SO ORP Turnov je saturováno službami v oblasti odpadového hospodářství. Všechny obce mají 

smlouvu s jednou nebo více svozovými společnostmi na odvoz směsného komunálního, tříděného a 

nebezpečného odpadu. Jednoznačně dominantním hráčem na poli svozu je společnost Marius Peder-

sen, a.s., který určuje podmínky trhu (včetně svých dceřiných Severočeských komunálních služeb, 

s.r.o., např. skrz cenu uložení na skládku apod.). Jedinou fungující konkurenční spol. ve SO ORP jsou 

Technické služby Turnov, s.r.o., vlastněné Městem Turnov. V současné době pokrývají svými službami 

město Turnov, jeho městské části a některé nejbližší obce. Jejich kapacita by mohla pokrýt i některé 

další obce, případně po navýšení i více obcí ve SO ORP. 

Ve střednědobém horizontu není očekáván pokles produkce komunálního odpadu, neboť se předpo-

kládá oživení ekonomiky a také množství lidí nebude výrazně klesat, byť se bude zhoršovat demogra-

fická struktura a obyvatelstvo bude stárnout. S ohledem na plnění cílů Plánu odpadového hospodářství 

(POH) a evropských směrnic bude nutné zvyšovat materiálové využití odpadu, případně očekávat fi-

nanční sankce za ukládání na skládky, namísto spalování. V současné době se hovoří o navýšení 250,- 

Kč na domácnost během pěti let. Bude tedy nutné řešit budoucí vývoj s komerčními svozovými společ-

nostmi, které v současnosti významně využívají svoji velkokapacitní skládku v Košťálově, namísto šetr-

nější a energeticky výhodnější spalovny. Rovněž podíl recyklace bude muset nadále posilovat a kromě 

klasického plastu, papíru a skla by měl vzrůst podíl vytříděného biologicky rozložitelného odpadu (BRO) 

z komunálního odpadu. 

V současné době není problém s konečným odstraněním SKO, neboť v blízkosti SO ORP fungují zařízení 

s dostatečnou kapacitou i do budoucna. Zmiňovaná skládka v Košťálově a spalovna v Liberci. V r. 2015 

dojde k přeměně komunitní kompostárny v Turnově - Malém Rohozci na zařízení pro biologicky rozlo-

žitelný komunální odpad (BRKO) dle zákona. Evropské směrnice a POH zavazují ČR k vyššímu podílu 

vytříděného BRO, který by se měl vracet zpět do přírody a ne končit ve spalovnách nebo na skládkách. 

Kvalitní kompost je a bude ceněnou komoditou, která pomůže udržet funkčnost systému jejím prode-

jem. Lze v tom spatřovat prostor pro spolupráci více obcí a starostové se k tomu také hlásí (viz výsledky 

z 2. dotazníku starostům v následujícím grafu). Hlavním cílem by mělo být: snížit produkci KO a zvýšit 

podíl recyklovatelného odpadu a jeho dalšího využití. 
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V současné době probíhá motivační program pro navýšení vytříděnosti prostřednictví identifikace in-

dividuální separace domácností ve dvou obcích SO ORP (Turnov a Radostná pod Kozákovem). Domác-

nosti získávají slevu na poplatku podle evidence každého vytříděného pytle, resp. kilogramu odevzda-

ného v pytli polepeném štítkem s čárovým kódem. Tento systém je velice ekonomicky, technicky i per-

sonálně náročný a čas ukáže, zda vede k vyšší míře separace a snížení produkce SKO. Občané ale pozi-

tivně vnímají možnost třídění do pytlů. I další obce je provozují (byť bez evidencí), přestože ekonomicky 

výhodnější a dokonce ekologicky šetrnější je využívání kontejnerových stání.46 Kontejnery má naprostá 

většina obcí ve SO ORP, buď v osobním vlastnictví zapůjčené za úhradu od svozové spol., nebo zdarma 

od spol. EKO-KOM, a.s. Obce jsou tak zapojeny do systému zpětného vyplácení odměn za vykázaný 

vytříděný odpad od spol. EKO-KOM, a.s. Jde o prostředky refundované na základě zákona pocházející 

z poplatků firem produkujících obalové materiály, ne o zisk utržený prodejem vytříděného materiálu 

svozovou společností. Ta za jeho svoz dostává od obce zaplacenou dopravu a případný zisk za prodaný 

materiál často končí u ní, bez kompenzací producentovi odpadu. Ekonomická krize je již pryč, a tak by 

již neměl být problém s prodejem nebo odběrem recyklovatelných odpadů, jako tomu bylo okolo r. 

2009, kdy producenti dokonce museli platit odběrateli za separovaný odpad a měli problém odebírající 

vůbec sehnat. Nyní se dají vybrané odpady i úspěšně zpeněžit. Existuje zde prostor pro jednání. 

Získávání dat za území SO ORP ukázalo velké nedostatky v evidencích a zařazování odpadů. Jsou silně 

závislé na jednotlivcích a jejich rozhodnutí, kam kterou položku zařadí, tzn. data nejsou 100 % srovna-

telná a interpretace je obtížná. Dochází nejen k lokálním odlišnostem, ale i výkyvům v čase, stejně jako 

tomu je např. u řazení údajů pod odlišné paragrafy a položky v rozpočtování odpadového hospodářství. 

Bylo by vhodné dodržovat jednotnou linku, která by umožňovala lepší komparaci u zařízení i v mezi-

ročních srovnáních. Co se týče Plánu odpadového hospodářství, čeká se na dokument od Libereckého 

kraje. Jedinou obcí s POH ve SO ORP je město Turnov, jenž ho mělo zpracováno pro roky 2005-2010. 

Nový dokument se momentálně nepřipravuje a čeká se na krajský, od nějž se odvine i turnovský. 

Přestože valná část obcí leží v oblasti ovlivněné řekou Jizerou, kterou pravidelně postihují zvýšené prů-

toky a dochází k záplavám, nedochází k významným následkům v odpadovém hospodářství. Ve SO ORP 

dochází spíše k lokálnímu vylití ze břehů než dramatickým škodám na majetku. Ani z hlediska životního 

prostředí není Turnovsko vnímáno jako významně rizikové. Nejsou zde místa s vážnou ekologickou zá-

těží, ta se vyskytují nejčastěji v oblasti starých lokálních skládek, které byly neodborně sanovány a re-

kultivovány. Dochází k prosakování do podzemních vod okolní zástavby, které obyvatelstvo významně 

nepoškozuje, protože jde většinou o oblasti s vodovodním řádem. Pro obce jde ale o nedořešené téma 

a závazky z minulosti. 

Významně problematičtější pro většinu obcí je téma černých skládek a ilegálního odkládání odpadu, 

které zatěžuje jejich obecní rozpočty v řádech deseti až statisíců. Jedná se o palčivý problém, který 

vnímají jak reprezentanti obcí, tak jejich obyvatelé. Kladou vinu za jejich vznik lidem nebydlícím v jejich 

obci a jsou nespokojeni s dohledáním a sankcionováním původců černých skládek. Za takové přestupky 

na území obce jsou totiž trestáni sami občané, protože z jejich obecního rozpočtu jsou nejčastěji hra-

zeny náklady spojené s likvidací znečištění. Pomoci by mohl nákup fotopasti, např. i sdílené několika 

menšími obcemi, která by napomohla dopadení viníků. Problematické je také odkládání SKO do veřej-

ných košů, jehož odstranění je opět hrazeno z prostředků všech. Velká řada obcí řeší problém s chalu-

páři a jejich vyhazováním odpadu do veřejných košů zpoplatněním nemovitostí sloužících k rekreaci. 

                                                           
46 Svoz pytlů s odpadem přímo u fyzických osob totiž představuje velké nároky na čas i pohonné hmoty, čímž 
zanechává velkou ekologickou stopu. 
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Nejčastější formou je povinnost odkupu určitého množství pytlů na SKO. Podobně na systému parazi-

tují neplatiči, kteří odpad produkují, ale obci za něj neplatí. Případně mezera v platbách vzniká u občanů 

s trvalým bydlištěm na adrese obecního/městského úřadu, od nichž poplatek nelze vybírat. Častěji se 

tento problém vyskytuje v obcích s poplatkem na hlavu, než u těch s poplatkem za velikost nádoby. 

Systém plateb za nádobu je obcemi, které jej využívají, hodnocen jako spravedlivější, než plošné po-

platky na osobu. Řada obcí ve SO ORP k němu také v posledních letech přešla. Jako důvody uvádí hlavně 

individualizaci produkce SKO, člověk vidí, kolik ho stojí vyprodukovaný odpad a je motivován k většímu 

třídění. Nedochází k převážení a účtování „prázdného vzduchu“ svozovými společnostmi. Neplatí se za 

osoby, které mají v domě trvalé bydliště pouze formálně, ale platí se za to, co je odvezeno. Na druhou 

stranu se říká, že platba za nádobu může přispívat k ilegálnímu nakládání s odpadem např. jeho spalo-

váním nebo ukládáním mimo prostor pro to určený. Tedy vzniku černých skládek nebo odkládání do 

veřejných košů, či nádob jiných platících domácností. Obce využívající „poplatek na hlavu“ jsou rovněž 

se svým systémem spokojeny. Ohlasy i odborné studie neprokazují navýšení těchto negativních jevů 

souvisejících např. s přechodem na systém platby za nádobu. Pomoci by mohla i spolupráce obcí ve 

sdílení sběrných dvorů nebo kompostáren, kdy by za paušální poplatek nebo zpětnou kompenzaci 

mohli jejich služeb využívat zdarma i občané mimo obec zřizující takové zařízení. Obzvláště u objem-

ného nebo většího množství odpadu by to mohlo napomoci zmenšení problému s černými skládkami. 

Ty obtěžují všechny obce bez ohledu na systém plateb za odpad. 

V rámci SO ORP je spolupráce pouze individuální, tj. mezi některými obcemi, a to ještě spíše výjimečně. 

Obce řeší odpadové hospodářství samy, což, obzvlášť u struktury menších obcí ve SO ORP Turnov, 

představuje enormní zátěž pro často neuvolněné starosty. Větší kooperace při nakládání s odpadem je 

nejvíce preferovaným tématem meziobecní spolupráce, ačkoliv ne na bázi společné platformy, ale 

spíše formou lepší koordinace. 

Graf 3 MOS v rámci OH v obcích SO ORP Turnov – z 2. dotazníku na starosty obcí ve SO ORP  

 
Zdroj: Data z 2. vlny dotazníků SMO ČR u starostů obcí SO ORP Turnov. Pozn. možnost více odpovědí.  
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5.1.15. Doporučení 
Analýza ve své první fázi na základě výše uvedených zjištění identifikovala následná doporučení a byla 

podrobně rozepsána v dokumentu nástinu variantních návrhů. Jejich smysl a důležitost byla posléze 

diskutována 1. shromážděním starostů a po dalších jednáních transformována do problematických ok-

ruhů a cílů. Doporučení z jara 2014 sloužila jako vstup pro vytvoření návrhové časti. 

1. Spojení sil obcí při vyjednávání se svozovými společnostmi (výhodné a rovné podmínky) 

Pokud se spojí více obcí a společně budou vyjednávat podmínky se svozovými společnostmi, případně 

vyhlásí nové výběrové řízení, může to vést k výhodnějším podmínkám pro uživatele těchto služeb. Mi-

nimálně je žádoucí jednotný sazebník pro komparovatelná sídla a jejich vzdálenosti od místa nakládání 

s odpadem. K jednání je také vyplácení zisků z prodaných vytříděných komodit jejich producentům, 

případně jejich kompenzace. Dále i rozšíření druhů separovaného odpadu (např. kontejnery na plasty 

z domácností, ne pouze PET materiálů, zavedení pytlového sběru, nádob na nápojové kartony apod.) 

a propůjčení nádob na ně zdarma (případně využít nádob od EKO-KOM). 

Přestože se zdá, že pozice dominantní společnosti v regionu je hotovým a neměnným faktem, není 

tomu tak a konkurence dalších velkých hráčů, případně regionálních technických služeb, příchod či zří-

zení nové entity je otevřené. (Příkladem dobré praxe může být Dobrovolný svazek obcí severovýchod 

(se sídlem v Kyjově), kde svoje síly spojilo 42 obcí, a samy si sváží nebo kompostují odpad a po rozpočí-

tání nákladů vychází 350,- Kč na 1 občana ročně. Nebo Jilemnicko - svazek obcí, které rovněž připravuje 

svoz odpadů za 20 obcí v regionu. Viz příklady dobré praxe v nástinu variantních návrhů.) 

2. Spolupráce při využívání sběrných dvorů a kompostáren 

Větší úspory a kvality v nakládání s odpadem by mohla přinést užší spolupráce obcí ve sdílení sběrných 

dvorů a kompostáren. Je nereálné, aby každá obec disponovala sběrným dvorem nebo aby malé osady 

měly kompostárny. (Problém legislativní opatření v oblasti nakládání s odpady, školení pracovníků, 

větší efektivita shromažďování na 1 místě, technologie, naplněnost kapacity, náklady na provoz atd.) 

Je pro všechny strany výhodné, pokud spojí své síly a blízké sběrné dvory nebo kompostárny budou 

sloužit „zdarma“ i občanům obcí bez nich. Ty se následně budou podílet na kompenzacích nákladů 

spojených s provozem takového zařízení buď paušálně, nebo zpětně na základě konkrétních údajů o 

složeném odpadu jejich obyvateli. Odběr vybraného odpadu „zdarma“ pomůže zmenšovat rizika vzniku 

černých skládek a pocitu spokojenosti s nabízenými službami i rovnocenností mezi občany. K realizaci 

lze využít zkušeností mnoha takto fungujících sdílených zařízení po celé ČR. 

3. Černé skládky 

Černé skládky a ilegální nakládání s odpadem jsou nejčastějšími problémy v obcích, které neúměrně 

zatěžují rozpočty obcí, když se občané chtějí zadarmo zbavit většího množství nebo rozměrnějšího 

odpadu. Není v silách obcí je zcela eliminovat, ale ke snížení jejich vzniku může přispět celá řada opat-

ření. Jak možnost zdarma odkládat určitý druh odpadů na sběrné dvory či kompostárny, tak přísnější 

postihy a jejich vymáhání. K dohledávání pachatelů by pomohla jak intenzivnější pomoc občanů, tak 

nákup fotopasti. Informace o tom, kolik obec (tedy každý její občan) zaplatí za likvidaci jedné takové 

černé skládky, by mohla motivovat lidi k hlášení pachatelů černých skládek. Fotopast by mohla být 

zakoupena více obcemi a sloužit v  místech aktuálních potřeby.  
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4. Vyšší separace recyklovatelných složek SKO a příjmy z nich 

Snížení výdajů za odpad pomůže také vyšší podíl separovaného odpadu. Vytříděním a materiálovým 

využitím recyklovatelných materiálů také dojde k naplnění evropských směrnic a Plánu odpadového 

hospodářství, tedy povinnostem původců odpadu. Je žádoucí zachování a rozšiřování sběrných míst 

pro odkládání odpadu, možnost třídění do pytlů přímo v domácnostech, rozšíření komunitních kom-

postáren pro zvýšení separace biologicky rozložitelného odpadu přímo v místě jeho původu, motivo-

vání třídících formou bonusů, konání jednorázových i pravidelných akcí spojených s informováním a 

sběrem recyklovatelných složek a další. 

Vyšší míru separace by měly provázet kompenzace za její produkci. A to jak formou přímých finančních 

kompenzací obci (jak od společnosti EKO-KOM, tak přímo od svozových společností za utržený zisk za 

prodanou komoditu), tak formou jiných benefitů. V současné době, kdy EKO-KOM, a.s. nabízí kontej-

nery na tříděný odpad zdarma, jsou platby za jejich pronájem zbytečné. Efektivnějšímu hospodaření 

s vytříděným odpadem by významně pomohlo jeho odpovídající uskladnění – tj. stlačení před vyhoze-

ním do nádoby. Obce by měly občany informovat o ekonomické nevýhodnosti nestlačených obalů v 

kontejnerech a ceně za jejich odvoz. Stejně jako o výdělku za prodaný recyklovatelný odpad a toho, co 

za něj bylo pro obec nakoupeno.  

5.2. Návrhová část pro oblast odpadového hospodářství 

5.2.1. Struktura návrhové části 
Návrhová část je součástí Souhrnného dokumentu, který byl zpracován v rámci projektu "Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností". 

Byla zpracována realizačním týmem ve spolupráci se zástupci obcí SO ORP s podporou motivujících 

starostů. 

V předchozích krocích byla zpracována analytická část pro téma „Odpadové hospodářství“, na jejímž 

základě byly připraveny Nástiny opatření. Návrhová část staví na všech dosud realizovaných aktivitách. 

Cílem návrhové části je reagovat na konkrétní potřeby území zjištěné analýzami a zároveň sloužit jako 

nástroj pro zefektivnění procesů v území. Pro rozvoj meziobecní spolupráce je nutné nastavit společ-

nou vizi, dále rozpracovanou do úrovně cílů v nadefinovaných problémových oblastech v oblasti odpa-

dového hospodářství. 

Provedená analýza je stěžejním, nikoli však jediným vstupem pro definování návrhové části. Formulace 

vize byla navržena realizačním týmem jako podklad pro další diskusi zástupců dotčených obcí. Meto-

dou brainstormingu a následnou diskusí o jednotlivých variantách byla zformulována vize meziobecní 

spolupráce ve správním obvodu ORP. Vize je formulována jako žádoucí budoucí stav meziobecní spo-

lupráce. Je souhrnná pro spolupráci obcí ve SO ORP pro všechna řešená témata, nikoli pouze pro téma 

odpadového hospodářství. 

Na základě analytické části (zejména SWOT analýzy), následně zpracovaných Nástinů opatření a s oh-

ledem na definovanou vizi byly realizačním týmem navrženy problémové okruhy, které byly podrobeny 

ověření ve fokusních skupinách. Fokusní skupiny byly složeny ze starostů a místostarostů z území SO 

ORP Turnov, experta na odpadové hospodářství a zástupců odboru životního prostředí (státní i samo-

správní). Jejich odborné názory byly klíčové pro upřesnění výstupů, které vzešly z analýzy dat, a obo-

hatily tak pohled na téma odpadového hospodářství. 
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Stěžejním bodem návrhové části je definování cílů ve vymezených problémových tématech. Cíle byly 

podrobně popsány a byla navržena opatření k realizaci cílů. Pro sledování úrovně naplňování defino-

vaných cílů byla nastavena sada indikátorů umožňující periodicky monitorovat pokrok při plnění cílů 

a případně přijímat opatření ke zlepšení žádoucího výsledku. 

Návrhová část Souhrnného dokumentu je strukturována standardně dle principů strategického řízení. 

Základní „střechou“ návrhové části je vize. Jejím formulováním je deklarováno, že území SO ORP 

bude usilovat o její naplnění. Následně se vize rozpadá do problémových okruhů, které budou napl-

ňovány prostřednictvím sady několika málo cílů. 

Jednotná vize poskytuje celkový rámec všem subjektům zapojeným do činnosti vymezeného území. 

Měla by udržet společné směřování všech zapojených subjektů od nejvyšších úrovní hierarchie až po 

nejnižší úrovně. Umožní lépe přenášet pravomoci na výkonné pracovníky a zároveň zajistit jednotnou 

filosofii, pro kterou jsou dílčí činnosti vykonávány. Bez vize by chyběl jasně vyjádřený směr, kterým se 

chceme vydat. Vize je formulována jako budoucí stav, kterého chceme realizací strategického řízení 

dosáhnout. Jedná se o společnou představu, jak by měly obce v území v budoucnu spolupracovat. Re-

spektuje přání a potřeby místních občanů. 

V podmínkách projektu je vize souhrnná pro spolupráci obcí ve SO ORP pro všechna řešená témata, 

nikoli pouze pro téma odpadového hospodářství. Vzhledem k zaměření projektu směřuje ke všem po-

vinným tématům a ke zvolenému volitelnému tématu. Staví na silných stránkách identifikovaných ve 

SWOT analýze.  

Vedle určení budoucího směřování vývoje může vize také sloužit jako marketingový nástroj území. Je 

doplněna o slogan, který bude využíván pro propagaci území jako celku dovnitř (občanům, politikům, 

školám, podnikatelům) a navenek (turistům, potenciálním investorům, složkám veřejné správy). 

První verze struktury problémových okruhů byla vytvořena realizačním týmem na základě provedených 

analytických kroků a zpracovaných Nástinů opatření. Návrh problémových okruhů byl ověřen ve fo-

kusních skupinách. Následně byly vytvořeny popisy cílů. Byli určeni garanti (správci) jednotlivých cílů, 

kteří zpracovali návrhy popisů, které byly podrobeny vnitřnímu připomínkovému řízení. Realizační tým 

jednotlivé cíle vzájemně porovnal, sjednotil jejich strukturu a úroveň detailnosti. Byl kladen důraz na 

vzájemnou provázanost cílů a jejich doplňkovost. Součástí tohoto procesu bylo také nastavení indiká-

torů, jimiž bude plnění cílů sledováno a hodnoceno.  

Schéma 1. Vztahy mezi vizí, problémovými oblastmi, cíli a indikátory 
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Struktura problémových oblastí a cílů v tématu „Odpadové hospodářství“ je uvedena v níže uvedeném 

schématu. 

Vize mezi-
obecní spolu-
práce: 

Obce v území SO ORP Turnov efektivně koordinují nakládání s odpadem 

Odpadové hos-
podářství 

Problémová oblast 1: 
Různé náklady obcí 
při nakládání s od-
pady 

Problémová oblast 2: 
Ohrožení vzešlá 
z novely zákona o 
odpadech 

Problémová oblast 3: 
Nevyhovující pod-
mínky odpado-
vého hospodářství 
v legislativě. 

Problémová oblast 4: 

Černé skládky a jejich 
odstraňování 

cíl 1.1: Za-
jistit 
trans-
parentní 
ceník od 
svozové 
společ-
nosti pro 
obce 

cíl 1.2: 
Snížit ná-
klady obcí 
na svoz a 
nakládání 
s komu-
nálními a 
recyklo-
vatelnými 
odpady. 

cíl 2.1: In-
formovat 
starosty 
o legisla-
tivních 
změnách 
v oblasti 
odpado-
vého 
hospo-
dářství. 

cíl 2.2: 
Společně 
realizo-
vat ře-
šení po-
žadovaná 
z legisla-
tivních 
změn zá-
kona o 
odpa-
dech. 

cíl 3.1: 
Změnit ustanovení 
zákona, že původce 
odpadu je občan a 
ne obec. 

cíl 4.1: 
Snížit počet a výdaje za 
černé skládky. 

Návrhová část byla zpracována ve druhém pololetí roku 2014. 

5.2.2. Vize a slogan 
Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2024) a současně 

jako nástroj marketingu, včetně sloganu či hlavního hesla, které jsou pro oblast Turnovska typické a se 

kterými se lidé mohou ztotožnit. 

a. Vize 2024 

Obce na území SO ORP Turnov spolu komunikují. Jejich občanům je k dispozici kvalitní a dostupná síť 

škol a pestrá nabídka mimoškolních volnočasových aktivit. Komunitní plánování sociálních služeb od-

ráží demografický vývoj a pomáhá řešit problémy klientů v jejich přirozeném prostředí. Obce v území 

SO ORP Turnov efektivně koordinují nakládání s odpadem, cesty v území jsou kvalitnější a bez-

pečnější. 

b. Slogan 

Český ráj, dobré místo pro život. 

5.2.3. Problémové oblasti (okruhy) 
Jak již bylo řečeno, problémy ve SO ORP Turnov vzešly z analytické části, 1. Shromáždění starostů, z 

rozhovorů se starosty, jejich odpovědí v dotaznících i sběru dat. Vše bylo závěrem prodiskutováno ve 

skupinové diskusi, z níž vzešly 4 okruhy, které byly ovlivněny i aktuálně přijatou novelou zákona o od-

padech. Došlo jen k mírné úpravě formulace z návrhové části, okruhy zůstaly stejné. S ohledem na 

akutní potřebu řešení dopadů novely od 1. 1. 2015 bylo téma související se systémy recyklovatelného 

odpadu zařazeno mezi důležitější okruhy. Jakmile dojde k vyřešení této otázky, lze očekávat návrat k 

původně palčivým problémům, případně dalším problémům vyplývajícím z legislativních změn nebo 
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systémovým nedostatkům. Reprezentanti SO ORP Turnov se shodli na těchto 4 hlavních problémových 

okruzích, které jsou spolu úzce propojeny, jak je ukázáno níže:  
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Schéma 2. Vize a problémové okruhy odpadového hospodářství na území SO ORP Turnov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Problémový okruh: Různé náklady obcí při nakládání s odpady 

 

Problémový okruh je dlouhodobě nejpalčivějším problémem odpadového hospodářství ve SO ORP Tur-

nov a jistě nejen tam. Starostové obcí se jednomyslně shodli na tom, že trh svozu komunálního odpadu 

není tak otevřený, jako tomu je u jiných oblastí (např. elektřina, telekomunikace atd.). Přestože není 

úzce svázán s jediným lokálním zdrojem, jako tomu je např. u vody a odpad lze zpracovávat prostřed-

nictvím řady komerčních i nekomerčních subjektů, dominuje regionu jedna svozová společnost. Obce 

se se svým malým počtem obyvatel necítí být partnery globálního giganta a většina z nich se domnívá, 

že nemá nástroje získat lepší podmínky pro své obyvatele. Neexistuje jednotný ceník pro SO ORP za 

svoz SKO a individualizovaný výkaz za hmotnost svezeného odpadu z každé obce. Liberecký kraj je po 

hlavním městě Praze druhým krajem s nejvyšší cenou za směsný komunální odpad (přes 3 tisíce Kč za 

tunu). 

1. Příčiny problému 

Marius Pedersen si za předchozí léta i prostřednictvím své dceřiné společnosti Severočeské komunální 

služby vybudoval velmi silnou pozici v regionu. Celá řada obcí má smlouvy s SKS z devadesátých let a 

dostávají od ní každoročně pouze nový ceník. Obtížnější konkurenční prostředí vzniká především kvůli 

technologickému vybavení potřebnému v dané lokalitě. Je ekonomicky neefektivní pro jiné společnosti 

svážet odpad z velkých vzdáleností. Navíc doposud hrála velkou roli skládka v Košťálově, jejímž vlastní-

kem je právě Marius Pedersen, což jí umožňovalo regionální zvýhodnění. Novela zákona uplatňuje ev-

ropské směrnice, když od 1. 1. 2024 zakazuje skládkování nevytříděného KO. To do značné míry srovná 

podmínky pro konkurenční svozové společnosti, protože zbytkový odpad bude moci být odstraňován 

v komerční liberecké spalovně, případně v jiném ZEVO. 

Starostům nejsou známy příčiny odlišných ceníků, které jejich obce mají od svozové společnosti, ani 

skutečné množství svezeného odpadu z jejich obce. Především u recyklovatelného odpadu není evi-

dence objektivní, stejně jako jeho financování, když jsou evidence vykazovány za více obcí průměrem. 

2. Důsledky neřešení problému 

Nespokojenost starostů a občanů jejich obcí s permanentním zvyšováním cen za svoz odpadu v nich 

vyvolává frustraci (podobně jako např. rostoucí ceny za vodu). Obce velmi často musí řešit na své ná-

klady likvidace černých skládek (viz okruh č. 4), jež mohou být důsledkem dalších finančních požadavků 

na producenty odpadu. Ve střednědobém horizontu není předpokládán pokles produkce komunálního 

odpadu. Očekává se oživení ekonomiky a ani množství lidí nebude výrazně klesat, byť bude populace 

stárnout. S ohledem na plnění cílů Plánu odpadového hospodářství (POH) a evropských směrnic bude 

nutné zvyšovat materiálové využití odpadu, případně očekávat finanční sankce za ukládání odpadu na 

Vize: Obce v území SO ORP Turnov efektivně koordinují nakládání s odpadem 

1. Různé náklady obcí při nakládání s odpady 

3. Nevyhovující podmínky 

odpadového hospodářství 

v legislativě. 

2. Ohrožení vzešlá z novely 
zákona o odpadech 

4. Černé skládky a je-

jich odstraňování 
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skládky při neplnění zákonných povinností, namísto energetického využití při spalování. Hovoří se o 

zvyšování plateb za popelnici až o 250 korun do pěti let. Bude tedy nutné řešit vývoj s komerčními 

svozovými společnostmi ve SO ORP, které v současnosti významně využívají svoji velkokapacitní 

skládku v Košťálově, namísto šetrnější a energeticky výhodnější spalovny v Liberci. Rovněž podíl 

recyklace bude muset nadále posilovat a kromě klasického plastu, papíru a skla by měl vzrůst podíl 

vytříděného biologicky rozložitelného odpadu (BRO), stejně jako kovů a dal. (viz okruh č. 2). 

Obce také dlouhodobě kritizují podmínky svozu SKO a recyklovatelného odpadu, kdy je svážen na zá-

kladě objemových ukazatelů, evidence je průměrována a zisk z prodeje zůstává svozové společnosti. 

Přestože velká část obcí SO ORP Turnov využívá systém, kdy si občan platí komunální odpad dle veli-

kosti nádoby, což jej motivuje více třídit a tím snižovat své náklady na odvoz SKO, není jasné, kolik 

odpadu je z území dané obce přesně odváženo. Často je tak placen i převážený „vzduch“, který je ne-

měřitelným ukazatelem při výkazech za objem namísto skutečné hmotnosti. Především u menších obcí 

nedojde k naplnění vozu a svozová společnost obslouží naráz více obcí. To se děje jak u SKO, tak pře-

devším u svozu vytříděných složek. Obec zaplatí za svezení konkrétního objemu kontejnerů na plast, 

papír nebo sklo buď v pravidelném svozu, nebo na zavolání. V případě objednání jsou podmínky trans-

parentní, protože došlo k úplnému naplnění nádob. V případě pravidelných svozů tito přepravci 

mnohdy odváží poloprázdné kontejnery v jedné obci, zatím co ve druhé kontejnery zcela naplněné. 

Jelikož jednotlivé nádoby neváží, zprůměrují celkovou hodnotu svezeného materiálu počtem kontej-

nerů. Tento údaj pak poskytují společnosti EKO-KOM, jež vyplácí obcím zpětně poplatky od producentů 

obalových hmot a dal. 

S tím souvisí druhý problém, a to je zisk z prodaného vytříděného odpadu. Svozová společnost vyúčtuje 

obcím veškeré náklady spojené s odvozem vytříděného odpadu, který následně prodá třídící společ-

nosti a zisk si ponechává. V období ekonomické krize bylo obtížnější tyto komodity prodat a svozové 

společnosti měly problém s jejich odbytem, nicméně dnes je opět situace odlišná. Především speciálně 

separované PET obaly nebo papír mají na trhu svoji cenu a to se nebavíme o odběru kovů, jež nově 

dopadají na obce. Vyšší míru separace by měly provázet kompenzace za její produkci. A to jak formou 

přímých finančních kompenzací (jak od EKO-KOM, tak přímo od svozových společností za utržený zisk 

za prodanou komoditu), tak formou jiných benefitů. V současné době, kdy EKO-KOM nabízí kontejnery 

na tříděný odpad zdarma, jsou platby za jejich pronájem zbytečné. Efektivnějšímu hospodaření s vy-

tříděným odpadem by významně pomohlo jeho odpovídající uskladnění – tj. stlačení před vyhozením 

do nádoby. Obce by měly občany informovat o ekonomické nevýhodnosti nestlačených obalů v kon-

tejnerech a ceně za jejich odvoz. Stejně jako o výdělku za prodaný recyklovatelný odpad a toho, co za 

něj bylo pro obec nakoupeno. 

Zásadní změnou by mělo být vážení odpadu v místě jeho svozu. To vyžaduje zásadní investice do tech-

nické vybavenosti. Přínosem by byla legislativa, která by svozové společnosti tlačila k přesnějším evi-

dencím jednotlivých původců odpadu, včetně změny objemového na hmotnostní ukazatel. Rovněž je 

ve hře poptávka po svozové společnosti, která výše uvedené splní. Představitelé obcí jsou v tomto 

ohledu jednotní a ochotni spolupracovat ve větším celku. 

3. Cesty k odstranění problému 

Starostové jsou jednotní ve společném jednání všech obcí SO ORP Turnov se svozovou společností o 

vyjasnění nákladů při nakládání s odpady, o dalších formách spolupráce, případně technických mož-

nostech nebo kompenzacích. Město Turnov je připraveno být informační oporou pro spádové obce, 

případně nabídnout některé své poskytované služby. Důležitým aspektem jsou smlouvy jednotlivých 

obcí se svozovou společností a jejich kritéria, která bude zapotřebí analyzovat. Jedinou cestou k řešení 
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problému je vzájemné jednání se svozovou společností. Za SO ORP je jmenován tým, který bude tato 

jednání iniciovat v první polovině roku 2015. Podrobněji viz kapitola Cíle a indikátory.  

 

II. Problémový okruh: Ohrožení vzešlá z novely zákona o odpadech 

1. Příčiny problému 

23. září 2014 poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o odpadech, která zavádí nové povinnosti na 

systémy s nakládáním s odpady od 1. 1. 2015 pro všechny obce. Ta zásadním způsobem vstupuje do 

života původců odpadu, především s ohledem na rychlost zavedení změn v nakládání s biologicky roz-

ložitelným odpadem, shromažďováním kovu a ukončení skládkování energeticky využitelného odpadu. 

Přes několikaleté debaty neměla většina obcí 3 měsíce před termínem platnosti zákona informace o 

těchto změnách. Stát selhal, když ani 14 dní před platností zákona nebylo schváleno definitivní znění 

prováděcí vyhlášky Ministerstva životního prostředí, které jasně specifikuje parametry nastavení sys-

témů, a obce neměly dostatek času se na konkrétní opatření z novely připravit. 

S výjimkou Turnova, který má systém svozu BRO - „hnědých popelnic“, sběrný dvůr i kompostárnu 

nebo Radostné pod Kozákovem, která má již nastartované procesy, většina obcí na území SO ORP ne-

měla připravené řešení na dané oblasti. Především v období komunálních voleb představitelé samo-

správy kritizují překotný termín zavádění tak výrazných změn. 

Doposud obce nakládání s BRO řešily prostorem na svém území, kam zavážely trávu, listí apod. Některé 

se připravovaly na zřízení komunitní kompostárny nebo zvažovaly podporu nákupu kompostérů či jiný 

způsob, který ale neodpovídá požadavkům novely. Pouze některé obce již dříve podepsaly smlouvu s 

Turnovem o spolupráci na přestavovanou kompostárnu na Malém Rohozci (viz analytická část). Rovněž 

otázku shromažďování železa doposud obce řešily nesystémově, nejčastěji prostřednictvím pravidel-

ných sběrů sbory dobrovolných hasičů nebo místem, kde byl odkládán a později odstraňován. 

2. Důsledky neřešení problému 

S ohledem na právní formu regulace, není možné novelu zákona o odpadech neřešit. Je povinností 

každé obce zvolit systém nakládání s BRO a kovy od 1. ledna 2015. S ohledem na směrnice EU i Plán 

odpadového hospodářství lze v následujících letech očekávat další povinnosti v oblasti recyklace a má 

dojít k navýšení podílu energetického využití odpadů. Rovněž ukončení skládkování a přesun nevytří-

děného odpadu do ZEVO je faktem, který zasáhne každého. Věnovali jsme se mu již i u problému ros-

toucích cen za odpad. 

3. Cesty k odstranění problému 

Větší úspory a kvalitu v nakládání s odpadem by mohla přinést užší spolupráce obcí ve sdílení sběrných 

dvorů a kompostáren. Je nereálné, aby každá obec disponovala sběrným dvorem nebo aby malé osady 

měly kompostárny dle zákona. (Problém legislativní opatření v oblasti nakládání s odpady, školení pra-

covníků, větší efektivita shromažďování na 1 místě, technologie, naplněnost kapacity, náklady na pro-

voz atd.). Je pro všechny strany výhodné, pokud spojí své síly a blízké sběrné dvory nebo kompostárny 

budou sloužit „zdarma“ i občanům obcí bez nich. Ty se následně budou podílet na kompenzacích ná-

kladů spojených s provozem takového zařízení buď paušálně, nebo zpětně na základě konkrétních 

údajů o složeném odpadu jejich obyvateli. Samozřejmostí je rozlišení druhů a množství odpadů. Odběr 

vybraného odpadu „zdarma“ pomůže zmenšovat rizika vzniku černých skládek a pocitu spokojenosti 

s nabízenými službami i rovnocenností mezi občany. 

Náklady a zisky, resp. snížení předchozích výdajů za černé skládky, by se měly v případě sdílení sběrných 

dvorů vykrátit. Přímé finanční náklady by se dotkly obcí, které nemají sběrný dvůr. Bude zapotřebí 

nalézt model financování, ale již existuje celá řada sdílení dvorů a jejich způsobů financování. 
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V rámci projektu Obce sobě proběhlo v prosinci 2014 setkání starostů SO ORP Turnov k informování o 

dopadech novely zákona o odpadech. Starostové se dohodli se zástupci Odboru životního prostředí o 

dalším zaslání podkladů a informací k novele i případnému dalšímu navázání spolupráce s kompostár-

nou v Turnově. 

 

III. Problémový okruh: Nevyhovující podmínky odpadového hospodářství v legislativě 

 

1. Příčiny problému 

Stávající legislativa je postavena na tom, že původcem odpadu je obec. Jsou na ni tímto přeneseny 
veškeré povinnosti s tím spojené a především relativizuje zodpovědnost za produkci odpadu od samot-
ných fyzických osob. Starostové i odborníci tento systém kritizují a vyžadují změnu. Často jsou obce 
zatíženy finančně náklady na odstranění odpadu za neplatiče, černé skládky nebo z veřejných košů. 
Nemají možnosti jednotlivce postihnout a přinutit jej k platbě (např. i problém s lidmi hlášenými na 
OÚ). Jedná se o legislativní opatření, které leží mimo vliv SO ORP.   

2. Důsledky neřešení problému 

Důsledky jsou evidentní z popsaného výše. Je zapotřebí ještě více vést občany k individuální zodpověd-

nosti za produkci a nakládání s odpadem a obcím dát do rukou nástroj nápravy. Novela zákona o od-

padech ze září 2014 jde ale např. co do nakládání s biologicky rozložitelným odpadem částečně proti 

principu osobní odpovědnosti za odpad. BRKO složené z rostlinného odpadu je vhodnější zpracovat 

přímo v místě jeho vzniku (domácí kompostéry) než jej neekologicky a neekonomicky převážet na za-

řízení, kde bude zaevidován, zpracován a následně opět prodán. 

3. Cesty k odstranění problému 

Je žádoucí legislativní změna, aby se původcem odpadu kromě firmy stal občan. Obce potřebují k na-

plňování své role kontroly nakládání s odpady účinné nástroje. Podrobněji viz karta cíle a indikátorů. 

 

IV. Problémový okruh: Černé skládky a jejich odstraňování 

 

1. Příčiny problému 

Popsat příčiny vzniku černých skládek je i není jednoduché. Vznikají pouze kvůli jednotlivcům, kteří 

porušují zákon i společenské normy. Jaké jsou jejich motivy, je obtížné zjistit. Jednoznačně ale na prv-

ním místě je a bohužel i bude ekonomická motivace. Tedy ušetřit peníze za legální odstranění odpadu. 

2. Důsledky neřešení problému 

Veřejnost tento problém velice pálí a obecní rozpočty jsou velmi často zatěžovány náklady na jejich 

odborné odstranění. Je známým faktem, že nepořádek kumuluje větší nepořádek. Jak u černých sklá-

dek, spalování odpadu v domácích topeništích, ukládání odpadu do nádob jiných producentů, do ve-

řejných odpadkových košů nebo u litteringu. Tedy že existence ilegálního nakládání s odpadem demo-

tivuje ostatní a problém narůstá. S ním samozřejmě narůstají i náklady obcí na jeho odstraňování. Po-

kuty jsou velice špatně vymahatelné, stejně jako dopadení skutečného viníka.  



233 
 

3. Cesty k odstranění problému 

Není v silách obcí černé skládky zcela eliminovat, ale ke snížení jejich vzniku může přispět celá řada 

opatření. Jak možnost „zdarma“ odkládat určitý druh odpadů na sběrné dvory či kompostárny, tak 

přísnější postihy a jejich vymáhání. K dohledávání pachatelů by pomohla jak intenzivnější pomoc ob-

čanů, tak nákup fotopasti. Informace o tom, kolik obec (tedy každý její občan) zaplatí za likvidaci jedné 

takové černé skládky, by mohla motivovat lidi k hlášení pachatelů černých skládek. Fotopast by mohla 

být zakoupena více obcemi a sloužit v  místech aktuálních potřeby. 

5.2.4. Popis cílů v jednotlivých problémových oblastech 

Problémový 
okruh 1 

Různé náklady obcí při nakládání s odpady. 

Cíl 1.1 Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce. 

Popis cíle 

Na území SO ORP Turnov působí pouze 2 svozové společnosti. Jedna - Technické 
služby Turnova - zajišťuje svoz a nakládání s odpadem pouze pro Turnov a čás-
tečně pro 3 nejbližší obce. Naprostá většina území je obsluhována druhou spo-
lečností Marius Pedersen, resp. jejich Severočeskými komunálními službami. 
Analýza zjistila, že obce mají k dispozici odlišné ceníky a smlouvy většinou nej-
sou aktualizovány, nýbrž doplňovány každoročními dodatky. Není jasné, proč 
některé obce platí více a některé méně za svoz směsného komunálního odpadu. 
Zároveň systém nastavení cen a svozu separovaného odpadu není zcela spra-
vedlivý - viz cíl 1.2. 
Cíle lze dosáhnout prostřednictvím detailních analýz smluv a ekonomických 
podmínek klientů. Na základě odborných výstupů a návrhů možných řešení do-
jde k jednání se svozovou společností. Jelikož město Turnov řeší odpadové hos-
podářství prostřednictvím vlastního s.r.o., týká se tento bod pouze obcí na 
území SO ORP, které jsou klienty společnosti Marius Pedersen. Z toho vyplývá i 
správce cíle, kterým navrhujeme kolektiv starostů dotčených obcí, který vzešel 
ze společného jednání v prosinci 2014. Problémy OH totiž vychází mj. právě 
z marginalizace pozice jednotlivých aktérů. 

Hlavní opatření 

I. 1 Právní analýza  

 zpracování právního rozboru jednotlivých stávajících smluv, vč. reálných 
možností jejich ukončení 

 zpracování možností řešení svozu v souladu s platnou legislativou 

 zpracování návrhu společné smlouvy 

 nastavení harmonogramu ukončování stávajících smluv 
I. 2 Ekonomická analýza 

 rozbor ekonomické výhodnosti jednotlivých stávajících smluv a ceníků 

 % výše nivelizace cen mezi jednotlivými obcemi 

 srovnání situace a cen v ostatních SO ORP 

 návrh jednotného ceníku pro všechny klienty MP ve SO ORP Turnov 

 příprava a realizace společného výběrového řízení 
II. Jednání se svozovou společností 

 v prosinci 2014 proběhla schůzka starostů SO ORP Turnov k tématu odpa-
dového hospodářství, která vygenerovala vyjednávací tým  

 v případě neúspěchu vyjednávání budou vzniklé analytické podklady vyu-
žity pro vypsání nového výběrového řízení na svozovou společnost pro celé 
SO ORP 
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Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 transparentní ceník pro všechny klienty společnosti Marius Pedersen z řad 
obcí na území SO ORP 

 počet obcí kolektivně realizujících výběr společnosti pro nakládání s odpa-
dem 

Správce cíle Mgr. Dagmar Šrytrová, místopředsedkyně Mikroregionu Jizera 

Cíl 1.2 
Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatel-
nými odpady. 

Popis cíle 

Tento cíl úzce souvisí s předchozím. Odlišné ceny pro podobně velké i vzdálené 
obce by měly být eliminovány nebo při nejmenším vysvětleny. Zároveň byly zjiš-
těny podmínky svozu separovaného odpadu, které nejsou pro některé obce vý-
hodné. Jedná se především o pravidelné svozy recyklovatelných odpadů za více 
obcí, kdy je množství přepočítáváno průměrem a ne dle hmotnosti reálně vytří-
děného odpadu. Nejen že se platí za převoz vzduchu, ale obce, které vytřídí 
hodně, dostanou na kontejner od EKO-KOM stejně jako obce, kterým byly sve-
zeny poloprázdné kontejnery. Náklady na svoz navíc vždy pokryjí obce, kompen-
zace od EKO-KOM nepokryjí náklady a případný zisk za prodané separované ko-
modity zůstává svozové společnosti. Žádoucí je zavést evidenci svezeného od-
padu za každou obec zvlášť, což předpokládá nároky na techniku umožňující vá-
žení. 
Prostor ke snížení nákladů rovněž nabízí společná koordinace obcí při svozu od-
padů ze sběrných dvorů, sběrných míst či vyhlašování sběrových akcí. Obce a 
jejich občané požadují nezvyšování cen za svoz SKO a lepší podmínky za shro-
mažďování recyklovatelného odpadu.  
Významným limitem pro tento cíl mohou být opatření vzešlá z aktuální novely 
zákona o odpadech (viz následující cíl). V takovém případě by byl tento cíl mo-
difikován na nezvyšování nákladů obcí na svoz a nakládání s komunálními a 
recyklovatelnými odpady. 

Hlavní opatření 

 zpracování variant řešení pro snížení nákladů 

 nastavení spravedlivého vyúčtování zohledňujícího reálně svážený odpad 

 vážení odpadu za každou obec zvlášť (SKO i separovaný odpad) 

 porovnání podmínek dalších poskytovatelů  

 jednání o nezvyšování, resp. snížení cen 

 výběr ekonomicky efektivní svozové společnosti 

 vyšší příjmy za separovaný odpad: 
a) navýšením plateb od výrobců obalů (EKO-KOM či jiné autorizované spo-

lečnosti)  
b) snížením ceny za svoz nebo vracením peněz za prodaný recyklovatelný 

odpad od svozové společnosti 
c) nepředáním odpadu do vlastnictví svozové společnosti a tím umožnění 

prodeje odpadu přímo obcí na třídící linku 

Název indiká-
torů k hodno-
cení cíle 

 snížení nákladů obcí na svoz směsného komunálního odpadu 

 snížení nákladů obcí na svoz recyklovatelného odpadu 

Správce cíle 
Zástupci za mikroregiony: Michal Rezler – Mikroregion Podkozákovsko, Lenka 
Malá – Mikroregion Tábor, Vlasta Špačková – Mikroregion Český ráj a Ing. Václav 
Sodomka – Mikroregion Jizera 
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Problémový 
okruh 2 

Ohrožení vzešlá z novely zákona o odpadech.47 

Cíl 2.1 
Informovat starosty o legislativních změnách v oblasti odpadového hos-
podářství. 

Popis cíle 

Pozn. úvodem. Text tohoto cíle je formulován v září 2014 a jeho naplnění je očeká-
váno v prosinci 2014 a na jaře 2015. 
Na konci září 2014 schválená novela o odpadech požaduje po obcích realizovat 
řadu významných změn v systémech nakládání s odpady do dvou měsíců (systém 
sběru kovů, BRO). Prováděcí vyhláška se začala připravovat MŽP v říjnu, na konci 
listopadu a v prosinci se uskuteční setkání odborů životního prostředí na kraji. Až 
bude znám přesný výklad této novely, bude možné informovat stávající nebo nově 
zvolené starosty, kteří se nyní nachází v informačním vakuu. Jde o problém, který 
je v současné době nejvíce aktuální, který ale bude mít s ohledem na datum plat-
nosti novel od 1. 1. 2015 pravděpodobně rychlé řešení.  
Detailnější analýzy ale budou zapotřebí v otázkách snižování skládkování a zvýšení 
nákladů na spalování zbytkového odpadu, související se směrnicí EU platné i pro 
ČR. Je otázkou, jaký dopad bude mít přesun ze skládek do spaloven, resp. ZEVO. 
Je možné očekávat, že to přinese zvýšení nákladů, které budou chtít svozové spo-
lečnosti přenést na občany, resp. na obce.  

Hlavní opatření 
 sdílení informací starostům SO ORP Turnov o novelách zákona o odpadech 

 příprava na další omezení vzešlá ze snižování skládkování 

 zvyšovat počet obcí, které se zúčastňují společných schůzek 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet informačních schůzek a sdělení starostům na téma odpadové hospo-
dářství 

Správce cíle Ing. Zuzana Sedláková, referent odboru životního prostředí MěÚ Turnov  

Cíl 2.2 
Společně realizovat řešení požadovaná z legislativních změn zákona o od-
padech. 

Popis cíle 

Základní popis cíle vychází z předchozího cíle 2.1. Jakmile dojde k vyjasnění pod-
mínek novely vyhláškou MŽP, je předpokládáno zapojení obcí do společného ře-
šení. Dlouhodobě (s ohledem na směrnice EU) bude zapotřebí posílit podíl sepa-
rovaného odpadu, především zvýšením vytřídění BRO. Je vhodné tento odpad po-
nechat v místě jeho vzniku a rozšiřovat domácí, resp. komunitní kompostování. 
Samozřejmě doprovázené napojením na systém nakládající s odpadem z kuchyně 
či živočišné produkce. Prostor existuje rovněž ve využití separovaného odpadu, 
aby došlo k jeho druhotnému využití a zároveň ke snížení likvidovaného odpadu. 

Hlavní opatření 

 posílení kompostování v místě původu BRO 

 sdílení kompostárny na BRO 

 uzavření smluv obcí s existujícími sběrnými dvory 

 projednat se svozovou společností dopady vyplývající ze snižování skládko-
vání 

 spolupráce s ostatními SO ORP, pravidelná výměna informací 

Název indiká-
torů k hodno-
cení cíle 

 počet obcí ve SO ORP Turnov spolupracujících v nakládání s odpadem 

Správce cíle Mgr. Jana Svobodová, místostarostka města Turnova 

                                                           
47 Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 
Sb., ze dne 23. září 2014 (dále jen „novela zákona o odpadech“). 
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Problémový 
okruh 3 

Nevyhovující podmínky odpadového hospodářství v legislativě. 

Cíl 3.1 Změnit ustanovení zákona, že původce odpadu je občan a ne obec.  

Popis cíle 

Stávající legislativa je postavena na tom, že původcem odpadu je obec. Jsou na ni 
tímto přeneseny veškeré povinnosti s tím spojené a především relativizuje zodpo-
vědnost za produkci odpadu od samotných fyzických osob. Starostové i odborníci 
tento systém kritizují a vyžadují změnu. Často jsou obce zatíženy finančně náklady 
na odstranění odpadu za neplatiče, černé skládky nebo z veřejných košů. Nemají 
možnosti jednotlivce postihnout a přinutit jej k platbě (např. i problém s lidmi hlá-
šenými na OÚ). Jedná se o legislativní opatření, které leží mimo vliv SO ORP a bude 
proto potřeba vyvinout tlak na zákonodárce, případně další zodpovědné orgány 
ke změně legislativy. 

Hlavní opatření  změna legislativy: původcem odpadu by měl být občan nebo firma 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 podněty pro změnu legislativy 

Správce cíle Mgr. Jana Svobodová, místostarostka města Turnova 

 

Problémový 
okruh 4 

Černé skládky a jejich odstraňování. 

Cíl 4.1 Snížit počet a výdaje za černé skládky. 

Popis cíle 

Obecní rozpočty jsou pravidelně i jednorázově zatěžovány náklady na odstra-
nění odpadu mimo místa k tomu určená. Zároveň stále existují staré ekologické 
zátěže v neodborně ukončených starých skládkách. Na území SO ORP jsou tyto 
spíše dílčím problémem. Obce se nejčastěji potýkají s likvidací černých skládek. 
Tento problém úzce souvisí se všemi předchozími a předpokládá 3 zásadní ob-
lasti k řešení: 

1. prevence, 
2. represe, 
3. likvidace.  

Je zapotřebí eliminovat vznik černých skládek, postihovat pachatele a zároveň 
nalézt finance na jejich odstranění. Tento problém je úzce propojen s předcho-
zími problémovými okruhy. Kromě informování o negativech černých skládek je 
zapotřebí zavést efektivní nástroje na dopadení pachatelů. Vedle fotopastí je 
to i občanská uvědomělost, případně činnost policie a dalších orgánů při dopa-
dení pachatelů. Pokuty, případně veřejné informování o konkrétním pachateli, 
působí jak represivně, tak preventivně. Napomoci může rovněž širší zapojení 
obcí do sítě sběrných dvorů, kdy díky meziobecní spolupráci mohou být odebí-
rány vybrané odpady „bezplatně“ (bez přímé platby) a občané nemají důvod 
vyhazovat odpad mimo místa k tomu vyhrazená. 
V případě nezjištění původce je povinna náklady na odstranění černé skládky 
hradit obec jako původce odpadu dle zákona. Ta se může obrátit o pomoc na 
fungující neziskové organizace nebo zaplatit likvidaci skládky ze svých pro-
středků. V případě místa znečištění mezi obcemi by bylo možné spojit síly, pří-
padně požádat o finanční příspěvek na její likvidaci. 

Hlavní opatření 

 prevence – informování občanů 
 smlouvy obcí o využívání sběrných dvorů případně dalších systémů k od-

straňování odpadů 

 nalezení finančních prostředků na odstranění černých skládek 
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Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 počet akcí/informačních článků zaměřených na snížení černého skládko-
vání 

 počet černých skládek 

Správce cíle Blahoslav Kratochvíl – starosta obce Svijanský Újezd 

 

5.2.5. Indikátory 
 

INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

Problémový okruh 
1. Různé náklady obcí při nakládání s odpady. 

Číslo indikátoru O 1. 

Název indikátoru  Srovnání nákladů obcí na odstranění SKO a recyklovatelných odpadů (pa-
pír, sklo, plast). 

Měrná jednotka % 

Správce měřítka Zástupci za mikroregiony: Michal Rezler – Mikroregion Podkozákovsko, 
Lenka Malá – Mikroregion Tábor, Vlasta Špačková – Mikroregion Český ráj a 
Ing. Václav Sodomka – Mikroregion Jizera 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  80 / 80 90 / 90 

Skutečnost 0 / 0   

Popis měřítka:  V současné době nejsou známy ceny za svážený komunální i separovaný od-
pad (papír, sklo, plast) všech obcí. Přehledová tabulka ceníků od svozové 
společnosti zjistí vstup pro další společný postup (v níže uvedených cílech). 
Bude součástí podkladů pro gestory – správce měřítka a budou v ní zazna-
menány údaje od obcí SO ORP, jež poslouží k dalším výpočtům. Do karty in-
dikátoru bude následně zaznamenáno procento obcí, jež poskytly v daném 
kalendářním roce vstupní údaje do přehledové tabulky. 

Metodika a výpočet:  Zvlášť bude zaznamenáno procento obcí: a) jež předložily ceník za svoz SKO 
/ b) jež předložily ceník za recyklovatelný odpad – plast, sklo a papír (v pří-
padě absence 1 ze 3, bude informace vyhodnocena jako nedostatečná a obci 
přidělena hodnota 0). 

Zdroj čerpání dat:  Transparentní ceník svozové společnosti pro obce ve SO ORP Turnov. 

 

Problémový okruh 1. Různé náklady obcí při nakládání s odpady. 
Cíl 1.1 Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce. 

Číslo indikátoru O 1.1.1 

Název indikátoru  Transparentní ceník pro všechny klienty společnosti Marius Pedersen z řad 
obcí na území SO ORP. 

Měrná jednotka ANO / NE 

Správce měřítka Mgr. Dagmar Šrytrová, místopředsedkyně Mikroregionu Jizera 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  ANO ANO 

Skutečnost NE   

Popis měřítka:  Obce, které jsou klienty dominantní svozové společnosti ve SO ORP Turnov, 
nejsou spokojeny s cenou za svážený odpad, která je pro obce rozdílná. Po-
žadují transparentní ceník, který bude jednotný pro celé území SO ORP. Cíl 
je odvislý od jednání zástupců obcí se svozovou společností. 

Metodika a výpočet:  Hodnota indikátoru nabývá v daném roce, buď hodnoty ANO, nebo NE. 

Zdroj čerpání dat:  Společné jednání SO ORP se svozovou společností. 
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Problémový okruh 1. Různé náklady obcí při nakládání s odpady. 
Cíl 1.1 Zajistit transparentní ceník od svozové společnosti pro obce. 

Číslo indikátoru O 1.1.2 

Název indikátoru  Počet obcí kolektivně realizujících výběr společnosti pro nakládání s odpa-
dem. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka Mgr. Dagmar Šrytrová, místopředsedkyně Mikroregionu Jizera 

Roky 2015 2017 2020 

Plán  15/15 20/20 

Skutečnost 0/0   

Popis měřítka:  Na počátku roku 2015 došlo k jednáním se svozovou společností i mezi jed-
notlivými obcemi ve SO ORP či v mikroregionech. V březnu 2015 proběhlo 
setkání se společností realizující elektronické aukce, včetně výběrových ří-
zení na svozovou společnost. Díky meziobecní spolupráci roste v regionu zá-
jem o společné řešení v oblasti odpadového hospodářství. Pro malé obce 
bude výhodnější spojit se společně ve větší celek a hledat výhodnější cenu 
za nakládání s odpadem. 

Metodika a výpočet:  Součet počtu obcí, které v daném kalendářním roce společně realizují (při-
pravují, vybírají nebo již zrealizovaly a využívají služeb vítězného dodavatele) 
výběr společnosti na nakládání s odpady. Zvlášť na směsný komunální / 
recyklovatelný odpad (papír, plast, sklo). 

Zdroj čerpání dat:  Informace od spolupracujících obcí ve SO ORP Turnov. 

 

 

Problémový okruh 1. Různé náklady obcí při nakládání s odpady. 
Cíl 1.2 Snížit náklady obcí na svoz a nakládání s komunálními a recyklovatel-

nými odpady. 

Číslo indikátoru O 1.2.1 

Název indikátoru  Snížení nákladů obcí na svoz a) směsného komunálního / b) recyklovatel-
ného odpadu (papír, sklo, plast). 

Měrná jednotka % 

Správce měřítka Zástupci za mikroregiony: Michal Rezler – Mikroregion Podkozákovsko, 
Lenka Malá – Mikroregion Tábor, Vlasta Špačková – Mikroregion Český ráj a 
Ing. Václav Sodomka – Mikroregion Jizera 

Roky 2014 2017 2020 

Plán  50 % / 75 % -50 % / 75% 

Skutečnost 0 % / 0 %   

Popis měřítka:  Obce, které jsou klienty společnosti Marius Pedersen, a.s., nejsou spokojeny 
s cenou za tunu sváženého odpadu. Ta je např. ve srovnání s cenou Technic-
kých služeb Turnova, s.r.o. vyšší a Liberecký kraj je druhým nejdražším v ČR. 
Starostové obcí na území SO ORP Turnov chtějí spojit síly a dojednat si vý-
hodnější podmínky pro svoz SKO a separovaného odpadu. Zároveň obce bo-
jují s neplatiči, likvidací černých skládek a dalšími výdaji za odstraňování od-
padu. Příjmy od EKO-KOM za vytříděný odpad nepokryjí náklady s ním spo-
jené a zisk za prodané suroviny zůstává svozové společnosti, přestože jí obec 
zaplatí za její odvoz.  
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a) Bohužel reálně nelze z dlouhodobého hlediska počítat s permanentním 
snižováním cen za SKO. Naopak je s ohledem na zvyšování vstupů na odstra-
nění odpadu nutné počítat s jeho zvyšováním, min. na úrovni inflace. Snížení 
nákladů je tedy očekáváno v prvních letech po společném jednání za obce 
ve SO ORP. Následně bude vhodné sledovat zvyšování cen s ohledem na je-
jich celorepublikový průměr. Pokud taková data nebudou k dispozici, bylo 
by vhodné provést srovnání alespoň v rámci SO ORP a cen TS Turnov. 
b) U separovaného odpadu je naopak očekáváno vyvážené hospodaření, kdy 
příjmy za takový odpad pokryjí náklady s ním spojené.  
V roce 2015 dojde k jednání se svozovou společností a snížení cen lze tedy 
očekávat v roce 2017. Cílem bude snížení nákladů dvou třetin obcí na svoz 
odpadu a) i b). V r. 2020 je nutné počítat s neustále rostoucími náklady na 
mzdy, energie a dal., proto je očekáváno zvýšení cen SKO, tj. záporná hod-
nota. U recyklovatelného odpadu je naopak počítáno s „kompenzacemi“ za 
jeho prodej, které by mohly pokrýt zvyšování nákladů na jeho svoz oproti 
roku 2014 v dlouhodobém horizontu.  

Metodika a výpočet:  Indikátor podílu obcí, kterým se cena oproti roku 2014 sníží, bude vypočí-
tán zvlášť pro dva druhy odpadů: a) SKO / b) separovaný odpad (Ø plast, 
papír, sklo). Rok 2014 je považován za počáteční stav s hodnotou 0. Bude 
vycházet z cen za oba druhy odpadů všech spolupracujících obcí ve SO ORP. 
Do pomocné přehledové tabulky, bude zaznamenána cena pro každou obec 
za: a) SKO (roční sazba bez DPH za týdenní svoz 80 litrové zapůjčené nádoby, 
v případě změny jednotky budou údaje přepočteny na cenu za 1 tunu SKO) 
a b) separovaný odpad (cena bez DPH za svoz 1 vlastního kontejneru plastu 
1100l, papíru 1100l, skla 1500l, v případě změny jednotky budou údaje pře-
počteny za svoz 1 tuny každé suroviny). Tyto vstupní hodnoty budou srov-
nány s každým porovnávaným rokem 2017 i 2020. Následně bude spočítán 
podíl obcí, kterým se cena oproti roku 2014 sníží. 

Zdroj čerpání dat:  Transparentní ceník svozové společnosti pro obce ve SO ORP Turnov. 

 

INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

Problémový okruh 
2. Ohrožení vzešlá z novely zákona o odpadech. 

Číslo indikátoru O 2. 

Název indikátoru  Deskripce změn vzešlých z novely zákona o odpadech. 

Měrná jednotka deskripce: (splněno; nesplněno; 0) 

Správce měřítka Ing. Zuzana Sedláková, referent odboru životního prostředí MěÚ Turnov  

Roky 2014 2017 2020 

Plán  splněno splněno 

Skutečnost splněno   

Popis měřítka:  Měsíc před platností novely zákona o odpadech (od 1. 1. 2015) stále není 
schválena definitivní prováděcí vyhláška Ministerstva životního prostředí, 
která jednoznačně specifikuje požadavky na obce. Obce jsou jednoznačným 
nositelem všech dopadů vyplývajících z této novely. Odbor životního pro-
středí MěÚ Turnov bude informovat starosty obcí SO ORP o praktických ře-
šeních a možnostech splnění novely. Provede deskripci změn a představí 
možná východiska. 
S ohledem na povinnosti vyplývající ze směrnic EU a Plánu odpadového hos-
podářství ČR lze v dalších letech jistě očekávat další změny zákona zpřísňující 
produkci odpadu, jeho odstraňování skládkováním a dal. 
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Metodika a výpočet:  Nejedná se o kvantifikovatelný indikátor, ale o zhodnocení naplnění nebo 
nenaplnění indikátoru. Splněno bude označen stav, kdy budou starostům 
popsány (osobně, elektronicky nebo písemně) změny v odpadovém hospo-
dářství, které se objevily kdykoliv ve sledovaném období. Nesplněno označí 
stav, kdy změny nastaly a starostům nebyla předložena jejich deskripce. 
Nula označí stav, kdy nenastala žádná změna během celého monitorova-
ného období a deskripce nebylo zapotřebí. 

Zdroj čerpání dat:  Odbor životního prostředí MěÚ Turnov. 

 

Problémový okruh 2. Ohrožení vzešlá z novely zákona o odpadech. 
Cíl 2.1 Informovat starosty o legislativních změnách v oblasti odpadového 

hospodářství. 

Číslo indikátoru O 2.1.1 

Název indikátoru  Počet informačních schůzek starostů na téma odpadové hospodářství. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka Ing. Zuzana Sedláková, referent odboru životního prostředí MěÚ Turnov  

Roky 2014 2017 2020 

Plán  4 / 8 4 / 8 

Skutečnost 2 / 3   

Popis měřítka:  Odpadové hospodářství je složitá problematika, která je v gesci původce od-
padu, kterým je dle zákona obec. Obzvláště neuvolnění starostové nebo sta-
rostové menších obcí bez podpůrného administrativního aparátu nemohou 
toto téma adekvátně sledovat. Je proto žádoucí poskytnout samosprávě 
podporu a v rámci SO ORP by tímto informačním kanálem mohl být odbor 
životního prostředí. Ten bude informovat obce na jejich pravidelných setká-
ních, případně i aktuálně sdělovat změny a důležité informace z oblasti od-
padového hospodářství. 

Metodika a výpočet:  Počet schůzek / počet informačních e-mailů a zpráv, které byly adresovány 
všem starostům SO ORP Turnov od posledního záznamu vždy k 31. 12. da-
ného roku (2017, 2020). Údaj za rok 2014 popisuje celý kalendářní rok. 

Zdroj čerpání dat:  Odbor životního prostředí MěÚ Turnov - Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí 
odboru. 

 

Problémový okruh 2. Ohrožení vzešlá z novely zákona o odpadech. 
Cíl 2.2 Společně realizovat řešení požadovaná z legislativních změn zákona o 

odpadech. 

Číslo indikátoru O 2.2.1 

Název indikátoru  Počet obcí ve SO ORP Turnov spolupracujících v nakládání s odpadem. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka Mgr. Jana Svobodová, místostarostka města Turnova 

Roky 2014 2017 2020 

Plán  18 24 

Skutečnost 12   

Popis měřítka:  Obce mohou využívat nedaleké sběrné dvory nebo kompostárny, které patří 
obcím. Dále sem patří i využívání služeb TS Turnov (jsou obecní firmou) při 
odstraňování odpadu. Rovněž lze takto hodnotit společné žádosti o dotace, 
likvidace černé skládky nebo spolupráce při dalších relevantních projektech 
z oblasti OH. 
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Metodika a výpočet:  Každá obec, která má podepsánu smlouvu nebo v praxi realizuje spolupráci 
alespoň s jednou obcí ve SO ORP Turnov, bude zaznamenána č. 1 jako spo-
lupracující v daném kalendářním roce. Nespolupracující bude ohodnocena 
0.  

Zdroj čerpání dat:  DSO ORP Turnov nebo dotaz na obce. 

INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

Problémový okruh 
3. Nevyhovující podmínky odpadového hospodářství v legislativě. 

Číslo indikátoru O 3. 

Název indikátoru  Existence nevyhovujících podmínek. 

Měrná jednotka ANO / NE 

Správce měřítka Mgr. Jana Svobodová, místostarostka města Turnova 

Roky 2014 2017 2020 

Plán  ANO NE 

Skutečnost ANO   

Popis měřítka:  Jak bylo popsáno v kartě problému, je potřeba odstranit z legislativy to, že 
původcem odpadu je obec, která neodpovídá realitě, když odpad produkují 
občané nebo právnické osoby.  

Metodika a výpočet:  Tento jev buď nastane = ANO nebo nenastane = NE. 

Zdroj čerpání dat:  Zákon o odpadech případně jiná legislativní opatření. 

 

Problémový okruh 3. Nevyhovující podmínky odpadového hospodářství v legislativě. 
Cíl 3.1 Změnit ustanovení zákona, že původce odpadu je občan a ne obec. 

Číslo indikátoru O 3.1.1 

Název indikátoru  Podněty pro změnu legislativy. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka legislativní opatření – mimo vlive SO ORP 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka města Turnova 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  4 3 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Obce žádají změnu legislativy, aby se původcem odpadu stal jeho skutečný 
producent - občan. Jelikož splnění tohoto cíle leží na Parlamentu ČR, může 
SO ORP Turnov pouze nabízet podněty a splnění samotného cíle nemůže 
přímo ovlivnit. Impulzy na změnu legislativy mohou vycházet od různých 
subjektů ve SO ORP, vyjednávacího týmu za odpadové hospodářství, od no-
vého DSO Turnov nebo také prostřednictvím Svazu měst a obcí. Budou smě-
řovány poslancům, senátorům, ministrům a dalším odpovědným osobám (e-
maily, dopisy, veřejná prohlášení atd.) 

Metodika a výpočet:  Každý podnět získá hodnotu 1. Hodnoty budou sečteny za celé monitoro-
vané období do 31. 12. roku záznamu nebo do případného dosažení cíle. 

Zdroj čerpání dat:  Město Turnov, DSO ORP Turnov nebo dotaz na obce. 

 

 
INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

Problémový okruh 
4. Černé skládky a jejich odstraňování. 

Číslo indikátoru O 4. 

Název indikátoru  Počet černých skládek. 

Měrná jednotka průměrný počet 

Správce měřítka Blahoslav Kratochvíl, starosta obce Svijanský Újezd 
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Roky 2014 2017 2020 

Plán  2,2 2 

Skutečnost 2,4   

Popis měřítka:  Černých skládek se nejspíš nelze nikdy zbavit, ale je potřeba snížit jejich vý-
skyt a počet. Jelikož neexistují oficiální statistiky, je nutné zjistit informace 
dotazem na starosty. Budou dotázáni následující otázkou: „Černé skládky 
jsou lokality, na kterých jsou po určitou dobu nezákonně uloženy odpady růz-
ných druhů, zpravidla bez znalosti osoby, která zde odpady uložila, včetně 
složení nevytříděného odpadu např. u sběrných hnízd apod. Na kolika mís-
tech/oblastech ve vaší obci se v minulém roce objevily takto definované 
černé skládky?“ 
Pozitivně bude hodnocen klesající počet černých skládek na obec. 

Metodika a výpočet:  Jako hodnota bude uveden průměrný počet skládek na obec, který bude 
spočítán jako: počet uvedených černých skládek v daném kalendářním roce 
/ počet obcí, jež poskytly odpověď. 

Zdroj čerpání dat:  Dotaz na obce. 

 

Problémový okruh 4. Černé skládky a jejich odstraňování. 
Cíl 4.1 Snížit počet a výdaje za černé skládky. 

Číslo indikátoru O 4.1.1 

Název indikátoru  Počet akcí/informačních článků zaměřených na snížení černého skládko-
vání. 

Měrná jednotka počet 

Správce měřítka Ing. Zuzana Sedláková, referent odboru životního prostředí MěÚ Turnov  

Roky 2014 2017 2020 

Plán  30 35 

Skutečnost 22   

Popis měřítka:  Černé skládky zhoršují nejen kvalitu života, ale zatěžují obecní rozpočty. Jed-
nou z cest je jim předcházet informačními kampaněmi a osvětou. Indikátor 
bude sledovat počet akcí a informačních článků zaměřených na snížení čer-
ného skládkování a motivaci ke správnému nakládání s odpadem. V roce 
2014 k základnímu výpočtu posloužily články z webu města Turnov 
(http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/), které by měly být ší-
řeny v dalších obcích SO ORP Turnov, což se v roce 2014 ještě nedělo. K nim 
by měly být připočteny všechny další akce konané na území SO ORP souvi-
sející s tématem prevence vzniku odpadu a černých skládek. Navržené hod-
noty jsou minimálními hranicemi pro informování veřejnosti a žádoucí je do-
sažení co nejširšího rozšíření informací do celého SO ORP. 

Metodika a výpočet:  Každý podnět (veřejná akce nebo informační článek) získá 1 bod. Body bu-
dou sečteny za každý výstup, každou obec v monitorovaném kalendářním 
roce (2017 a 2020). Jeden článek publikovaný např. na webových stránkách 
všech obcí SO ORP tak může získat až 37 bodů. Další body pak může získat 
za další způsoby komunikace k veřejnosti (např. zpravodaj, vývěska, beseda 
a dal.)  

Zdroj čerpání dat:  Veřejně dostupné zdroje, výstupy: vlastní, od nového DSO Turnov nebo sta-
rostů obcí SO ORP. 

 

Problémový okruh 4. Černé skládky a jejich odstraňování. 
Cíl 4.1 Snížit počet a výdaje za černé skládky. 

http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/
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Číslo indikátoru O 4.1.2 

Název indikátoru  Snížení počtu černých skládek. 

Měrná jednotka % 

Správce měřítka Blahoslav Kratochvíl, starosta obce Svijanský Újezd 

Roky 2014 2017 2020 

Plán  spíše snížil spíše snížil 

Skutečnost spíše zvýšil   

Popis měřítka:  V současné době neexistuje relevantní zdroj informací o přesném počtu čer-
ných skládek na území. Údaje např. monitoruje EKO-KOM, a.s., ale údaje 
vznikají odhadem. Bohužel ani údaje za odstranění černých skládek nejsou 
vždy jednoznačně identifikovány a zaznamenány. Mnohdy obce skládku od-
straní, aniž by ji někde vykazovaly, přestože náklady jdou za nimi (mohou 
být skryty v platech zaměstnanců, nákladech na palivo, ochranných pomůc-
kách, nářadí a dal.). Není ani přesně specifikováno, co je již černou skládkou 
a co jen „nepořádkem“. Indikátor byl proto zvolen jako subjektivní hodno-
cení starostů SO ORP o nárůstu nebo poklesu počtu černých skládek.  

Metodika a výpočet:  Každá obec bude dotázána ve sledovaném roce dotazníkem s otázkou: 
„Řekli byste, že se počet takto definovaných černých skládek na území vaší 
obce oproti předchozím dvěma rokům: 

1) rozhodně zvýšil 
2) spíše zvýšil 
3) nezměnil 
4) spíše snížil 
5) rozhodně snížil?“ 

Do karty indikátoru bude zaznamenána nejčastější odpověď. 

Zdroj čerpání dat:  Dotaz na obce. 

 

5.3. Pravidla pro řízení strategie 

5.3.1. Systém monitorování a hodnocení realizace strategie 
Pro řízení strategie bude ustaven manažer strategie. Manažer zodpovídá za celkovou koordinaci všech 

aktivit souvisejících s jejím řízením. Je zodpovědný za to, že se schválenou strategií bude pracovat, že 

zodpovědné subjekty budou usilovat o její naplnění a že se bude vyhodnocovat, zda se daří přispívat 

k plnění stanovených cílů. 

Manažer strategie je výkonnou a koordinační jednotkou, ale pro výkon své činnosti potřebuje součin-

nost orgánů, které mohou rozhodovat. Tím je řídící skupina. Řídící skupina činí klíčová rozhodnutí při 

naplňování strategie, zejména týkající se jejích změn a úprav, ale také schvalování akčního plánu. Řídící 

skupina schvaluje vyhodnocení strategie a přijímá opatření vyplývající ze závěrů hodnocení. 

 

Složení řídící skupiny 

Jarmila Lásková Soldátová – koordinátor 

Ing. Eva Krsková – MěÚ Turnov, Odbor rozvoje města  

Mgr. Jana Svobodová - místostarostka města Turnova 

Michal Rezler – starosta obce Malá Skála, Mikroregion Podkozákovsko 

Lenka Malá – starostka obce Tatobity, Mikroregion Tábor 
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Pro řízení strategie jsou důležití správci cílů. Správce cíle není osoba, která by měla za úkol daný cíl 

samostatně zrealizovat. Jeho rolí je hlídat, aby se na plnění cíle nezapomnělo. Je to osoba, která bude 

v území iniciovat kroky směřující k plnění cíle, bude komunikovat s ostatními subjekty v území, bude 

dbát nad tím, aby se do budoucích akčních plánů dostávaly konkrétní kroky, které přispějí k plnění cíle, 

bude kontrolovat, že do příslušného rozpočtu budou zahrnuty prostředky určené k plnění cíle. Ostatní 

subjekty v území však mají společnou povinnost spolu s gestorem aktivně usilovat o plnění cíle. Správce 

cíle také bude v následujících letech sledovat prostřednictvím indikátorů, zda je cíle dosahováno. 

V další budoucí spolupráci bude tuto informaci poskytovat ostatním městům a obcím a společně budou 

hledat další řešení k přibližování se stanovenému cíli. 

Správci cílů 

Číslo cíle Název cíle Správce cíle 

1.1 Zajistit transparentní ceník od svo-
zové společnosti pro obce. 

Mgr. Dagmar Šrytrová, místopředsedkyně 
Mikroregionu Jizera 

1.2 

Snížit náklady obcí na svoz a naklá-
dání s komunálními a recyklovatel-
nými odpady. 

Zástupci za mikroregiony: Michal Rezler – 
Mikroregion Podkozákovsko, Lenka Malá 
– Mikroregion Tábor, Vlasta Špačková – 
Mikroregion Český ráj a Ing. Václav So-
domka – Mikroregion Jizera 

2.1 Informovat starosty o legislativních 
změnách v oblasti odpadového hos-
podářství. 

Ing. Zuzana Sedláková, referent odboru 
životního prostředí MěÚ Turnov 

2.2 Společně realizovat řešení požado-
vaná z legislativních změn zákona o 
odpadech. 

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka 
města Turnova 

3.1 
Změnit ustanovení zákona, že pů-
vodce odpadu je občan a ne obec. 

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka 
města Turnova 

4.1 Snížit počet a výdaje za černé 
skládky. 

Blahoslav Kratochvíl – starosta obce Svi-
janský Újezd 

 

Gestoři indikátorů jsou osoby, které zodpovídají za zjištění hodnot indikátoru v souladu se stanovenou 
definicí a metodikou výpočtu. Dodávají podklady příslušnému správci cíle. 

Gestoři indikátorů 

Č. indikátoru Název indikátoru Gestor indikátoru 

O 1 

 
Srovnání nákladů obcí na odstranění 
SKO a recyklovatelných odpadů (pa-
pír, sklo, plast). 

Zástupci za mikroregiony: Michal Rezler 
– Mikroregion Podkozákovsko, Lenka 
Malá – Mikroregion Tábor, Vlasta Špač-
ková – Mikroregion Český ráj a Ing. Vác-
lav Sodomka – Mikroregion Jizera 

O 1.1.1 
Transparentní ceník pro všechny kli-
enty společnosti Marius Pedersen 
z řad obcí na území SO ORP. 

Mgr. Dagmar Šrytrová, místopředsed-
kyně Mikroregionu Jizera 

O 1.1.2 
Počet obcí kolektivně realizujících vý-
běr společnosti pro nakládání s odpa-
dem. 

Mgr. Dagmar Šrytrová, místopředsed-
kyně Mikroregionu Jizera 
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Gestoři indikátorů 

Č. indikátoru Název indikátoru Gestor indikátoru 

O 1.2.1 
Snížení nákladů obcí na svoz a) směs-
ného komunálního / b) recyklovatel-
ného odpadu (papír, sklo, plast). 

Zástupci za mikroregiony: Michal Rezler 
– Mikroregion Podkozákovsko, Lenka 
Malá – Mikroregion Tábor, Vlasta Špač-
ková – Mikroregion Český ráj a Ing. Vác-
lav Sodomka – Mikroregion Jizera 

O 2 
Deskripce změn vzešlých z novely zá-
kona o odpadech. 

Ing. Zuzana Sedláková, referent odboru 
životního prostředí MěÚ Turnov 

O 2.1.1 
Počet informačních schůzek starostů 
na téma odpadové hospodářství. 

Ing. Zuzana Sedláková, referent odboru 
životního prostředí MěÚ Turnov 

O 2.2.1 
Počet obcí ve SO ORP Turnov spolu-
pracujících v nakládání s odpadem. 

Mgr. Jana Svobodová, místostarostka 
města Turnova 

O 3 Existence nevyhovujících podmínek. 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka 
města Turnova 

O 3.1.1 Podněty pro změnu legislativy. 
legislativní opatření – mimo vliv SO ORP 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka 
města Turnova 

O 4 Počet černých skládek. 
Blahoslav Kratochvíl, starosta obce Svi-
janský Újezd 

O 4.1.1 
Počet akcí/informačních článků za-
měřených na snížení černého sklád-
kování. 

Ing. Zuzana Sedláková, referent odboru 
životního prostředí MěÚ Turnov 

O 4.1.2 Snížení počtu černých skládek. 
Blahoslav Kratochvíl, starosta obce Svi-
janský Újezd 

Strategie bude naplňována především projekty zařazenými do každoročně schvalovaného akčního 

plánu (viz kapitola 5.3.3 souhrnného dokumentu). Projekty zařazené do akčního plánu by pak měly 

naplňovat stanovené cíle.  

Naplňování strategického dokumentu musí být měřeno a pravidelně vyhodnocováno. Pro jednotlivé 

cíle byly nastaveny indikátory a k nim nastavená metodika – tj. způsob sledování a vyhodnocování da-

ného indikátoru. Ke každému indikátoru je také nastaven jeho správce (gestor), který je zodpovědný 

za sledování jeho vývoje a porovnání s cílovou hodnotou. 

 Tabulka uvádí hlavní zodpovědnosti v procesu implementace strategie.48 

Činnost v rámci implementace Zodpovědná osoba/subjekt Termín 

Koordinace implementačních 
aktivit 

manažer strategie průběžně 

                                                           
48 Tabulka je univerzální a pro konkrétní území je nutné ji zpřesnit podle místních podmínek. V případě, že v době 
zapracování do souhrnného dokumentu nebudou vyjasněny konkrétní podmínky, bude uvedena obecně a v poz-
dějším období zaktualizována. To se týká zejména zodpovědné osoby/subjektu. Jakmile bude rozhodnuto o slo-
žení řídící skupiny a o výběru manažera, je vhodné tuto informaci do souhrnného dokumentu doplnit (ne jmeno-
vitě, ale funkčním zastoupením). 
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Činnost v rámci implementace Zodpovědná osoba/subjekt Termín 

Návrh projektů do akčního 
plánu 

správci cílů každoročně v 1. - 3. čtvrt-
letí 

Výběr projektů do akčního 
plánu 

řídící skupina každoročně dle termínů 
přípravy rozpočtu 

Předložení akčního plánu ke 
schválení na následující rok 

manažer strategie každoročně dle termínů 
přípravy rozpočtu 

Vyhodnocení indikátorů za 
předchozí rok  

gestoři indikátorů každoročně v 1. čtvrtletí 

Vyhodnocení plnění akčního 
plánu za předchozí rok 

manažer s využitím podkladů 
od gestorů indikátorů a 
správců cílů 

každoročně v 1. - 2. čtvrt-
letí 

Projednání vyhodnocení indiká-
torů a plnění akčního plánu za 
předchozí rok 

řídící skupina každoročně ve 2. čtvrtletí 

 

5.3.2. Systém změn strategie 
V průběhu realizace Strategie může dojít k objektivní potřebě dílčí změny tj. ve formě úpravy cíle, či 

indikátoru. Tato potřeba může být způsobena jak vnějšími (např. rozhodnutí vlády, či EU), tak vnitřními 

(potřeba změny vyvstane při průběžném monitorování cílů Strategie) faktory. Rozhodnutí, zda je nutné 

některé části Strategie, upravit bude následovat každoročně po vyhodnocení indikátorů za předchozí 

rok a po vyhodnocení akčního plánu. Pokud se ukáže, že realizací projektů nedošlo k uspokojivému 

vývoji příslušného indikátoru, je nutné blíže zanalyzovat příčiny takového vývoje. Nejedná-li se o neo-

čekávané vnější vlivy (povodeň, hospodářská krize apod.), pak může být příčina buď na straně chybně 

nastaveného cíle či přiřazeného indikátoru, anebo na straně nefunkčnosti projektu vzhledem ke sta-

novenému cíli. V obou případech je nutné, aby správce cíle navrhl opatření ke změně. Může se jednat 

buď o návrh vhodnějšího typu projektu do akčního plánu, nebo o přeformulování cíle. Takovou změnu 

je nutno důkladně prodiskutovat s dotčenými subjekty (ideálně v rámci fokusní skupiny) a následně 

změnu navrhnout řídící skupině. Řídící skupina rozhodne o schválení či neschválení změny. 

 

5.3.3. Akční plán 
Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. 

Akční plán ze strategického plánu vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou napl-

ňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok. 

U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být 

v souladu se strategickým plánem, ale také s připravovaným rozpočtem na následující rok49. Projekty 

zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo jiným (externím) zdrojem financování. Po-

kud nebude k projektům vybraným do akčního plánu jednoznačně přiřazen zdroj financování, budou z 

akčního plánu vyřazeny.  

Proces přípravy akčního plánu je třeba vnímat jako proces dlouhodobý a opakovaný, prostupující ce-

lým kalendářním rokem. Příprava akčního plánu probíhá souběžně s přípravou rozpočtu (dobrovolného 

                                                           
49 V případě, že se meziobecní spolupráce odehrává na bázi dobrovolného svazku obcí, musí být akční plán v sou-
ladu s rozpočtem svazku. Pokud probíhá spolupráce na smluvním základě, pak je potřeba, aby všechny aktivity 
uvedené v akčním plánu byly financovatelné (a tedy zahrnuty v rozpočtu) z rozpočtů jednotlivých zapojených 
obcí. 
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svazku obcí nebo rozpočtů jednotlivých měst a obcí). Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci 

projektů od jednotlivých měst a obcí. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného, časo-

vého a finančního hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází k přijetí rozhodnutí o 

přehledu konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro následující rok.  

V prvním pololetí roku, který následuje pro realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení. 
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Harmonogram procesů při přípravě, realizaci a vyhodnocení akčních plánů 

 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 2021 

Čtvrtletí 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 

Akční plán na r. 2016 

Příprava                           

Realizace                            

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2017 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           
-dotazník obcím                           

Akční plán na r. 2018 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2019 

Příprava                           

Realizace                            

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2020 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           
-dotazník obcím                           
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5.3.3.1. Akční plán na rok 2016 
Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje číslo cíle, ke kterému se projekt 
váže, název projektu, orientační rozpočet, zdroj financování, harmonogram, nositel projektu, aktuální 
stav připravenosti. 

 

Cíl Název projektu Náklady Zdroj financování Termín re-
alizace 

Nositel pro-
jektu 

Připravenost 

       

       

       

       

 

Do tabulky se uvádějí následující informace: 

Cíl – název a číslo cíle stanoveného ve strategii, k němuž se projekt váže 

Název projektu – konkrétní název projektu či aktivity, která naplňuje (spolu s dalšími) daný cíl 

Náklady – orientační finanční objem projektu; vzhledem k tomu, že se jedná o první hrubou verzi akč-

ního plánu, je samozřejmé, že se ve většině případů bude jednat o odhad nákladů (stanovený expert-

ním odhadem či na základě zkušenosti s obdobnými projekty). V dalších verzích akčního plánu budou 

náklady upřesňovány. 

Zdroj financování – snahou je co nejefektivnější hospodaření, proto je vhodné uvést vhodný zdroj fi-

nancování z konkrétního dotačního zdroje (národní granty, evropské fondy apod.). V tom případě je 

nutné do akčního plánu uvést také podíly financování (např. 85 % dotace, 15 % rozpočet DSO). Tam, 

kde budou projekty již dostatečně konkrétní, je možné hledat příslušnou dotační možnost v připravo-

vaných operačních programech Evropských strukturálních a investičních fondů.50 Tam, kde je od po-

čátku zřejmé, že zdrojem financování nemůže být žádný dotační program, je vhodné do zdroje finan-

cování uvést rozpočet té organizace, která financování projektu plánuje (konkrétní obec, více obcí, 

dobrovolný svazek obcí). 

Termín realizace – jedná se o další údaj, který je v této fázi orientační a předpokládá se jeho postupné 

upřesňování. Pokud se jedná o víceleté projekty, je nutné uvést alespoň roky jeho realizace, vhodnější 

však je uvést i měsíce (zejména u akcí, které budou realizovány v rámci jednoho roku). 

Nositel projektu – uvádí se subjekt, který bude mít realizaci projektu na starosti. V případě DSO to 

většinou bude svazek obcí, v případě neformální spolupráce obcí může jít o jednu konkrétní obec, která 

bude mít zodpovědnost za zpracování žádosti o dotaci a její realizaci, na jejímž území se bude projekt 

realizovat, která bude organizovat výběrové řízení apod. Samozřejmě se počítá s aktivní účastí ostat-

ních obcí, nositel je však tzv. lead-partnerem. 

Připravenost – pro doplnění informací o reálnosti projektu, přesnosti jeho rozpočtu a načasování je 

vhodné uvést, v jakém stavu se projekt nachází. Většinou se stručně uvádí, zda se jedná o projekt ve 

fázi záměru, nebo zda již byla vytvořena studie, která jej blíže popisuje. Dalšími milníky může být zpra-

covaná projektová dokumentace, vydané stavební povolení či vybraný zhotovitel na základě výběro-

vého řízení. 

                                                           
50 V současné době jsou na www.strukturalni-fondy.cz k dispozici návrhy operačních programů, které procházejí 
procesem schvalování v Evropské komisi. Na základě připomínek Evropské komise budou ještě zčásti přepraco-
vány, nicméně nepředpokládá se jejich zásadní revize. Proto je vhodné vycházet z aktuální verze operačních pro-
gramů, do zdroje financování uvést nejen název operačního programu, ale i jeho konkrétní specifický cíl.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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Pokud bude cíl naplňován po dobu několika let, je možné do akčního plánu uvést také orientační zá-

sobník projektů/aktivit (samostatná tabulka ve stejné struktuře), které nejsou financovatelné z roz-

počtu příštího roku, ale s nimiž se uvažuje v dalších letech. Takový zásobník by byl pouze orientační a 

sloužil by jako jeden z podkladů pro sestavování akčních plánů na další roky. Je vhodný z toho důvodu, 

že při případných personálních změnách bude na jednom místě zaznamenáno, s čím projektový tým 

počítal jako s aktivitami vhodnými k realizaci za účelem dosažení cíle. Veškeré údaje by byly v tom 

případě orientační (harmonogram, náklady) a upřesňovaly by se při sestavování dalšího akčního plánu 

na následující rok. 

V prvním pololetí roku, který následuje po realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení. 

V rámci vyhodnocení budou posouzeny jednotlivé projekty, které byly navrženy v akčním plánu k rea-

lizaci.  

U zrealizovaných projektů bude posouzeno především to, zda byly udrženy náklady, které byly v akč-

ním plánu orientačně uvedeny, a souladu skutečného harmonogramu s předpokládaným. V případě 

odchylek budou vyhodnoceny důvody, proč k nim došlo. Z takto učiněných vyhodnocení by měly být 

přijaty adekvátní závěry (např. do budoucna zpřesnit odhady nákladů, zaměřit se na kvalitu výběrových 

řízení s důrazem na minimalizaci víceprací, při nastavování harmonogramu brát v potaz rizika, která 

mohou projekt zbrzdit apod.).  

Zároveň je nutné znovu vyhodnotit, jak se vyvinuly hodnoty indikátorů po realizaci projektů. Tím do-

jdeme k dílčímu závěru, zda zrealizované projekty jsou vzhledem k vytyčeným cílům efektivní a účinné. 

V případě, že se hodnoty indikátorů nevyvíjejí příznivým směrem, je nutné přemýšlet o přehodnocení 

projektů, které jsou naplánovány k plnění cílů. 

U nezrealizovaných projektů je nutné analyzovat důvody, proč k realizaci nedošlo (do akčního plánu 

by měly vstupovat jen reálné projekty a aktivity). 

5.4. Závěr a postupy zpracování 

5.4.1. Shrnutí 
Vzniklý dokument obsahující analytickou a návrhovou část by měl být nosnou strategií pro uskutečňo-

vání meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství SO ORP Turnov. V průběhu tvorby do-

kumentu se aktivně přihlíželo k potřebám a návrhům starostů obcí, kteří se do něj aktivně zapojovali 

svými názory a připomínkami. Podnětná byla zejména uskutečněná fokusní skupina v rámci meziobecní 

spolupráce k danému tématu i další spolupráce s příslušnými odbory MěÚ Turnov. Jelikož je tato stra-

tegie považována za živý dokument, který bude v dlouhodobém horizontu monitorován a modifikován, 

bude vhodné závěry analyzovat až na konci sledovaného období.  

5.4.2. Popis postupu tvorby strategie 
 

Analytický dokument se v první fázi zaměřil na deskripci dostupných dat a informací. Ta pocházela jak 

z celorepublikových registrů a evidencí, tak ze sběru dat přímo v terénu. Byly vyplněny tabulky poža-

dované zadavatelem a rozšířeny o další dostupné informace z regionu. Vše bylo konzultováno se sta-

rosty obcí ve SO ORP a také experty na danou oblast. Nejčastějšími partnery byly odpovědné osoby 

z odborů MěÚ Turnov. Zjištěná data, potřeby, problémy a jiné místní reálie se vkládaly do formulářů, 

z nichž vyplynula analytická část dokumentu jako taková. Analytická část již obsahovala nástin někte-

rých doporučení k řešení, tato následně vykrystalizovala při debatě ve „fokusní skupině“ i dalších se-

tkáních do problémových okruhů. Vzešlá debata upozornila na řadu důležitých faktů, které se rovněž 
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promítly do návrhové části v podobě konkretizace cílů. Těm byly posléze přiřazeny jednotlivé indiká-

tory, které zobrazují postup realizace plnění daných cílů v čase. Postupovalo se v souladu s aktuálními 

metodikami a doporučeními vzniknuvšími k danému tématu ze strany odborného týmu SMO. 

5.5. Poznámky a zdroje dat 

5.5.1. Poznámka k datům a datové základně 
Vzhledem k dostupnosti datových zdrojů v oblasti odpadového hospodářství nebylo možno pracovat 

v časové řadě 2008 až 2012 s daty o produkci a nakládání s odpady, které pochází pouze od obcí a jejich 

občanů. Proto tabulky obsahují data o produkci a nakládání s odpady jak od obcí a jejich občanů, tak 

od firem a společností, produkujících odpady ve SO ORP. Měrné produkce na obyvatele SO ORP jsou 

pak počítány z produkce jednotlivých druhů odpadů od obcí i firem a společností. Nejsou tedy ukaza-

telem, znázorňujícím, kolik odpadů produkuje občan jako takový, ale spíše odrazem míry produkce 

jednotlivých druhů odpadů za celé SO ORP, vyjádřené na jednoho obyvatele. 

Hodnoty datové základny za rok 1995 a 2000 (v tabulkách zkráceně „DZ“) za území SO ORP jako správní 

celek neexistují. Vzhledem k tomu, že do roku 2001 neexistoval současný Katalog odpadů, byla datová 

základna stanovena pouze teoreticky na základě výpočtu. Důvodem přepočtu datové základny za 

území SO ORP je fakt, že relevantní data (konkrétní datové základny pro porovnání s Plánem odpado-

vého hospodářství České republiky (dále jen POH ČR) za roky 2000 a 1995 jsou veřejně dostupná pouze 

za celou ČR. Datová základna pro území ČR byla proto upravena přepočtovým koeficientem daným 

poměrem průměrné produkce odpadů na území SO ORP za roky 2008 až 2012 vůči průměrné produkci 

odpadů za ČR za roky 2008 až 2012. Vzhledem k provedeným přepočtům datové základy a metodice 

získání dat je hodnocení z hlediska plnění cílů POH ČR pouze ORIENTAČNÍM UKAZATELEM. Datová zá-

kladna pro území SO ORP je tedy hypotetickým odhadem pro prodloužení časového trendu a možnosti 

porovnání hodnot v delší časové řadě. Tyto orientační hodnoty byly vypočteny pouze pro potřeby to-

hoto projektu a nelze s nimi porovnávat plnění cílů POH ČR. Vypočtená hodnota datové základny území 

SO ORP se nemusí přibližovat skutečné situaci v letech 1995 a 2000. Dále je důležité připustit, že zvo-

lené vymezení území (SO ORP) je pro hodnocení plnění cílů POH ČR nevypovídající (zvláště pak pro 

hodnocení nakládání s odpady). Jsou proto vždy slovně hodnoceny jen trendy, které se projevují v ob-

dobí 2008-2012. 

5.5.2. Zdroje dat 
Tabulky o zařízení k nakládání s odpady: Zdroj: Databáze oprávněných osob k nakládání s odpady 

Libereckého kraje, odbor odpadů SO ORP Turnov, odbor odpadů Libereckého kraje, ČSÚ (základní 

územní jednotka), provozovatelé zařízení, představitelé obcí, vlastní šetření. 

Tabulky s číselnými hodnotami: Zdroj: Databáze GROUP ISOH (MŽP), u tabulek, kde jsou uvedeny po-

čty obyvatel: ČSÚ (počet obyvatel). 

Tabulky k finančním záležitostem (náklady, příjmy): Zdroj: Ministerstvo financí. 

Tabulky (analýza rizik, cílových skupin, SWOT analýza): Zdroj: vlastní šetření, dotazníky mezi starosty, 

připravované strategie MAS, Studie optimalizace odpadového hospodářství města Turnov a dal. 

5.6. Seznam použitých zkratek 
BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 
BRO biologicky rozložitelný odpad 
CENIA Česká informační agentura životního prostředí 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
DZ datová základna 
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EKO-KOM společnost EKO-KOM, a. s. provozovatel systému sběru a recyklace obalových materi-
álů 

EU Evropská unie 
IURMO Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. Založeno SMO ČR (6/2011) pro zpra-

cování odborných analýz, posudků, studií apod. a rovněž v podobě realizace vzděláva-
cích aktivit z oblasti veřejné správy a místní samosprávy. http://www.institut-urmo.cz/cz/  

ISSaR Informační systém statistiky a reportingu 
KO komunální odpad 
LBK Liberecký kraj 
MF Ministerstvo financí 
MOS meziobecní spolupráce 
MP Marius Pedersen, a.s. – svozová společnost 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NO nebezpečný odpad 
OH odpadové hospodářství 
OO ostatní odpad 
OPŽP Operační program Životní prostředí 
ORP obec s rozšířenou působností, v dokumentu z důvodu zkrácení používáno i jako 

zkratka „území obce s rozšířenou působností“ 
PO prioritní osa 
PrO odpady pocházející z průmyslu 
POH Plán odpadového hospodářství 
SC specifický cíl 
SKO směsný komunální odpad 
SKS Severočeské komunální služby, s.r.o. 
SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky 
SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 
TS Technické služby 
TST Technické služby města Turnov 
ZEVO zařízení pro energetické využití odpadů 
ŽP životní prostředí 
 

5.7. Slovníček pojmů 
Vymezení pojmů souvisejících s odpadovým hospodářstvím v obcích je převzato z: http://www.komunalniodpad.eu/?str=pojmy  
Vymezení pojmů vychází z platné legislativní úpravy odpadového hospodářství v podmínkách ČR. Opírá se přede-
vším o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o odpadech) a o zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen zákon o obalech) a s nimi související prováděcí předpisy. 

 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší 
do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech. Ke zbavování se od-
padu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvede-
ných v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo 
předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, 
zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-
li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpa-
dech osoba sama. Zákon o odpadech, § 3 odst. 1 a 2. 

Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který 
je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících 
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Zákon o odpadech § 4 písm. b). 

http://www.institut-urmo.cz/cz/
http://www.komunalniodpad.eu/?str=pojmy
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Z hlediska evidence odpadů je komunální odpad chápán v rozšířené podobě jako „Odpady z do-
mácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů, včetně složek odděle-
ného sběru“. Odpad skupiny 20 Katalogu odpadů, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, …, ve znění pozdějších předpisů. 

Tuhým komunálním odpadem je komunální odpad, který si jako celek anebo jako jeho jednotlivé části 
za normálních atmosférických podmínek uchovává svůj tvar a objem. Metodický pokyn odboru 
odpadů MŽP č. 9 k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů. 

Za domovní odpad se považuje odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. 
Pod pojmem domovní odpad (nebo také odpad z domácností) se rozumí především běžný odpad 
z denní spotřeby domácností. Domovní odpad je součástí komunálního odpadu a je to ta část, 
která vzniká na území obce a má původ v činnosti fyzických osob (nepodnikatelských subjektů). 
Domovní odpad tvoří dominantní podíl komunálního odpadu. Pojem není v legislativě odpado-
vého hospodářství vymezen. 

Živnostenským odpadem se rozumí odpad podobný domovnímu odpadu, vznikající při nevýrobní čin-
nosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (v úřadech, kancelářích apod.). 
Původcem tohoto odpadu není obec, ale jsou jím příslušné právnické a fyzické osoby. Živnosten-
ským odpadem se z věcného hlediska rozumí odpad z obchodu a služeb a průmyslový odpad ne-
související s výrobou. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. Vzhledem k 
tomu, že v mnoha případech se jedná o drobné podnikatelské subjekty a tedy i o malá množství 
tohoto odpadu, mají tito původci ze zákona možnost využít systému zavedeného obcí pro naklá-
dání s komunálním odpadem. Na systém zavedený obcí se mohou napojit na základě písemné 
smlouvy s obcí a za úplatu. Tzn., že mohou v dohodě s obcí tento odpad odkládat způsobem a na 
místech k tomu obcí určených. Zákon o odpadech § 17 odst. 6. 

Využitelné složky komunálního odpadu jsou druhy odpadů získané odděleným sběrem, a které lze po 
úpravě nebo přímo využít většinou jako druhotnou surovinu. Využitelnou složkou komunálního 
odpadu jsou zejména: odděleně sebraný papír, sklo, plasty, železné a neželezné kovy a jejich sli-
tiny, textil, biologický odpad. Odděleně sebrané využitelné složky jsou podle Katalogu odpadů ve-
deny v podskupinách 20 01 a 15 01. 

Pojem druhotná surovina není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. Druhotnou surovinou 
se rozumí materiály, které jsou bezprostředně využívány ve výrobním procesu, tj. bez jakékoli 
úpravy či zpracování jsou určeny k materiálovému využití/recyklaci.   

Obal, vratný obal. Obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, 
ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli 
nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň funkci prodejního obalu, skupinového 
obalu nebo přepravního obalu. Vratným obalem je pak obal, pro který existuje zvláště pro něj 
vytvořený způsob vracení použitého obalu osobě, která jej uvedla do oběhu. Zákon o obalech § 2 
písm. a) a h). 

 
 Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou druhy odpadů získané odděleným sběrem a označené 

v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad (§ 4 a) zákona o odpadech) je 
odpad, uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný 
odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o 
odpadech. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou v Katalogu odpadů vedeny ve skupině 
20 01 (označené *) bez rozlišení zda se jedná o komunální respektive domovní odpad nebo živ-
nostenský odpad. 

Biologicky rozložitelným odpadem je jakýkoli aerobně nebo anaerobně rozložitelný odpad. Vyhláška 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších před-
pisů, § 2 písm. b). 

Biologicky rozložitelný komunální odpad tvoří odpady, které jsou schopny anaerobního nebo aerob-
ního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír). Ve vztahu ke komunálnímu odpadu se 
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jedná především o odpady z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, ale i travna-
tých hřišť a odpady ze hřbitovů ve vlastnictví případně ve správě měst a ze zahrad ve vlastnictví 
fyzických osob (občanů). Patří sem také odděleně sebrané biologicky rozložitelné odpady z ku-
chyní a stravoven a z domácností, ale i odpady papíru, dřeva a přírodních textilií a z nich zhotove-
ných oděvů. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Objemný komunální odpad je domovním odpadem (respektive odpadem z domácností), který vzhle-
dem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob (80-1100 dm 
3). Např. nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové 
obaly apod. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Za odpad ze zeleně je považován odpad rostlinného původu z údržby sadů a parků, sídlištní a uliční 
zeleně, travnatých hřišť, ze zahrad fyzických osob, ze hřbitovů apod. Jedná se zejména o větve 
stromů, trávu, listí, ale i piliny, odřezky a ostatní dřevo neošetřené prostředky s obsahem stopo-
vých toxických kovů nebo organických sloučenin. Pojem není v legislativě odpadového hospodář-
ství vymezen. 

Směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných 
složek z komunálních odpadů. Někdy také je nazýván „zbytkovým“ odpadem. Směsný odpad je v 
Katalogu odpadů veden pod druhovým označením 20 03 01 jako „směsný komunální odpad“. 

Zbytkový komunální odpad je komunálním odpadem, který zůstane po realizaci činností spojených s 
minimalizací odpadů a s odděleným sběrem. Zbytkový komunální odpad je nutno upravit a od-
straňovat. Metodický pokyn MŽP stanovující minimální kritéria pro projekty v oblasti nakládání se 
zbytkovým komunálním odpadem žádající o podporu z Fondu soudržnosti. 

Stavební a demoliční odpad jsou odpady vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování 
staveb, jeho materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (věci ur-
čené a užívané k zabudování do staveb). Metodický pokyn odboru odpadů MŽP č. 9 k nakládání s 
odpady ze stavební výroby a s odpady z konstrukcí a odstraňování staveb. Seznam stavebních a 
demoličních odpadů je uveden v příloze č. 1 metodického pokynu. 

Kal ze septiků a žump je směs kapalných a tuhých odpadů z domácností oddělených z různých typů 
kapalin jako výsledek přírodních nebo umělých procesů. Kal všeobecně je odpadem, který sedi-
mentací uvolňuje kapalnou fází. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Ostatními odpady z obcí jsou komunální odpady, které vznikají při užívání pozemních komunikací a 
veřejných prostranství převážně na území obcí fyzickými osobami (nepodnikatelskými subjekty). 
Patří sem uliční smetky, odpady z odpadkových košů, odpady z městských tržišť, ale i volně odho-
zené odpadky (littering). Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Definice způsobů nakládání s odpady a dalších souvisejících pojmů 
Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadů, na nakládání 

s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 
Zákon o odpadech § 4 písm. c). 

Prevencí v odpadovém hospodářství se rozumí činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadů a 
jejich nebezpečnosti. Např. prevencí podle zákona o obalech se rozumí zajištění snižování hmot-
nosti a objemu obalu, osobami uvádějícími obal na trh, a to při dodržení požadavků kladených na 
balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživa-
tele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit. Dále např. zajištění nepře-
kročení limitních hodnot součtu koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI 
v obalu nebo v obalovém prostředku, uváděném na trh. Zákon o obalech § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 
písm. b). 

Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, 
skladování, úprava, využívání a odstraňování. Zákon o odpadech § 4 písm. d). 

Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích pro-
středků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Zákon o odpadech § 4 písm. f). 

Skladování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, 
vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm. Zákon o odpadech § 4 písm. 
g). 
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Soustřeďování odpadů je jejich shromažďování původcem, sběr a výkup k tomu oprávněnou osobou, 
skladování odpadů původci i oprávněnými osobami, ale i jiné soustřeďování než skladování pře-
vzatých odpadů osobami oprávněnými k jejich využití nebo odstranění před jejich využitím nebo 
odstraněním. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, § 3 písm. d). 

Svoz odpadů představuje přepravu odpadů z různých míst dopravním prostředkem, který není mobil-
ním zařízením ke sběru a výkupu odpadů. Stanovisko odboru legislativního a odboru odpadů MŽP 
k § 39 zákona o odpadech a k § 21 až 23 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. 

Sběrem odpadů se rozumí soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávně-
nou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. 
Zákon o odpadech § 4 písm. i). 

Odděleným sběrem odpadů (separace, tříděný sběr) je činnost, při které dochází k oddělení vybraných 
složek a druhů odpadů, k jejich oddělenému soustřeďování za účelem předání k dalšímu využití 
nebo odstranění. Pojem je nejčastěji spojován s odděleným sběrem využitelných a nebezpečných 
složek komunálních odpadů. Pro oddělený sběr odpadů jsou také užívány pojmy separace odpadů 
či tříděný sběr. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Výkupem odpadů se rozumí sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. Zákon o odpadech § 4 písm. j). 

Opětovným použitím výrobku je použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného výrobku nebo 
komponentů takového výrobku bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly 
původně určeny. Opětovné použití elektrozařízení je definováno v § 37g písm. c) zákona o odpa-
dech.  

Zpětným odběrem výrobků se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebi-
telů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Zpětný odběr se nevztahuje 
na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem již před jejich předáním povinné osobě. 
Povinnost zpětného odběru v podmínkách ČR se vztahuje na použité oleje, elektrické akumulá-
tory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení pocházející z do-
mácností, autovraky. Zákon o odpadech § 38 odst. 1 a § 37a odst. 1 písm. b). Vyhláška č. 237/2002 
Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozděj-
ších předpisů (§§ 1 a 2). 

Úpravou odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních 
vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, vy-
užití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných 
vlastností. Zákon o odpadech § 4 písm. k). 

Biologickou úpravou odpadů se rozumí řízené působení biologicky aktivní složky na odpad za účelem 
změny vlastností odpadu spočívající např. ve snížení obsahu či uvolňování škodlivých látek obsa-
žených v odpadu do roztoku, snížení objemu či hmotnosti odpadu nebo významné snížení pato-
genních biologických činitelů za účelem odstranění nebezpečné vlastnosti, kterou je infekčnost 
(H9). 

Fyzikálně-chemickou úpravou odpadů se rozumí např. odpařování, sušení, kalcinace, změna reakce 
(změna pH – neutralizace), změna chemického složení, odvodnění, srážení, filtrace, zpevňování 
(solidifikace), zapouzdření (enkapsulace), zesklenění (vitrifikace), zatavení do skla (vitrifikace), za-
tavení do asfaltu (bitumenace), zatavení do síry, kombinace uvedených postupů atd. 

Mechanickou úpravou odpadů se rozumí např. úprava složení odpadu, která zahrnuje i třídění odpadu, 
tj. oddělení jednotlivých složek odpadu prováděné především za účelem jejich využití, s nimiž je 
zpravidla dále nakládáno rozdílným způsobem, přičemž nejméně jedna vytříděná složka je odstra-
ňována uložením na skládku. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 6. 

Úpravou směsného komunálního odpadu před jeho uložením na skládku se rozumí vytřídění nebez-
pečných složek komunálního odpadu, komodit určených ke zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 
zákona o odpadech a využitelných složek podle § 16 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 4 zákona, případně 
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vytřídění dalších složek. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. f). 

Mechanicko-biologickou úpravou se rozumí úprava směsného komunálního odpadu případně pro tuto 
úpravu dalších vhodných odpadů, spočívající v kombinaci mechanických, fyzikálních a biologických 
postupů, jejímž výsledkem je oddělení některých složek odpadu, stabilizace biologicky rozložitel-
ných složek odpadu a případně další úprava oddělených složek odpadu. Pojem není v legislativě 
odpadového hospodářství vymezen. Návrh řešení VaV SL/7/183/05. 

Zpracováním odpadů se rozumí operace prováděné za účelem úpravy, využití nebo odstranění od-
padů. Např. zpracováním autovraků se rozumí operace prováděné po převzetí autovraku za úče-
lem odstranění nebezpečných složek, demontáž, rozřezání, drcení (šrédrování), příprava na od-
stranění nebo využití odpadu z drcení a provádění všech dalších operací potřebných pro využití 
nebo odstranění autovraku a jeho částí. Zákon o odpadech § 36 písm. e). 

Využíváním odpadů se rozumí činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech. Jedná se o využití 
odpadů způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie; získání/regene-
raci rozpouštědel; získání/regeneraci organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 
(včetně kompostování a dalších biologických procesů); recyklaci/znovuzískání kovů a kovových 
sloučenin; recyklaci/znovuzískání ostatních anorganických materiálů; regeneraci kyselin nebo zá-
sad; obnovu látek používaných ke snižování znečištění; získání složek katalyzátorů; rafinaci použi-
tých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů; aplikaci do půdy, která je přínosem pro země-
dělství nebo zlepšuje ekologii; využití odpadů, které vznikly aplikací některého z již uvedených 
způsobů; skladování materiálů před aplikací některého z uvedených postupů. 

Materiálovým využitím odpadů, recyklace je náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, 
které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu 
účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. Zákon o odpadech § 4 
písm. m). 

Energetickým využitím se rozumí použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem 
získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Zákon o odpadech § 
4 písm. n). 

Spalování odpadů se považuje za energetické využití pouze tehdy, jestliže použitý odpad nepotřebuje 
po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní 
nebo dalších osob, nebo odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na 
výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší. 
Zákon o odpadech § 23 odst. 1 písm. a) a b). 

Kompostování odpadů je aerobní proces (za přístupu vzduchu), při němž se činností mikro a makro 
organismů využitelný biologicky rozložitelný odpad přeměňuje na stabilizovaný výstup – kompost. 
Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. Návrh vyhlášky MŽP o podrobnos-
tech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 

Komunitním kompostováním je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a 
zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Zeleným kompo-
stem pak je substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků. Zákon o odpadech § 10a odst. 1 
písm. a) a b). 

Anaerobní digesce je řízený a kontrolovaný mikrobiální rozklad organických látek bez přístupu vzduchu 
za vzniku bioplynu a digestátu. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. Návrh 
vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 

Využíváním odpadů na povrchu terénu se rozumí využívání odpadů při uzavírání skládek k vytváření 
těsnicí vrstvy skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, k rekultivaci vytěžených povrchových 
důlních děl (povrchové doly, lomy, pískovny), k terénním úpravám nebo k rekultivacím lidskou 
činností postižených pozemků. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, hlava V. 
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Rekultivací se rozumí uvedení místa, zpravidla dotčeného lidskou činností, do souladu s okolím a ob-
novení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému 
užívání. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů, § 2 písm. k). 

Odstraňováním odpadů se rozumí činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu o odpadech. Jedná se o 
ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování); úprava půdními procesy (např. roz-
klad kapalných odpadů nebo kalů v půdě); hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapal-
ných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu); ukládání do povrchových 
nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun); uklá-
dání do speciálně technicky provedených skládek; vypouštění do vodních těles; vypouštění do 
moří a oceánů; biologická úprava; fyzikálně-chemická úprava; spalování na pevnině; spalování na 
moři; konečné či trvalé uložení (např. v kontejnerech do dolů); úprava složení nebo smíšení od-
padů před jejich odstraněním; úprava jiných vlastností odpadů před jejich odstraněním; sklado-
vání odpadů před jejich odstraněním. 

Integrovaný systém ve spojení s komunálním odpadem je jednoduchou strategií, která koordinuje pre-
venci, sběr, využití a odstranění komunálních odpadů v celém odpadovém toku, směřující k opti-
mální činnosti při respektování ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků. Pojem 
není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Integrovaným obalovým systémem se pak rozumí systém společného nakládání s komunálním odpa-
dem a použitými obaly. Systém je jednou z možností zajištění povinnosti zpětného odběru, 
recyklace a využití odpadů z obalů podle zákona o obalech. Pojem není v legislativě odpadového 
hospodářství vymezen.  

Svozovou oblastí se rozumí, ve kterém osoba oprávněná k nakládání s odpady zajišťuje služby k naklá-
dání s odpady. Konkrétně se jedná o území, ve kterém určitá firma provádí sběr a svoz odpadů do 
příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadů. Pojem není v legislativě odpadového 
hospodářství vymezen. 

Svozová firma je osobou oprávněnou k nakládání s odpady, která provádí sběr a svoz odpadů do pří-
slušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadů. Pojem není v legislativě odpadového 
hospodářství vymezen. 

Zařízením se rozumí technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Zákon o odpadech § 4 písm. e). 
Mobilním zařízením je zařízení určené k nakládání s odpady schopné pohybu a samostatné funkce, 

které přemístěním tuto svou funkci neztratí. V souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, se rozlišují mobilní zařízení ke sběru nebo 
výkupu odpadů (§ 3 písm. b)) a mobilní zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů (§ 3 písm. 
a)). 

Sběrné nádoby jsou nádoby určené ke shromažďování a sběru odpadů. V obcích se jedná nejčastěji o 
sběrné nádoby objemů 80 až 3200 litrů, plastové nebo kovové anebo sklolaminátové, různého 
tvarového provedení s barevnou odlišností podle shromažďovaného druhu odpadu. Pojem není v 
legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Sběrný dvůr, sběrné místo je místo určené ke shromažďování a sběru vybraných druhů odpadů vyba-
vené různými druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy apod.). Na 
sběrném dvoře lze sbírat větší počet druhů odpadů, a to včetně nebezpečných složek. Pojem není 
v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Uvedením výrobku na trh je první úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České re-
publice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné členské země Evropské unie. Za uve-
dení na trh se považuje též dovoz výrobku. Zákon o odpadech § 4 písm. s). 

Uvedením výrobku do oběhu je každé úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České 
republice po jeho uvedení na trh. Zákon o odpadech § 4 písm. t). 

Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na 
území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, 
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se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fy-
zická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto 
odpadů. Zákon o odpadech § 4 písm. p). 

Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpa-
dech nebo podle zvláštních právních předpisů (např. živnostenský zákon, obchodní zákoník). Zá-
kon o odpadech § 4 písm. r). 

Výtěžnost odděleného sběru = Množství odděleně sebraných a dále využitelných druhů odpadů za 
určité časové období. Vyjadřuje se obvykle v měrných jednotkách jako např. výtěžnost v kg na 
obyvatele a rok. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Účinnost odděleného sběru = Podíl množství odděleně sebraných odpadů daného druhu k celkové 
produkci těchto odpadů na daném území za určité časové období (udává se v %). Pojem není v 
legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Měrnou produkcí odpadů se rozumí množství vyprodukovaných odpadů vztažené na určitou měrnou 
jednotku. Ve spojení s komunálním odpadem je to nejčastěji množství odpadů vyprodukovaných 
„průměrným“ občanem za určité časové období např. kg na obyvatele za týden nebo kg na oby-
vatele za rok. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Objemovou hmotností odpadů (hustota) se rozumí hmotnost odpadu v konkrétním úseku shodných 
činností jeho odpadového toku. Nejčastěji je uváděna u odpadu shromážděného ve sběrných ná-
dobách, po vysypání ze svozového vozidla, po zhutnění na skládce a je vyjádřena v kg/m3 nebo 
také v t/m3. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 
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5.8. Přílohy 

Příloha Tab. 1 - Produkce ostatních odpadů (OO) a produkce nebezpečných odpadů (NO) za období 2008-2012 

Hmotnostní ukazatele a popis stavu pl-
nění cílů POH ČR - diference oproti roku 
2000 

DZ pro 
produkci 
odpadů 

2000 

2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl produkce jednotlivých let k datové 
základně 2000 [ %] ↓ 

Produkce odpadů [t] 2008 2009 2010 2011 

Produkce ostatních odpadů (OO)  
62 

620,40 
57 

279,84 
52 

916,91 
54 

089,35 
37 

776,67 
46 

758,82 
91,47 84,50 86,38 60,33 

Produkce nebezpečných odpadů (NO) 
5 910,76 3 590,19 3 476,59 3 336,96 4 018,74 3 875,90 60,74 58,82 56,46 67,99 

Změna produkce NO oproti DZ 2000 [ %] → -39,26 -41,18 -43,54 -32,01 

Celková produkce (OO a NO)  

68 
372,08 

60 
870,03 

56 
393,50 

57 
426,31 

41 
795,41 

50 
634,72 

89,03 82,48 83,99 61,13 

Změna produkce odpadů oproti DZ 2000 [ %] → -10,97 -17,52 -16,01 -38,87 

Podílové ukazatele [ %] 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl ostatních odpadů na celkové produkci odpadů 94,10 93,84 94,19 90,38 92,35 

Podíl nebezpečných odpadů na celkové produkci od-
padů 

5,90 6,16 5,81 9,62 7,65 

Měrné produkce odpadů na obyvatele [kg.obyv.-1] 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel v území SO ORP 31 718 31 859 32 064 32 371 32 544 

Měrná produkce všech odpadů (OO a NO)  1 919,10 1 770,10 1 790,99 1 291,14 1 555,88 

Měrná produkce OO 1 805,91 1 660,97 1 686,92 1 166,99 1 436,79 

Měrná produkce NO 300,20 113,19 109,12 104,07 124,15 119,10 

Podíl měrné produkce NO k DZ 2000 [ %] → 37,71 36,35 34,67 41,35 39,67 

Změna měrné produkce NO oproti DZ 2000 [ %] → -62,29 -63,65 -65,33 -58,65 -60,33 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ , http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012 

Pozn. Kurzívou jsou označeny procentuální údaje a hnědě datová základna. 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012
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Příloha - Graf 1 Celková produkce odpadů, produkce OO a NO na území ORP z období 2008-2012 

 

Příloha Tab. 2 - Celková produkce KO na území SO ORP za období 2008-2012 podrobně 
Katalo-
gové 
č.odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Produkce jednotlivých druhů odpadů [t] 

2008 2009 2010 2011 2012 
200101 Papír a lepenka (BRKO) O 536,17 416,57 477,15 420,81 411,36 
200102 Sklo O 276,34 295,56 276,94 212,10 205,54 
200108 BRO z kuchyní (BRKO) O 9,60 1,59 0,54 0,36 2,00 
200110 Oděvy (BRKO) O 7,94 0,00 69,36 0,00 0,00 
200111 Textilní materiály (BRKO) O 75,00 70,79 0,05 78,19 79,59 
200113* Rozpouštědla N 0,00 0,00 0,07 0,00 0,23 
200114* Kyseliny  N 0,24 0,24 0,21 0,06 0,05 
200115* Zásady  N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 
200117* Fotochemikálie  N 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
200119* Pesticidy N 0,06 0,60 0,27 0,71 0,69 
200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  N 1,13 0,48 0,23 0,35 0,48 
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Katalo-
gové 
č.odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Produkce jednotlivých druhů odpadů [t] 

2008 2009 2010 2011 2012 
200123* Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky N 1,47 0,64 0,48 0,19 0,80 
200125 Jedlý olej a tuk (BRKO) O 0,96 0,03 0,06 0,35 10,73 
200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 N 2,18 2,61 2,06 2,47 1,91 
200127* Barvy, tiskařské barvy, lepidla  N 4,39 6,27 2,62 3,32 3,43 
200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuve-

dené pod číslem 200127 
O 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

200129* Detergenty obsahující nebezpečné látky N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200130 Detergenty neuvedené pod číslem 200129 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200131* Nepoužitelná cytostatika N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200132* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 

200131 
N 0,16 0,24 0,21 0,24 0,49 

200133* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 
160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné bate-
rie a akumulátory obsahující tyto baterie  

N 2,23 2,06 0,96 0,13 0,26 

200134 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 
200133 

O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200135* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahu-
jící nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 
200123 

N 2,42 2,62 1,27 4,48 1,96 

200136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuve-
dené pod čísly 200121, 200123 a 200135 

O 1,00 0,28 7,93 0,00 1,08 

200137* Dřevo obsahující nebezpečné látky N 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137 (BRKO) O 89,21 8,53 1,50 2,48 0,01 
200139 Plasty O 139,52 122,85 125,84 147,84 134,60 
200140 Kovy O 337,04 346,56 347,33 505,93 639,88 
200141 Odpady z čištění komínů O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200199 Další frakce jinak blíže neurčené O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200201 Biologicky rozložitelný odpad (BRKO) O 179,04 430,12 526,09 643,35 174,53 
200202 Zemina a kameny O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 0,00 0,00 10,81 0,00 40,08 
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Katalo-
gové 
č.odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Produkce jednotlivých druhů odpadů [t] 

2008 2009 2010 2011 2012 
200301 Směsný komunální odpad (BRKO) O 8 380,43 5 508,71 5 954,99 6 172,34 7 283,02 
200302 Odpad z tržišť (BRKO) O 0,00 69,40 68,80 61,10 8,62 
200303 Uliční smetky  O 361,17 50,88 279,22 334,74 359,68 
200304 Kal ze septiků a žump  O 3 999,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
200306 Odpad z čištění kanalizace O 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 
200307 Objemný odpad (BRKO) O 1 809,65 21,99 1 975,44 1 218,06 1 479,15 
200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 945,04 940,58 1 034,05 1 029,31 1 903,84 
150102 Plastové obaly O 546,29 249,87 310,44 214,07 259,89 
150103 Dřevěné obaly O 28,94 13,51 7,32 3,95 6,96 
150104 Kovové obaly O 2,28 9,42 12,78 13,41 6,51 
150105 Kompozitní obaly O 1,69 3,88 5,89 4,33 6,16 
150106 Směsné obaly O 95,65 125,71 97,81 102,50 112,95 
150107 Skleněné obaly O 121,82 224,75 194,96 225,18 343,47 
150109 Textilní obaly O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
N 36,76 36,00 35,09 41,18 37,64 

150111* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou 
hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových 
nádob 

N 7,44 4,12 3,47 5,35 4,91 

Celková produkce KO 18 003,16 8 981,47 11 832,24 11 453,92 13 522,58 
Celková produkce BRKO (vybrané kódy ze sk. 20), původní hmotnost odpadu [t] 11 088,00 6 527,73 9 073,98 8 597,04 9 449,01 
Hmotnost BRKO přepočtená na obsah biologicky rozložitelné složky v odpadu[t] 5 442,69 3 612,76 4 560,02 4 499,96 4 604,38 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/  

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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Příloha Tab. 3 - Celková produkce odpadů na území SO ORP (KO a SKO) za období 2008-2012 

Produkce odpadů [t] 2008 2009 2010 2011 2012 
Meziroční změna [ %] ↓ 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Celková produkce odpadů 60 870,03 56 393,50 57 426,31 41 795,41 50 634,72 -7,35 +1,83 -27,22 +21,15 

Celková produkce KO 18 003,16 8 981,47 11 832,24 11 453,92 13 522,58 -50,11 +31,74 -3,20 +18,06 

Celková produkce SKO 8 380,43 5 508,71 5 954,99 6 172,34 7 283,02 -34,27 +8,10 +3,65 +17,99 

Podílové ukazatele [ %] 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl KO na celkové produkci odpadů 29,58 15,93 20,60 27,40 26,71 

Podíl SKO na produkci KO 46,55 61,33 50,33 53,89 53,86 

Měrné produkce odpadů [kg.obyv.-1] 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel v území SO ORP 31 718 31 859 32 064 32 371 32 544 

Měrná produkce KO 567,60 281,91 369,02 353,83 415,52 

Měrná produkce SKO 264,22 172,91 185,72 190,67 223,79 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ , http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012 
Pozn. Kurzívou jsou označeny procentuální údaje. 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012


264 
 

Příloha - Graf 2  Podíl KO a podíl SKO na celkové produkci odpadů na území ORP za období 2008-2012 

 

Příloha Tab. 4 - Separovaný sběr odpadů na území SO ORP za období 2008-2012 

Produkce odpadů [t] 
Katalogové 
číslo tříděného 
odpadu 

2008 2009 2010 2011 2012 
Meziroční změna [ %] ↓ 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Papír 150101, 200101 1 481,21 1 357,15 1 511,20 1 450,12 2 315,20 -8,38 11,35 -4,04 59,66 

Sklo 150107, 200102 398,16 520,31 471,90 437,28 549,01 30,68 -9,30 -7,34 25,55 

Plast 150102, 200139 685,81 372,72 436,28 361,91 394,49 -45,65 17,05 -17,05 9,00 

Nápojové kartony 150105 1,69 3,88 5,89 4,33 6,16 129,59 51,80 -26,49 42,26 

Celkem separovaný sběr 2 566,87 2 254,06 2 425,27 2 253,64 3 264,86 -12,19 7,60 -7,08 44,87 

Měrné produkce odpadů [kg.obyv.-1] 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel v území SO ORP 31 718 31 859 32 064 32 371 32 544 

Měrná produkce tříděného papíru  46,70 42,60 47,13 44,80 71,14 

Měrná produkce tříděného skla 12,55 16,33 14,72 13,51 16,87 
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Měrné produkce odpadů [kg.obyv.-1] 2008 2009 2010 2011 2012 

Měrná produkce tříděného plastu  21,62 11,70 13,61 11,18 12,12 

Měrná produkce tříděných nápojových 
kartonů  

0,05 0,12 0,18 0,13 0,19 

Měrná produkce tříděného odpadu  80,93 70,75 75,64 69,62 100,32 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/, http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012 
Pozn. Kurzívou jsou označeny procentuální údaje. 

 

Příloha Tab. 5 - Celková produkce BRO na území SO ORP za období 2008-2012 podrobně 

Katalog, 

č.odpadu 
Název druhu biologicky rozložitelného odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Produkce jednotlivých druhů odpadů [t] 

2008 2009 2010 2011 2012 

200301 Směsný komunální odpad O 8 380,43 5 508,71 5 954,99 6 172,34 7 283,02 

200307 Objemný odpad O 1 809,65 21,99 1 975,44 1 218,06 1 479,15 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 945,04 940,58 1 034,05 1 029,31 1 903,84 

200304 Kal ze septiků a žump O 3 999,70 0 0 0 0 

190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O 1 486,51 341,71 398,77 358,56 422,91 

200101 Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z 
tapet O 536,17 416,57 477,15 420,81 411,36 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 179,04 430,12 526,09 643,35 174,53 

20304 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 0 412,51 486,74 561,17 130,88 

20502 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 120 0 12 197 0 

200111 Textilní materiály O 75 70,79 0,05 78,19 79,59 

200302 Odpad z tržišť O 0 69,4 68,8 61,1 8,62 

190809 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje 
a jedlé tuky O 12 21,52 25,5 59,25 25,75 

170201 Dřevo O 62,7 36,42 23,18 12,08 0 

191201 Papír a lepenka O 32,07 13,24 24,31 19,18 30,76 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137 O 89,21 8,53 1,5 2,48 0,01 

200110 Oděvy O 7,94 0 69,36 0 0 

150103 Dřevěné obaly O 28,94 13,51 7,32 3,95 6,96 

30101 Odpadní kůra a korek O 22 21,96 0 0 0 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012
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Katalog, 

č.odpadu 
Název druhu biologicky rozložitelného odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Produkce jednotlivých druhů odpadů [t] 

2008 2009 2010 2011 2012 

30308 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci O 7,41 15,13 0 0 1,2 

20501 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 8,57 5,72 0 0 0 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 9,6 1,59 0,54 0,36 2 

40222 Odpady ze zpracovaných textilních vláken O 0 0,52 10,59 0,36 0,85 

200125 Jedlý olej a tuk O 0,96 0,03 0,06 0,35 10,73 

20601 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 0 0 2,1 2,4 1,69 

40210 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) O 0 0,4 0 0 0 

30105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuve-
dené pod číslem 030104 O 0 0,34 0 0 0 

40101 Odpadní klihovka a štípenka O 0 0 0 0 0,18 

20101 Kaly z praní a z čištění O 0 0 0 0 0 

20103 Odpad rostlinných pletiv O 0 0 0 0 0 

20106 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, 
soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku O 0 0 0 0 0 

20107 Odpady z lesnictví O 0 0 0 0 0 

20201 Kaly z praní a z čištění O 0 0 0 0 0 

20203 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 0 0 0 0 0 

20204 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 0 0 0 0 0 

20301 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace O 0 0 0 0 0 

20399 Odpady jinak blíže neurčené O 0 0 0 0 0 

20305 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejích vzniku O 0 0 0 0 0 

20401 Zemina z čištění a praní řepy O 0 0 0 0 0 

20403 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 0 0 0 0 0 

20603 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 0 0 0 0 0 

20701 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin O 0 0 0 0 0 

20702 Odpad z destilace lihovin O 0 0 0 0 0 

20704 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 0 0 0 0 0 

20705 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 0 0 0 0 0 

30301 Odpadní kůra a dřevo O 0 0 0 0 0 
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Katalog, 

č.odpadu 
Název druhu biologicky rozložitelného odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Produkce jednotlivých druhů odpadů [t] 

2008 2009 2010 2011 2012 

30307 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a 
lepenky O 0 0 0 0 0 

30309 Odpadní kaustifikační kal O 0 0 0 0 0 

30310 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující 
vlákna, výplně povrchové vrstvy z mechanického třídění O 0 0 0 0 0 

30311 Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 
číslem 030310 O 0 0 0 0 0 

40107 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v 
místě jejich vzniku O 0 0 0 0 0 

40220 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuve-
dené pod 040219 O 0 0 0 0 0 

40221 Odpady z nezpracovaných textilních vláken O 0 0 0 0 0 

160306 Organické odpady neuvedené pod číslem 160305 O 0 0 0 0 0 

190503 Kompost nevyhovující jakosti O 0 0 0 0 0 

190603 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu O 0 0 0 0 0 

190604 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního od-
padu O 0 0 0 0 0 

190605 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlin-
ného původu O 0 0 0 0 0 

190606 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rost-
linného odpadu O 0 0 0 0 0 

190812 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuve-
dené pod číslem 190811 O 0 0 0 0 0 

190814 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuve-
dené pod číslem 190813 O 0 0 0 0 0 

190901 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) O 0 0 0 0 0 

190902 Kaly z čiření vody O 0 0 0 0 0 

190903 Kaly z dekarbonizace O 0 0 0 0 0 

191207 Dřevo neuvedené pod číslem 191206 O 0 0 0 0 0 

Celková produkce BRO 17 812,94 8 351,29 11 098,54 10 840,30 11 974,03 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/Pozn. řazeno dle nejvyšší průměrné hodnoty. 
 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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Příloha - Graf č. 3 - byl přesunut do textové části kapitoly odpadové hospodářství. Nyní jako graf č. 11. 

Příloha - Graf 4  Identifikace pěti hlavních druhů BRO na území ORP za období 2008-2012 

 
Graf č. 4 byl sestaven na základě identifikovaných pěti množstevně nejvíce zastoupených druhů BRO za rok 2012 na území SO ORP (vyjma: 150101 papírové a 
lepenkové obaly, 200101 papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet, 200301 směsný komunální odpad a 200307 objemný odpad).  
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Příloha Tab. 6 - Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) na celkové produkci BRO na území SO ORP za období 2008-2012 

Produkce BRO a BRKO [t] 
2008 2009 2010 2011 2012 

Meziroční změna [ %] ↓ 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Celková produkce BRO 17 812,94 8 351,29 11 098,54 10 840,30 11 974,03 -53,12 +32,90 -2,33 +10,46 

z toho celková produkce BRKO  11 088,00 6 527,73 9 073,98 8 597,04 9 449,01 -41,13 +39,01 -5,26 +9,91 

Podílové ukazatele [ %] 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl BRKO na celkové produkci BRO 62,25 78,16 81,76 79,31 78,91 

Měrné produkce odpadů [kg.obyv.-1] 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel v území SO ORP 31 718 31 859 32 064 32 371 32 544 

Měrná produkce BRO 561,60 262,13 346,14 334,88 367,93 

Měrná produkce BRKO 349,58 204,89 283,00 265,58 290,35 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/, http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012 
Pozn. Kurzívou jsou označeny procentuální údaje.  

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012
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Příloha - Graf 5  Podíl množství BRKO na množství BRO na území ORP za období 2008-2012 
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Příloha Tab. 7 - Nakládání s odpady celkově na území SO ORP za období 2008-2012 

Hmotnostní ukazatele a popis 
stavu plnění cílů POH ČR - di-
ference oproti roku 2000 

DZ pro pro-
dukci, využití a 

skládkování 
odpadů 2000 

2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl nakládání s odpady v jednotlivých le-
tech k DZ 2000 [ %] ↓ 

Hlavní způsoby nakládání s 
odpady [t] 

2008 2009 2010 2011 

Využití 

Materiálové vyu-
žití 

4 567,35 12 276,69 5 786,73 5 428,06 5 145,34 5 019,05 268,79 126,70 118,84 112,65 

Podíl materiálového využití odpadů z celkové produkce [ %] ↓ 

6,68 20,17 10,26 9,45 12,31 9,91 

Energetické vyu-
žití 

9 227,54 0,00 19 541,00 31 778,00 18 264,00 24 838,00 
0,00 211,77 344,38 197,93 

Celkem vybrané 
způsoby využití 

17 205,26 12 276,69 25 327,73 37 206,06 23 409,34 29 857,05 71,35 147,21 216,25 136,06 

Podíl využití odpadů z celkové produkce [ %] ↓ 

25,16 20,17 44,91 64,79 56,01 58,97 

Celková produkce odpadů 68 372,08 60 870,03 56 393,50 57 426,31 41 795,41 50 634,72 

Odstranění 

Skládkování 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Změna skládkování odpadů oproti DZ 2000 [ %] → - - - - 

Spalování 97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Meziroční změna [ %] ↓ 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

-100,00 - - - 

Jiné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Celkem vybrané 
způsoby odstra-
nění 

97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 - - - 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ Pozn. Kurzívou jsou označeny procentuální údaje a hnědě datová základna. 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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Příloha - Graf 6  Nakládání s odpady celkově na území ORP za období 2008-2012, využití a odstranění 
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Příloha Tab. 8 Nakládání s komunálními odpady (KO) a se směsným komunálním odpadem (SKO) na území SO ORP za období 2008-2012 

Hmotnostní ukazatele a po-
pis stavu plnění cíle POH ČR - 
diference oproti roku 2000 Způsob nakládání 

DZ pro 
pro-
dukci a 
využití 
KO 2000 

2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl nakládání s odpady v jednot-
livých letech k DZ 2000 [ %] ↓ 

Nakládání s odpady [t] 2008 2009 2010 2011 

KO  

Využití 

Materiálové využití 

171,79 400,08 194,57 1 289,12 1 003,78 796,88 232,89 113,26 750,41 584,31 

Podíl materiálového využití KO z celkové produkce KO [ %] 
↓ 

Změna materiálového využití KO 
oproti DZ 2000 [ %] ↓ 

1,96 2,22 2,17 10,89 8,76 5,89 132,89 13,26 650,41 484,31 

Energetické využití 0,35 0,00 7,53 1,87 1,50 1,68 0,00 2166,4 538,00 431,55 

Celkem vybrané způ-
soby využití 

158,43 400,08 202,10 1290,9 1 005,3 798,56 252,53 127,57 814,88 634,54 

Podíl celkového využití KO z celkové produkce KO [ %] ↓ 

1,80 2,22 2,25 10,91 8,78 5,91 Meziroční změna [ %] ↓ 

Celková produkce KO [t] 8 781,3 18003 8981,5 11832 11454 13523 
2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

Odstranění 

Skládkování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Spalování 97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 - - - 

Jiné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Celkem vybrané způsoby od-
stranění 

97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 - - - 

SKO 

Využití 

Materiálové využití 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 - - - 

Energetické využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Celkem vybrané způsoby využití 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 - - - 

Odstranění 

Skládkování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Spalování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Jiné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Celkem vybrané způsoby od-
stranění 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ Pozn. Kurzívou jsou označeny procentuální údaje a hnědě datová základna. 

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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Příloha - Graf 7  Nakládání s KO na území ORP za období za období 2008-2012, využití a odstranění 

 

Příloha Tab. 9 - Nakládání se separovaným sběrem na území SO ORP za období 2008-2012 

Nakládání se sepa-
rovaným sběrem [t] 

Katalogové č. 
tříděného od-
padu 

Způsob nakládání s jednot-
livými komoditami 

2008 2009 2010 2011 2012 

Meziroční změna [ %] ↓ 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

Papír 
150101, 
200101 

Materiálové využití 1,84 0,53 0,00 130,07 325,22 -71,20 -100,00 - +150,0 

Energetické využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Odstranění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Sklo 
150107, 
200102 

Materiálové využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Energetické využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Odstranění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 
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Nakládání se sepa-
rovaným sběrem [t] 

Katalogové č. 
tříděného od-
padu 

Způsob nakládání s jednot-
livými komoditami 

2008 2009 2010 2011 2012 

Meziroční změna [ %] ↓ 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

Plast 
150102, 
200139 

Materiálové využití 397,41 166,59 990,05 416,43 471,67 -58,08 +494,3 -57,94 +13,26 

Energetické využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Odstranění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Nápojové kartony 150105 

Materiálové využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Energetické využití 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Odstranění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ Pozn. Kurzívou jsou označeny procentuální údaje. 

Příloha - Graf 8  Materiálové využití separovaného odpadu na území ORP za období 2008-2012 
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Příloha Tab. 10 - Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (BRO) a s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO) na území SO ORP za 
období 2008-2012 

Hmotnostní ukazatele 
a popis stavu plnění 
cíle POH ČR - diference 
oproti roku 1995 

Způsob nakládání 
DZ pro skládko-
vání BRKO 1995  

2008 2009 2010 2011 2012 

Meziroční změna [ %] ↓ 

Nakládání s BRO a 
BRKO [t] 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

BR
O 

Využití 
Materiálové využití 2,62 27,66 0,00 130,07 325,22 955,53 -100,00  150,03 

Energetické využití 0,00 7,53 1,88 1,50 1,68  -75,10 -20,00 12,00 

Odstranění 

Skládkování (původní hmotnost od-
padu) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Spalování 97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 - - - 

Jiné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

BR
KO 

Využití 

Materiálové využití 0,81 27,13 0,00 13,39 0,48 3248,77 -100,00  -96,41 

Energetické využití 0,00 7,54 1,88 1,50 1,68 
- -75,12 -20,00 12,00 

Podíl skládkování a měr. skládkování k 
DZ 1995 [ %] ↓ 

Odstranění Skládkování 

Původní hmotnost od-
padu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 2010 2011 2012 

          

Hmotnost odpadu 
přepočtená na ob-
sah biologicky roz-
ložitelné složky v 
odpadu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- - - - 

Měrné skládko-
vání - pro porov-
nání s cílem POH 
(přepočteno na 

Měrné skládkování BRKO přepočtené na ob-
sah biologicky rozložitelné složky [kg.obyv.-1]  
↓ 

148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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obsah biologicky 
rozložitelné složky 
v odpadu) 

Procentuální změna měrného skládkování BRKO 
na obyvatele oproti DZ 1995 [ %] → 

-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Spalování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meziroční změna [ %] ↓ 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

- - - - 

Jiné uložení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

Zdroj: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ Pozn. Kurzívou jsou označeny procentuální údaje a hnědě datová základna. 
 

Příloha - Graf 9  Podíl množství BRKO na množství BRO a skládkování BRKO na území ORP za období 2008-2012 
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Příloha č. 11 Srovnání základních ukazatelů odpadového hospodářství města Turnov v roce 2012 
a popis systému (Studie optimalizace OH město Turnov a Strategický plán města Turnova) 

Od roku 1990 je komunální odpad odvážen na řízené skládky (Košťálov, dříve také Osečná) a po zprovoz-

nění i do liberecké spalovny Termizo. Roční produkce směsného komunálního odpadu po vytřídění nebez-

pečných a využitelných složek od fyzických osob v Turnově je asi 3.000 t. Separuje se sklo ve zvonových 

nádobách rozmístěných po městě a některé další složky odpadů ve sběrném dvoře: nebezpečné odpady 

(lednice, staré televizory, autobaterie, zbytky barev, nádoby od barev a olejů atd.), 

železný šrot, pneumatiky, stavební suť, objemné odpady. Z využitelných složek dále papír, PET lahve, sklo, 

nápojové obaly TetraPack apod. Na Vesecku se používá drtička stavební suti, kterou si dle potřeby najímají 

Technické služby Turnov (TST). Tato drtička ročně zhodnotí až 7.000 t stavebního odpadu a ten je pak 

znovu využit jako stavební materiál. Bioodpad od občanů města a z městských pozemků je zpracováván 

na komunitní kompostárně v Malém Rohozce, jde o více než 900 t ročně. Kompostárna bude v r. 2014 

přestavěna na kompostárnu dle zákona a bude sloužit všem, nejen vybraným lokalitám. Největšími produ-

centy komunálního odpadu (podle databáze TST s.r.o.) jsou kromě obcí firmy Kamax, Šroubárna a 

Sklostroj, u objemného odpadu a stavební suti (cihly, asfaltové směsi, sklo, dřevo…) převažují stavební 

firmy z Turnova a okolí." [Zdroj: Strategický plán města Turnova] 

Přílohy - Tab. 11 Srovnání základních ukazatelů odpadového hospodářství města Turnov v roce 2012 

Ukazatel Jednotka 
Město 
Turnov 

ČR 
obce Libereckého 

kraje ve vel. skupině obcí 
10.001 až 20.000 obyv. 

Papír 

Sebrané množství kg/obyv. a rok 30,9 23,1 21,3 

Podíl nádobového sběru   % 48 % 61 % 57 % 

Počet obyvatel na nádobu počet/ks 156 166 181 

Frekvence vývozu počet/rok 87 51 40 

Efektivita sběru kg/m3 25 38 39 

Náklady sběru Kč/t 2298 2785 3368* 

  Kč/obyv. a rok 71 43 54* 

Plast 

Sebrané množství kg/obyv. a rok 9,5 9,6 6,7 

Podíl nádobového sběru   % 90 % 94 % 95 % 

Počet obyvatel na nádobu počet/ks 127 149 148 

Frekvence vývozu počet/rok 66 57 37 

Efektivita sběru kg/m3 15 19 18 

Náklady sběru Kč/t 5613 6303 6872* 

  Kč/obyv. a rok 53 57 56* 

Sklo směsné 

Sebrané množství kg/obyv. a rok 10,8 7,2 9,3 

Podíl nádobového sběru   % 88 % 96 % 99 % 

Počet obyvatel na nádobu počet/ks 221 204 196 

Frekvence vývozu počet/rok 12 13 11 

Efektivita sběru kg/m3 133 100 101 

Náklady sběru Kč/t -  -  -  

  Kč/obyv. a rok -  -  -  

Sklo celkem 

Sebrané množství kg/obyv. a rok 14,1 9,9 10,7 

Podíl nádobového sběru   % 91 % 95 % 99 % 

Počet obyvatel na nádobu počet/ks 142 144 159 

Frekvence vývozu počet/rok 10 12 11 
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Ukazatel Jednotka 
Město 
Turnov 

ČR 
obce Libereckého 

kraje ve vel. skupině obcí 
10.001 až 20.000 obyv. 

Efektivita sběru kg/m3 147 104 102 

Náklady sběru Kč/t 1412 1645 2002* 

  Kč/obyv. a rok 20 17 23* 

Nápojový karton 

Sebrané množství kg/obyv. a rok 0,2 0,3 0,3 

Podíl nádobového sběru   % 100 % 96 % 96 % 

Náklady sběru Kč/t 13302 -  -  

  Kč/obyv. a rok 2,8 -  -  

Kovy 

Sebrané množství celkem kg/obyv. a rok 87,8 42,8 24,6 

Podíl nádobového sběru   % 0 % 0 % 0 % 

Náklady tříděného sběru Kč/t 41 3711 -  

  Kč/obyv. a rok 3,6 124 -  

Tříděný sběr celkem 

Sebrané množství celkem kg/obyv. a rok 
54,7 

(bez kovů) 
33,9* 31,5* 

Náklady tříděného sběru Kč/t 1058 3500* 4193* 

  Kč/obyv. a rok 150 118 132* 

Směsný komunální odpad 

Sebrané množství  kg/obyv. a rok 163  201*  201,8* 

Náklady svozu a odstranění Kč/t 3131 2286*  2671* 

  Kč/obyv. a rok 511 471 539* 

OH města celkem 

Náklady  Kč/obyv. a rok 877 937    

*) Zdrojem Studie optimalizace OH města Turnov. Data z roku 2011, dotazník EKO- KOM. Zdroj: MěÚ Tur-
nov, dotazník EKO-KOM. 

Příloha č. 12 – Spalovna Termizo, a.s. Liberec  

– údaje z webových stránek: www.termizo.mvv.cz, stav k 3/2014 

Spalovna komunálního odpadu v Liberci je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Je jednou 

ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku využívání komunálního odpadu 

pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci. Spalovna je vysoce účinný koge-

nerační zdroj. Za rok energeticky využijeme průměrně 93 000 tun odpadů. Z těchto odpadů vyrobíme teplo 

pro cca 15 500 domácností (tzn. cca 698 TJ tepla). Tím nahradíme cca 20 000 tun mazutu. Ve vlastní turbíně 

vyrobíme elektrickou energii pro chod celé technologie spalovny a ještě do veřejné sítě dodáme 8,2 GWh, 

což je roční spotřeba cca 3 800 domácností. 

V roce 2009 proběhla rekonstrukce systému primárních a sekundárních vzduchů, a byl opuštěn dnes již 

zastaralý systém chlazení bočnic spalovací komor. V prvním pololetí roku 2010 byla do provozu uvedena 

nová parní protitlaká turbína o výkonu cca 1 MW. Úkolem této turbíny je teplo, které není především v 

letním období možné dodat do sítě CZT, zužitkovat na výrobu elektrické energie. Komunální odpad, který 

se zpracovává v naší spalovně, obsahuje i látky, které mohou mít nebezpečné vlastnosti (např. pleny, to-

nery, elektrospotřebiče, barvy, ředidla, obvazy, léky, chemické přípravky a podobně). Moderní spalovna, 

jakou je tato, zlikviduje tyto nebezpečné složky komunálního odpadu a její technologie je postavena tak, 

že z původního množství přijatého komunálního odpadu oddělí cca 100 tun toxických kovů ročně. Tyto 

kovy (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pg, Zn), se v technologii spalovny převedou na stabilní a nerozpustné formy 

(kovy, oxidy, hydroxidy, sulfidy) a jsou předány na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů. Tím se 

http://www.termizo.mvv.cz/
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prakticky eliminuje možnost kontaminace podzemní vody pod skládkami, což je alarmující nebezpečí hro-

zící v budoucnu lokalitám odkládajícím komunální odpad na málo zabezpečené skládky. 

Po procesu spalování vzniknou zbytkové popeloviny (cca 1/3 váhy spáleného odpadu, tzn. cca 28 000 tun 

ročně, objemově je to cca 1/10 z původního objemu), které prošly žárem topeniště (až 1100°C). Tyto po-

peloviny nemají nebezpečné vlastnosti a mají podobné vlastnosti jako stavební výrobky typu maltovin. 

Popeloviny tedy lze s výhodou využívat jako stavební výrobek (např. pro podkladové vrstvy pozemních 

komunikací, výstavbu skládkových kazet apod.). Z popelovin se ročně vyseparuje cca 1200 tun železného 

šrotu pro hutě. Celková míra materiálového využití popelovin na výrobky je cca 97 %. 

Obtížným odpadem, který opakovaně vzniká činností člověka a může mít i nebezpečné vlastnosti, lze v 

tomto zařízení nahradit neobnovitelné zdroje energií (mazut, zemní plyn) a primární suroviny (stavební 

hmoty, železná ruda). Je proto zbytečné funkci moderních spaloven démonizovat, neboť patří mezi nej-

menší znečišťovatele životního prostředí a nejkvalitnější tepelné zdroje. Proto ani nepřekračují žádný oh-

lašovací limit pro emise do ovzduší, vody a půdy v Integrovaném registru znečištění (irz.cz).   

 Zdroj: http://www.termizo.mvv.cz/php/index.php?p=10&ln=cz 

Příloha č. 13 Evropská legislativa v oblasti odpadů 

Číslo předpisu Název předpisu 

75/442/ES Směrnice Rady o odpadech 

78/176/ES Směrnice Rady o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého 

82/883/ES Směrnice Rady o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouště-
ním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním 

91/689/ES Směrnice Rady o nebezpečných odpadech 

1893/2006/ES Nařízení, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 
a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických 
statistických oblastech 

715/2007/ES Nařízení EP a Rady o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých 
osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k infor-
macím o opravách a údržbě vozidla 

850/2004/ES Nařízení EP a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směr-
nice 79/117/EHS 

1013/2006/ES  Nařízení EP a Rady o přepravě odpadů 

1420/1999/ES Nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých 
druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD 

 Zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=odpady_v_evropske_unii&site=odpady  

Příloha č. 14  Přehled zařízení k odstraňování odpadů v Libereckém kraji  – Havarijní plán Libe-
reckého kraje 2007: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=http %3A %2F %2Fwww.khslbc.cz %2Faktuality %2Fpo-

vodne %2Fodstran_odpad.pdf&ei=Y_58U7jzKM6N4gS3-4CwAg&usg=AFQjCNHxRtCBH_kaXJerp3nRsgkOodMkkg&bvm=bv.67229260,d.bGE  

http://www.irz.cz/
http://www.termizo.mvv.cz/php/index.php?p=10&ln=cz
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=odpady_v_evropske_unii&site=odpady
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=http%20%3A%20%2F%20%2Fwww.khslbc.cz%20%2Faktuality%20%2Fpovodne%20%2Fodstran_odpad.pdf&ei=Y_58U7jzKM6N4gS3-4CwAg&usg=AFQjCNHxRtCBH_kaXJerp3nRsgkOodMkkg&bvm=bv.67229260,d.bGE%20
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=http%20%3A%20%2F%20%2Fwww.khslbc.cz%20%2Faktuality%20%2Fpovodne%20%2Fodstran_odpad.pdf&ei=Y_58U7jzKM6N4gS3-4CwAg&usg=AFQjCNHxRtCBH_kaXJerp3nRsgkOodMkkg&bvm=bv.67229260,d.bGE%20
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6. Téma 4.: doprava 

6.1. Analytická část: definice a analýza řešených problémů 

6.1.1. Vymezení a zdůvodnění řešeného problému 

Řešení témat týkající se dopravy patří ke klíčovým tématům rozvoje regionu a koneckonců i menších sa-

mosprávních celků. Mezi stěžejní témata dopravy v rámci rozvoje oblasti patří řešení dopravní infrastruk-

tury, týkající se zejména dostatečného propojení mezi místními centry. Dále k rozvoji dopravy v regionu 

patří optimalizace dopravního systému a plánování, cíleného na využití synergie dopravních spojů v rámci 

integrovaných dopravních systémů. S tímto cílem se pojí možnost zlepšení dopravní obslužnosti mající za 

úkol zabezpečit kvalitní služby obyvatelstvu. Dalším výrazným prvkem dopravy v rámci regionálního roz-

voje je bezpečnost a řešení rizik v dopravě. 

6.1.2. Zvyšování bezpečnosti a bezpečnostní opatření na komunikacích 

Jedním z pěti hlavních specifických cílů zavazujícího dokumentu, Dopravní politiky České republiky pro léta 

2014 – 2020, je téma provozu a bezpečnosti dopravy. Bezpečnost dopravy má rozměr bezpečnosti doprav-

ního provozu (safety) a bezpečnosti dopravních systémů před vnějšími vlivy (security), týkajícího se přede-

vším kriminality, terorismu, tak ale i přírodních jevů a katastrof.  

V rámci tématu práce je zásadní bezpečnost samotného provozu. Tomuto se blíže věnuje samostatný ma-

teriál Ministerstva dopravy ČR „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020“, 

který vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních opatření směřující k zásadnímu snížení nehodo-

vosti na silnicích v České republice. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 

2020 byla vytvořena na základě rozhodnutí vlády dne 4. srpna 2010 ohledně zvyšování bezpečnosti na 

českých silnicích.  

Tématu bezpečnosti dopravy se na Evropské úrovni věnuje tzv. Bílá kniha dopravy (Bílá kniha: Plán jednot-

ného evropského dopravního prostoru na vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně vy-

užívajícího zdroje) vydaná Evropskou komisí. Ta si mimo jiné v oblasti bezpečnosti provozu klade za cíle do 

roku 2020 snížit počet dopravních nehod na polovinu a do roku 2050 snížit počet úmrtí v silniční dopravě 

téměř k nule.  

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020 bere v potaz zásady navrhované 

Bílou knihou dopravy. Cíle zohledňující redukci počtu dopravních jsou akceptovány na základě zdařilé re-

dukce nehod mezi lety 2002 – 2010, kdy se počet dopravních nehod snížil na polovinu.  

Strategický plán Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020 je založený na 

vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2004 – 2010, dále na průzkumu mezi sub-

jekty v České republice, dotýkajících se problematiky dopravy, na analýze zkušeností evropských zemí s ra-

dikálním snížením závažné nehodovosti a na politice EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu pro ob-

dobí do roku 2020. Tento zavazující dokument zaměřuje svůj základní strategický cíl na snížení počtu us-

mrcených osob v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí, a to do roku 2020. Obdobně cílí 

na snížení počtu těžce zraněných o 40 %, rovněž do roku 2020. Mezi dílčí cíle tedy patří snižovat počet 

smrtelných obětí nehod průměrně každý rok o 5,5 %, což v důsledku znamená zachránit během let 2011 - 

2020 více než 3000 lidí. Dalším dílčím cílem je snižovat počet těžce zraněných osob při meziročním poklesu 

o 3,6 %.  

K zajištění naplnění strategického cíle byly identifikovány nejrizikovější a nejproblémovější oblasti doprav-

ního provozu, jde o:  

 děti, 

 chodci, 

 cyklisté, 

 motocyklisté, 

 mladí a noví řidiči, 

 stárnoucí populace, 

 alkohol a jiné návykové látky při řízení, 

 nepřiměřená rychlost,  

 agresivní způsob jízdy. 
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Nápravná opatření k vytvoření bezpečného dopravního systému jsou v rámci Národní strategie bezpeč-

nosti silničního provozu rozdělena do tří základních bodů: 

 bezpečná pozemní komunikace, 

 bezpečné dopravní prostředky, 

 bezpečné chování. 

Bezpečné chování účastníků silničního provozu lze ovlivnit, jednak výchovně a edukačně, anebo legisla-

tivně a sankčně.  Lze uplatnit zejména prevenci a doplňující vzdělávací aktivity, dále zdůrazňování negativ-

ního vlivu alkoholu a návykových látek apod. Z hlediska legislativně sankčního jsou opatření zaměřena na 

zefektivnění dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu, působení na nejrizikovější skupiny ři-

dičů či zpřísnění postihů za nebezpečné chování ohrožující ostatní účastníky silničního provozu. 

Bezpečné pozemní komunikace mají respektovat možnosti a omezení lidského činitele i jeho fyziologické 

danosti. Zejména mají být samovysvětlující (tj. dávající řidiči jasnou informaci o relevantnosti jeho chování 

a očekávatelných situacích) a odpouštějící (tj. v případě selhání lidského činitele a následného vzniku ne-

hody by nemělo dojít k závažným následkům na zdraví nebo dokonce k usmrcení). Navrhovaná nosná 

opatření jsou: 

 důsledná aplikace požadavků evropské směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční in-

frastruktury na komunikacích na síti TEN-T a použití nástrojů této směrnice na dobrovolné bázi na 

ostatních komunikacích (jedná se zejména o provádění bezpečnostních auditů komunikací a do-

pravního značení), 

 výstavba obchvatů měst a obcí,  

 zavádění prvků dopravního zklidnění na komunikacích v zastavěné části obcí, 

 úpravy křižovatek, 

 zabezpečení železničních přejezdů, 

 aplikace systémů ITS pro monitorování a řízení provozu na pozemních komunikacích, 

 postupná přestavba silniční sítě na principech samovysvětlující a odpouštějící pozemní komuni-

kace, 

 úpravy dopravního prostoru pro zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu. 

Povinnosti pro orgány regionální a místní správy a dalších institucí státní správy jsou blíže specifikovány 

v Akčním programu - Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020, dostupném 

na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR, oddělení BESIP.  

6.1.3. Dopravní obslužnost 
 

Dopravní politika České republiky pro léta 2014 – 2020 vymezuje dopravní obslužnost podle zákona č. 

194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících jako –„zabezpečení dopravy po všechny dny v 

týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických 

zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských po-

třeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.“ 

Směřování systému veřejné dopravy včetně výběru varianty organizace systému je blíže stanoveno v do-

kumentu Koncepce veřejné dopravy (tzv. Zelená kniha – Koncepce veřejné dopravy). Dokument navrhuje 

novou strukturu organizace veřejné dopravy, potřebné legislativní úpravy a návrh financování systému. 

(DPČR) 

Obecně užívaný termín „veřejná doprava“ nemá jasně vyjádřené ohraničení. V principiálním základu (ve 

směru tohoto dokumentu) se však veřejnou dopravou rozumí systém, založený na poskytování služeb ve 

veřejné (silniční) linkové dopravě podle zákona o silniční dopravě a veřejné drážní osobní dopravě podle 

zákona o dráhách, který je však doplněn o řadu dalších veřejných služeb jako je vodní doprava, letecká, či 

taxislužby. V ohledu práce jsou však tato odvětví marginální, je zde nutné zaměřit se zejména na krajskou 
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(regionální) a obecní (lokální) dopravní obslužnost, jenž je dána autobusovými linkami a železniční tratí. 

Nutno dodat, že rozhodující část dopravních služeb ve veřejné dopravě nemůže být komerčně poskyto-

vána na plné podnikatelské riziko dopravců, je objednávána v rámci tzv. veřejných služeb v přepravě ces-

tujících ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1370/20076 a zákona č. 194/2010 Sb., o ve-

řejných službách v přepravě cestujících. 

Dle zmíněného zákona č. 194/2010 Sb. jsou krajské úřady povinny zpracovat plán dopravní obslužnosti 

území, jenž obsahuje popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, předpokládaný rozsah 

poskytované kompenzace, časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzaví-

rání těchto smluv, harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integro-

vaných veřejných služeb v přepravě cestujících. V tomto ohledu se na území ORP Turnov vztahuje Plán 

dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 – 2016. 

6.1.4. Prostupnost území 
Prostupnost území, či prostupnost krajiny je pojem, odvozený od potřeby odbourávat stávající bariéry v 

území, zejména pro pěší a zabránit vzniku nových bariér v území. Cílem prostupnosti území je zachovat, 

případně vytvořit nové průchody nebo průjezdy ve směru pohybu lidí, například ve vazbě na zastávky 

MHD, školy, základní služby a vybavenost (jako jsou např. obchody, zdravotnictví, veřejná správa, zábavní 

zařízení), sportovní a rekreační možnosti, významná pracoviště a další specifické aktivity. Prostupnost 

území může být zajištěna veřejně přístupnými komunikacemi a prostranstvími, chodníky, průchody a pa-

sážemi a měla by být zajištěna nepřetržitě.  

Rozvíjet prostupnost území je jedním z bodů základních republikových priorit definovaných v Politice 

územního rozvoje ČR. Tento dokument slouží jako základní rámec strategie pro veškerá územně plánovací 

řízení. Články 21 – 23 pojednávají o nutnosti rozšiřování infrastruktury (např. lokální koridory k tvorbě 

možností různých forem cestovního ruchu i pro možnost mobility místních obyvatel), nutno však zásahy 

do krajiny vést obezřetně, aby nedocházelo k fragmentaci krajiny. (Politika územního rozvoje 2008, Článek 

21 – 23).  

V dokumentu Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (2011; str. 56) jsou dále specifikovány úkoly pro 

územní plánování v oblasti prostupnosti krajiny, jde o rozšiřování prostupnosti krajiny zejména sítí tzv. 

zvykových cest (polní cesty, lesní cesty aj.) spolu s návrhem doprovodné zeleně. 

V legislativě je prostupnost krajiny spojována s pojmem přístup do krajiny, kterým se zabývá Zákon o 

ochraně přírody a krajiny v § 63 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

6.1.5. Zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu 
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích definuje nemotorové vozidlo jako vozidlo 

pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly (jde o jízdní kolo, tažený vozík, potahové vozidlo apod.). Ne-

motorová doprava mimo vozidel může být chápána i doprava osobní tj. pěší, koňmo, in-line. 

Dopravní politika České republiky pro léta 2014 – 2020 vymezuje nemotorovou dopravu jako důležitou 

součást osobní dopravy v kontextu obslužnosti území, přičemž se ji zavazuje rozvíjet a vytvářet podmínky 

pro její větší využívaní. V tomto ohledu jde zejména o opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy budová-

ním cyklistických stezek a dalších opatření na silniční infrastruktuře, a to jak technickými podmínkami pro 

bezpečnou jízdu, tak i pro externality jízdy (mobiliář k parkování, přeprava, úschova atd.) Druhým rozmě-

rem nemotorové dopravy je podle Dopravní politiky České republiky významný přínos pro turistický ruch 

a rekreační aktivity. Dokument se dále odkazuje na podrobnější rozpracování problematiky v návazném 

dokumentu Národní strategie cyklistické dopravy.  

 

Národní strategie cyklistické dopravy pro léta 2013 – 2020 (dále cyklostrategie), vypracovaná na základě 

usnesení vlády č. 678/2004,vznikla pod gescí Ministerstva dopravy ve spolupráci s Ministerstvem pro 

místní rozvoj a dalšími orgány státní, místní správy a neziskových organizací, za účelem zpracování 
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jednotné strategie pro rozvoj cyklistické dopravy v České republice. Globálním cílem cyklostrategie je zpo-

pularizovat jízdní kolo, aby se opět stalo rovnocennou, přirozenou a integrální součástí dopravního sys-

tému v městech „krátkých vzdáleností“, tj. ukázat, že cyklistická doprava je konkurenceschopná do vzdá-

lenosti 5 km.  

Cyklostrategie vychází ze skutečnosti, že odpovědnost za budování cyklistické infrastruktury mají obce, 

města, mikroregiony a místní akční skupiny apod., tyto cíle jsou navrženy pro místní úroveň: 

• Zvýšit počet cyklistů, aneb je třeba usilovat o to, aby v našich městech jezdilo více lidí na kole a 

aby to bylo bezpečné a lákavé. Je třeba zvýšit podíl cyklistiky v rovinatých městech na přepravních 

výkonech na 25 % do roku 2025 v kontextu Vize 25 (iniciativa k rozvoji cyklodopravy) 

• Vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras, aneb najít a odstranit 

obecné překážky bránící rozvoji cyklistické dopravy; 

• Zajistit bezpečnost a bezbariérovost na trase, aneb odstranit konkrétní místa a úseky s vysokým 

rizikem dopravních nehod cyklistů; 

• Vytvořit zázemí v cíli, aneb zkvalitnit podmínky pro parkování a úschovu jízdních kol, včetně zajiš-

tění dostatečného hygienického zázemí pro zaměstnance při dojížďce do práce; 

• Realizovat lepší kampaně, aneb zefektivnit propagaci cyklistiky pomocí pozitivního marketingu 

jízdních kol, znovuobjevení potenciálu cyklistiky a jejích důsledku pro naše zdraví, dopravní vý-

chovy, komunikačních témat prevence dopravních nehod; 

• Vytvořit zázemí pro odpočinek, aneb podpořit výstavbu bezpečných cyklotras a doprovodné cyk-

loinfrastruktury, aby bylo kam jezdit ve volném čase a o dovolených a podpořit tak projekt Česko 

jede. 

 

Na základě východisek Cyklostrategie definuje čtyři specifické cíle, které následně podrobně rozpracovává, 

jde o tyto: 

1. Zajištění financování cyklistické a cykloturistické infrastruktury 

o Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury 

o Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů  

o Podpora výstavby sítě dálkových cyklotras ČR a tras Eurovelo 

2. Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy 

o Prevence, aneb realizace vzdělávacích, komunikačních a osvětových témat 

o Kontrola dodržování pravidel silničního provozu cyklisty, monitoring nehodovosti a pre-

ventivní opatření proti krádežím kol 

o Realizace legislativních opatření s ohledem na bezpečnost a plynulost cyklistické dopravy 

3. Metodická podpora rozvoje cyklistické dopravy ve městech & projekt „Cyklistické akademie“ 

o Zvyšování povědomí o nástrojích ovlivňujících podporu cyklistické dopravy, včetně reali-

zace výzkumných projektů 

o Zefektivnění propagace cyklistické dopravy jako součástí životního stylu 

o Vytvoření národní sítě měst přátelských pro cyklisty „Města pro cyklisty“ 

4. Realizace národního produktu Česko jede 

o Marketingová podpora produktu Česko jede 

o Zajistit potřebnou infrastrukturu pro cykloturistiku 

o Podpora služeb a rozvoj lidských zdrojů v oblasti cykloturistiky  
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6.2. Popis dopravního stavu ve správním obvodu 

6.2.1. Souhrnné informace 
Doprava ve SO ORP Turnov je založená na relativně husté a dobře rozmístěné dopravní síti komunikací III. 

třídy, kterou radiálně doplňují páteřní silnice I. třídy vytvářející kvalitní napojení na krajské město, regio-

nální centra, ale i na hlavní město. Železniční doprava má ve SO ORP Turnov funkci převážně doplňující 

k autobusové dopravě, kterou však v mnoha případech plně nahrazuje.  

6.2.2. Silniční doprava  
Silniční doprava je základní dopravní infrastrukturou sloužící k obsluze území. Je zajišťovaná silničními vo-

zidly tj. vozidly splňujícími technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, cyklisty a chodci. Síť 

pozemních komunikací se ve smyslu legislativní úpravy dělí na dálnice a silnice I. třídy, které jsou v majetku 

státu, silnice II. a III. třídy, které jsou v majetku krajů, místní komunikace I., II., III. a IV. třídy, které jsou v 

majetku jednotlivých obcí a účelové komunikace, které jsou majetkem obce nebo jiných právnických či 

fyzických osob. 

Obrázek 3: Silniční síť (zdroj: vlastní tvorba, ŘSD) 

 

Z tematické mapy je možné sledovat prostorové rozložení silniční sítě v rámci SO ORP Turnov. Silniční síť 

určena páteřní rychlostní komunikací R35, která svou kapacitou a legislativně danou nejvyšší povolenou 

rychlostí, zajišťuje rychlý přesun na daném úseku. Rychlostní komunikace se díky své dostatečné kapacitě 
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řadí i jako jeden z činitelů pro lokaci prioritních rozvojových os v závazných územně plánovacích dokumen-

tech, což svědčí o potencionálním rozvoji v oblasti při komunikaci. V rámci dopravní obslužnosti jsou silnice 

I. třídy v některých případech rovnocenné rychlostním komunikacím, avšak v případě silnic I/35, I/10 je 

tato možnost snížená, a to kvůli rychlostnímu omezení při průjezdu přilehlých obcí. I tak lze komunikace I. 

třídy v území definovat jako klíčové pro obslužnost a rozvoj. Pomyslná páteř tvořená rychlostní komunikací 

a silnicemi I. třídy protíná střed území ORP, což lze považovat lze považovat pro rozvoj území za stěžejní. 

Obce ležící v územně okrajových částech SO ORP jsou vzdáleny od této páteře do 10 kilometrů (odpovídá 

době dle kvality PK cca 15 min). Silnice II. třídy svým charakterem spojují silnice vyšší třídy. V oblasti jiho-

východu území SO ORP Turnov se nachází II/283, II/282, v severozápadní části  II/279, II/610. Silnice III. 

třídy jsou rozmístěny poměrně homogenně po celém území v návaznosti na obslužnost daných obcí. Pro-

blémem je ve většině případů špatný technický stav těchto komunikací, který má negativní vliv na rychlost, 

na techniku vozidla apod. Stav silnic je blíže popsán v kapitole o místních komunikacích a komunikacích III. 

tříd. 

6.2.2.1. Dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy 
Územím SO ORP Turnov neprochází trasa žádné dálnice. Páteřní komunikací je v tomto případě rychlostní 

komunikace a silnice I. třídy, konkrétně jde o tyto: 

 R10 (Praha) – hranice LK – Turnov 

 I/10 Turnov – (Železný Brod) 

 R35 (Rádelský Mlýn – (I/65) – Turnov 

 I/35 Turnov – (v trase Turnov- Radvánovice - Hnanice, Borek, Ktová) – hranice LK 

Rychlostní komunikace R10 je součástí doplňkové sítě TINA (mezinárodní tah E65). Jedná se o kapacitní 

komunikaci umožňující napojení na Prahu, potažmo na dálnice D1, D5, D8 a D11. Legislativně je zařazena 

do kategorie rychlostních silnic typu R 24,5/100, její současný stav odpovídá tomuto zařazení. 

Silnice I/10 zajišťuje spojení s regionálním centrem Železný Brod, dále pokračuje přes Tanvald ke hranič-

nímu přechodu s Polskem (Harrachov - Jakuszyce). Stav je po četných opravách vyhovující.  

Rychlostní silnice R35 spojující ORP Turnov s aglomerací Liberce a Jablonce nad Nisou (Rádelský mlýn – 

napojení I/65 – Jablonec nad Nisou) je stavem a kapacitou vyhovující. 

Situace ohledně R35 

Silnice I/35 navazující na rychlostní komunikaci R35 spolu tvoří silniční tah spojující Liberecký kraj s východ-

ními Čechy. Stav komunikace je nevyhovující, a to kvůli vysokému frekvenčnímu vytížení automobilové i 

kamionové dopravy, která projíždí zastavěným (obytným) územím obcí. Plynulost dopravy je zde omezena 

zejména kvůli rychlostnímu omezení v obcích, nevyhovujícímu šířkovému profilu vozovky, napojujících se 

vedlejších komunikací, směrovým obloukům a omezení rychlosti při ochraně chodců na přechodech. Ne-

gativní externality zvýšené dopravy jsou znatelné. 

Na základě PÚR ČR z roku 2008 byl vydán souhlas k výstavbě R35 – rychlostní komunikace propojující 

Liberec – Turnov – Jičín – Hradec Králové – Mohelnici – Olomouc – Lipník n. B., navazující na mezinárodní 

sítě TEN - T. Libereckým krajem by nové úseky R35 měly procházet v úsecích Liberec – Turnov a Turnov – 

Jičín. Právě úsek Turnov – Jičín nemá v současné době stabilizované vedení trasy, a to z důvodu nesouhlasu 

některých obcí a nevládních organizací s vedení trasy v tzv. „severní“ variantě mezi dvěma částmi CHKO 

Český ráj. V důsledku toho jsou prověřovány 3 alternativy koridorů, a to: původní Koridor 1 „severní“ – 

vedoucí z mimoúrovňové křižovatky v obci Ohrazenice přes území ORP Turnov k obci Úlibice (ORP Jičín), 

kde je již ustálena trasa R35 ve směru na Hradec Králové. Dále je to Koridor 2 „jižní“, počínající na R10 u 

Mnichova Hradiště, vedoucí mimo území Libereckého kraje opět na obec Úlibice. Koridor 3 „superseverní“, 

začíná na mimoúrovňové křižovatce R35 Rádelský Mlýn, vedoucí přes Rychnov u Jablonce nad Nisou, přes 

území severně od Železného Brodu k obci Košťálov, a následně se ubírá jižně k Lomnici nad Popelkou a 

dále k obci Úlibice.  
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V poslední době se v zainteresovaných kruzích jedná především o variantě „severní“, tzn. Ohrazenice – 

Úlibice (cca 35 km), jenž je v souběhu se stávající silnicí I/35. Není však zatím vydáno závazné rozhodnutí. 

Některé občanské iniciativy se vyslovují proti daným návrhům s tím, že okolnosti budování a samotného 

provozu páteřní komunikace, by narušovaly životní prostředí a krajinný ráz v dané lokalitě. Diskuze kraj-

ských zastupitelů, odborníků ŘSD, představitelů obcí a občanů v současnosti směřuje nejen k trase sa-

motné, ale i počtu pruhů a šířce silniční komunikace vč. ostatních náležitostí. 

Obrázek 4: Úseky R35 (zdroj: ŘSD 2008) 
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Obrázek 5: Severní varianta R35 (zdroj: ŘDS  2013) 
 

 

Mapa zobrazuje koncepty vedení rychlostní komunikace R35. Nejpravděpodobnější trasa – tzv. „severní“ 

varianta, je zde zvýrazněna. 
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Tabulka 1: Rychlostní komunikace  ORP Turnov 

Obec  Silnice  Délka 
(km)  

Čtveřín  10 1  1,08 

  10 2  1,10 

Lažany  10 0,06 

  10 2  0,49 

  35 1  1,28 

  35 2  1,25 

Ohrazenice  10 1,42 

  10 1  0,57 

  10 2  0,58 

  35 1  0,76 

  35 2  0,80 

Paceřice  35 0,92 

  35 1  1,95 

  35 2  1,96 

Přepeře  10 0,05 

  10 1  0,66 

  10 2  0,41 

Příšovice  10 0,54 

  10 1  2,24 

  10 2  2,25 

Svijany  10 0,47 

  10 1  0,76 

  10 2  0,77 

Žďárek  35 1  2,00 

  35 2  2,01 

Celkem SO ORP  26,38 

 

Tabulka 2: Silnice I. třídy ve SO ORP Turnov 

Obec Silnice  Délka 
(km)  

Frýdštejn  10 0,77 

Hrubá Skála  35 2,52 

Karlovice  35 3,20 

Ktová  35 2,30 

Malá Skála  10 3,98 

Ohrazenice  10 0,58 

  10 1  0,67 

  10 2  0,43 

Turnov  10 8,43 

  10 1  0,63 

  10 2  0,60 

  35 5,14 

Celkem SO ORP  29,25 

Tabulka 3: Silnice II. třídy ve SO ORP Turnov 

Obec  Silnice  Délka 
(Km)  

Klokočí  282 0,07 

Kobyly  277 1,23 

  279 4,08 

Ktová  282 0,87 

Mírová pod Kozákovem 282 3,52 

  283 4,71 

Přepeře  610 2,2 

Příšovice  279 0,13 

  610 2,25 

Radostná pod Kozákovem 282 1,81 

  283 1,33 

Rovensko pod Troskami  282 3,76 

Svijanský Újezd  279 2,54 

Svijany  279 2,04 

  610 0,7 

Tatobity  283 4,05 

Turnov  283 2,26 

  610 1,56 

Žernov  282 1,72 

Celkem SO ORP  40,83 

 
Zdroj: 1-3 ÚAP ORP Turnov 2012
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6.2.2.2. Silnice II. a III. třídy 
 

Ve SO ORP Turnov zajišťují silnice II. třídy spojení mezi silnicemi I. třídy. Jde o tyto:   

 II/279 (Podhora) – Svijany – (R10), (silnice místního významu s nízkou intenzitou dopravy) 

 II/282 Ktová (I/10) – Rovensko pod Troskami – (II/283) – (Loktuše – Železný Brod), (vyšší do-

pravní význam má jako spojnice Turnov (II/283) a (II/282) Loktuše – Železný Brod) 

 II/283 Turnov (R35) – (Zelený Háj – Slaná – Košťálov – Stará Paka – Semily), (zpřístupňuje 

skládku a kamenolom, kolizní průtah městem Turnov) 

 II/610 (Mnichovo Hradiště) – Turnov, (trasa souběžně s R10, zajišťuje místní dopravu) 

Zdroj: ÚAP ORP Turnov 2012 

6.2.3. Železniční doprava  
 

Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách se železniční dráhy podle významu, účelu a technických podmí-

nek dělí na dráhy celostátní, regionální, vlečky a dráhy speciální. Železniční síť na území ORP Turnov 

tvoří následující celostátní železniční tratě: 

 celostátní trať č. 030 Pardubice – Liberec,  

 celostátní trať č. 041 Hradec Králové – Turnov,  

 celostátní trať č. 070 Praha – Turnov.  

Řešeným územím neprocházejí regionální dráhy. Na území se nacházejí dvě vlečky, z toho jedna se 

nachází v obvodu železniční stanice Turnov. Druhá vlečka v Příšovicích vychází přímo z nádraží a vede 

do blízkých výrobních závodů v majetku právnických osob. V současné době však není vlečka v provozu.  

Železniční doprava, zejména nákladní, a její posilování je do budoucna jedním z témat evropských stra-

tegií dopravy. Územím SO ORP Turnov však neprobíhá žádný evropský tranzitní železniční koridor. Do 

sítě tratí pro mezinárodní kombinovanou dopravu byla zařazena trasa Praha – Turnov – Liberec – Čer-

nousy – hranice ČR. Trať umožňuje přepravu kamionů, pro kterou však není využívána.  

Územím ORP Turnov prochází následující dva úseky trati, jež jsou součástí sítě TEN celostátního a me-

zinárodního významu, zařazené do sítě tratí AGTC (dohoda OSN o nejdůležitějších trasách mezinárodní 

kombinované dopravy).  

 Praha – Turnov  

 Turnov – Liberec – Frýdlant – státní hranice 

Železnice zajišťuje dostupnost SO ORP Turnov pro 10 obcí a to: Sychrov, Doubí u Turnova, Dolánky, 

Malá Skála, Karlovice-Sedmihorky, Hrubá Skála, Borek pod Troskami, Ktová, Rovensko pod Troskami, 

Příšovice. Převážná část území (i obcí) však není na železniční síť přímo napojena, z hlediska obslužnosti 

území plní železniční dráha jen omezenou úlohu. Pro uvedené obce a ORP Turnov zajišťuje železniční 

doprava dostupnost významných center v regionu i krajského města Liberec. 
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Obrázek 6: Železniční síť (zdroj: vlastní tvorba, ZABAGED 2014) 

 
 

Jak je patrné z předložené mapy železniční sítě, drážní doprava do velké míry odpovídá rozložení pá-

teřních koridorů silniční dopravy, což svědčí o obdobných fyzickogeografických možnostech propojení 

území. Nejdůležitějším a historicky daným dopravním pásmem regionu je údolí řeky Jizery. Druhým je 

linie procházející významnými centry, realizovaná v době první výstavby železniční sítě v polovině de-

vatenáctého století. Oba koridory se setkávají v Turnově. Turnov má povahu nadregionálního doprav-

ního uzlu (směry Praha, Hradec Králové, Liberec, státní hranice). Na území SO ORP Turnov se nalézá 13 

vlakových zastávek, z nichž 6 je klasifikováno jako železniční stanice (tj. lidově nádraží), ty se nacházejí 

v obcích Turnov, Rovensko pod Troskami, Hrubá Skála, Turnov, Příšovice, Sychrov a Malá Skála. Vyzna-

čují se dalším napojením na lokální a regionální dopravu. 
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Tabulka 4: Dopravní obslužnost železniční dopravou 

Číslo trati Stanice 

30 Sychrov 

  Dubí u Turnova 

  Turnov 

  Dolánky 

  Malá Skála 

41 Turnov  

  Turnov, město 

  Karlovice - Sedmihorky 

  Hrubá Skála 

  Borek pod Troskami 

  Ktová 

  Rovensko pod Troskami 

70 Turnov  

  Příšovice 

Zdroj: ÚAP ORP Turnov 2012 

 

Tabulka 5: Železniční dráha ve SO ORP Turnov  

Obec Číslo traťového úseku Ochranné pásmo (m) Délka (km)  

Čtveřín  030 60 3,83 

Hrubá Skála  041 60 2,56 

Karlovice  041 60 3,14 

Ktová  041 60 1,66 

Lažany  030 60 1,18 

Malá Skála  030 60 2,15 

Ohrazenice  030 60 0,87 

Přepeře  070 60 2,16 

  030 60 0,26 

Příšovice  070 60 2,03 

Radimovice  030 60 1,25 

Rakousy  030 60 1,21 

Rovensko pod Troskami  041 60 2,16 

Svijany  070 60 0,82 

Sychrov  030 60 1,55 

Turnov  070 60 0,50 

  030 60 6,76 

  041 60 3,63 

Žďárek  030 60 1,43 

Celkem SO ORP  39,15 

Zdroj: ÚAP ORP Turnov 2012  
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6.2.4. Nemotorová doprava - turistické trasy, cyklostezky  

Obrázek 7: Síť cyklotras (zdroj: vlastní tvorba, cykloserver.cz) 

 
SO ORP Turnov je území velice atraktivní pro letní turistiku a cykloturistiku, čemuž odpovídá i četnost 

stezek. Stezky určené pro pěší turistiku zde mají dlouholetou tradici, jsou tedy velkou částí situačně 

rozvrženy po lesních resp. polních cestách, a tedy nejsou v přímém konfliktu s motorovou dopravou. 

Cyklostezky jsou však poměrně novým „nezabydleným“ trendem, kladoucím důraz na sjízdnost stezky 

(jak z hlediska povrchu, tak z hlediska výškového gradientu) a jsou tedy často vedeny po místních ko-

munikacích a silnicích III. tříd, proto se střety s motorovou dopravou, zejména v letních měsících, vy-

skytovat mohou. 

Územím prochází trasa celostátního významu č. 14 Hrádek nad Nisou – Liberec – Český Dub – Turnov 

– Jičín. Nově vznikajícím významným koridorem je Greenway Jizera vedoucím podél řeky Jizery, kde 

spojuje místní cyklotrasy od osady Jizerka až po Prahu. Po území ORP Turnov je rozložena hustá síť 

místních cyklotras, které jsou směrovány k turisticky atraktivním cílům regionu – jde zejména o Hrubo-

skalsko, dále jsou to turistická centra Turnov, Malá Skála či Kozákovský hřbet aj.  

Na území SO ORP Turnov se v současnosti nachází cca 287,56 km cyklotras. Jejich délky na území jed-

notlivých obcí jsou uvedeny v tabulce níže. 
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Tabulka 6: Délka cyklotras v jednotlivých ob-
cích 

Obec  Délka 
(km)  

Čtveřín  7,11 

Frýdštejn  12,81 

Holenice  1,66 

Hrubá Skála  20,48 

Jenišovice  3,43 

Kacanovy  10,98 

Karlovice  12,18 

Klokočí  4,21 

Kobyly  12,96 

Lažany  1,22 

Loučky  1,35 

Malá Skála  15,29 

Mírová p. K. 22,28 

Modřišice  1,39 

Ohrazenice  1,99 

Olešnice  5,23 

Paceřice  2,88 

Pěnčín  10,15 

Přepeře  3,49 

Příšovice  3,80 

Radimovice  3,95 

Radostná p. K. 3,73 

Rakousy  6,62 

Rovensko p. Troskami  11,52 

Soběslavice  3,30 

Svijanský Újezd  6,63 

Svijany  4,23 

Sychrov  9,14 

Tatobity  2,04 

Troskovice  11,28 

Turnov  46,91 

Vlastibořice  7,35 

Všeň  3,23 

Vyskeř  7,35 

Žďárek  2,46 

Žernov  2,93 

Celkem SO ORP  287,56 

Zdroj: ÚAP ORP Turnov 2012 

 
 

Tabulka 7: Výčet cyklotras protínajících SO 
ORP  Turnov 

14 (Hrádek n. N. – Sychrov) – Turnov – 
Kacanovy – Vyskeř – Mladějov 

223 Klášter Hradiště nad Jizerou – Mni-
chovo Hradiště – Březina – Loukov – 
(Svijany – Příšovice – Přepeře) 

241 Mnichovo Hradiště – Mukařov – (Mi-
moň – Lemberk – Petrovice CZ/D) 

3044 Chocnějovice – (Kobyly – Sychrov – 
Hodkovice nad Mohelkou  - Dlouhý 
Most) 

3047 Loukov – (Svijany – Sychrov – Žďárek 
– Jílové – Rychnov u Jablonce n. N.) 

3048 (Soběslavice – Svijanský Újezd – Svi-
jany – Příšovice) – Ploukonice 

3049 (Č. Dub – Trávníček – Vlastibořice – 
Pěnčín – Čtveřín) – Daliměřice – Malý 
Rohozec 

3051 (Sychrov – Jenišovice – Ondříkovice) 
– Dolánky 

4006 Turnov – (Rakousy – Zbirohy – Bese-
dice – Koberovy – Kozákov – Bačov) 

4007 Turnov – Dolánky – (Záborčí – Frýd-
štejn – Kopanina– Malá Skála) 

4009 Kacanovy – Příhrazy – Branžež – Kost  

4010 Turnov – Doubravice – Borek – Tros-
kovice– Libošovice – Kost  

4011 Svitačka – Troskovice – Trosky  

4012 Bukovina – Kacanovy – Všeň – Mokrý 
– (Přepeře – Turnov) 

4014 Pod Žehrovkou – Čížovka 

4015 (Sekerkovy Loučky) – Karlovice – 
Doubravice – Hrubá Skála – Želejov 

4078 Turnov – Valdštejn –Hrubá Skála – Vi-
dlák – (Újezd pod Troskami) 

4079 (Jičín – Ostružno) – Příchvoj – 
Samšina – Sobotka – torzo Semtínské 
lípy 

4089 Sedmihorky – Valdštejn  

4172 Turnov – (Podchloumek – Sekerkovy 
Loučky– Rovensko pod Troskami – 
Lomnice nad Popelkou) 

8147 Svobodín – Obruby – Přepeře  

8161 Sobotka – Kdanice – Dolní Bousov  

TC Turnov – Dolánky – Malý Rohozec – 
(Ohrazenice – Přepeře) – Turnov 

Zdroj: cykloserver.cz
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6.2.5. Situační analýza na území SO ORP Turnov 

6.2.5.1. Situace na silnicích II. a III. třídy 
Na základě provedeného místního šetření v jednotlivých obcích a na základě konzultací s představiteli 

obcí bylo zjištěno, že z hlediska bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy je převládajícím problémem 

nepřiměřená rychlost motorových vozidel, zvláště nákladové dopravy na úzkých nepřehledných úse-

cích silnic v intravilánu obcí na silnicích II. a III. třídy.  

 Jednotlivé obce ve SO ORP řeší situaci individuálně a různými způsoby – od umísťování vjezdo-

vých rychlostních a informativních radarů, zpomalovacích vjezdových směrových a ochranných os-

trůvků, až po snahy zamezit vjezd do jednotlivých částí obcí nákladním vozidlům, na což prozatím nee-

xistuje jasný jednotný nástroj ve stávající legislativě – jde tedy o individuální názor jednotlivých přísluš-

ných dopravních inspektorátů Policie ČR. Tato situace se negativně projevila po zavedení, resp. zvýšení 

mýtného na rychlostních silnicích v regionu. Řidiči nákladních vozidel se tak v mnoha případech vyhý-

bají mýtným branám a zbytečně zatěžují dopravou kvalitu života v obcích, a to jak z hlediska bezpeč-

nosti silničního provozu, tak i hlukem a výfukovými zplodinami. Svou nadměrnou hmotností pak dále 

ničí konstrukce propustků, mostů i samotných pozemních komunikací včetně navazujících inženýrských 

sítí. Je známým faktem, že na zhoršování povrchu komunikací v obcích se frekventovaná nákladní do-

prava podílí 3/4 dílem.  Možným řešením by bylo zavedení mýtného systému pro nákladní vozidla i na 

silnicích nižšího řádu, což je podnětem k diskuzi širšímu plénu dopravních teoretiků a politickému spek-

tru. 

Tento problém je zvláště patrný v přilehlé oblasti rychlostní silnice R10 a to zejména na silnici II. třídy 

610, která prochází  obcemi Příšovice a Přepeře, dále na silnici II/279 v obcích Svijany, Svijanský Újezd 

a Kobyly. Podobné negativní zkušenosti jsou i na silnici III/2799 v obci Pěnčín, kde je nadbytečně zvý-

šený provoz nákladních vozidel kvůli kalibraci tachografů v místní STK (stanice technické kontroly). Při 

kalibraci nákladní vozidla musí několikakilometrovou pojížďkou, dle dosavadní legislativy, podstoupit 

kontrolu zařízení tachografu. Osobní automobily se tak v intravilánu obce vyhýbají kamionům mnohdy 

až na chodník. Tím se chodníky poškozují, ale hlavně jsou ohroženi chodci (viz např. situace v Příšovi-

cích). V této obci tak zbytečně jízdou podél školského zařízení zvyšují riziko dopravní nehodovosti. Ob-

dobná situace jako na silnici II/610 je také na silnici II/283, která prochází obcemi Tatobity, Mírová pod 

Kozákovem a Radostná pod Kozákovem. Zde byla zjištěna zvýšená intenzita dopravy a projevuje se zde 

i nepřiměřená rychlost v zastavěných úsecích zmíněných obcí. 

V mnoha obcích, například Rovensko pod Troskami, pak nákladní vozidla zajíždějí centry obcí (a měst 

v tomto případě) k průmyslovým závodům (v t. p. překladiště ovoce a zeleniny VVISS) a zatěžují tak 

místní síť silnic. V tomto směru by bylo vhodné řešit návaznost komunikace II/282 na I/35, kde se však 

projevuje nedostatečná kapacita na silnicích I. třídy I/35 a také I/10. 

Životnost mostních konstrukcí je překročena, a pokud nebude realizována postupná oprava, bude 

nutno snižovat celkovou nosnost většiny mostů. Špatnou údržbou příkopů – např. zanedbaným výře-

zem náletových křovin a průběžným čištěním odvodňovacích žlabů – tak v podmočených úsecích často 

dochází k utržení krajnice na svahu tělesa silnice a tím i k další erozi komunikace (viz např. sil III. třídy 

2834 v obci Mírová pod Kozákovem či sil. III. třídy 03527 v obci Žďárek). Tento problém je (zejména) 

v gesci Libereckého kraje, kde údržbu provádí Krajská správa silnic Libereckého kraje, mnohé obce však 

nahrazují a suplují její povinnosti a financují místní úpravy provozu na vlastní náklady. Na komunikacích 

III. třídy je stav komunikace mnohdy na hranici udržitelnosti a je nutné jej rekonstruovat (např. Tros-

kovice sil. III/28115-6, resp. Holenice). Na komunikacích III. tříd úplně chybí vodorovné dopravní zna-

čení a leckde i potřebná svodidla viz např. na silnici III. třídy v obci Olešnice směr Pohoř. V posledních 
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letech se komplexní rekonstrukce na silnicích III. třídy provedla pouze na III/287 24 Frýdštejn – Malá 

Skála. 

Při místních šetření bylo dále z dopravně bezpečnostního hlediska zjištěno, že velké množství zastávek 

BUS – umístění, označení neodpovídá příslušným normám a platné legislativě. Zastávky BUS jsou ze 

setrvačnosti situovány do křižovatek a nepřehledných míst. Dále byly shledány nedostačující a legisla-

tivě již dnes neodpovídající nepřiměřeně dlouhé přechody. Maximální délka přechodu pro chodce je 

dle platné normy 6,5 m, v jiném případě musí být vybudován ochranný ostrůvek ve středu, tj. na ose 

vozovky. Tento problém byl zjištěn například v obci Frýdštejn u kulturního domu nebo v obci Mírová 

pod Kozákovem, místní části Bělá, kde je dopravní stav nevyhovující kompletně.  

Dalším potencionálním problémem mohou být zanesené a neudržované propustky např. na sil. II/283, 

282 u obce Mírová pod Kozákovem nebo místní část Podloučky obce Loučky, kde je propustek situován 

na MK v údolí, ve kterém se stéká voda z přilehlých lesních cest. 

6.2.5.2. Místní komunikace 
Podstatná část obcí ve SO ORP Turnov nemá zpracovaný pasport místních komunikací, což je shledáno 

za určitý nedostatek, neboť se mj. jedná o seznam majetku obce. Pasport MK je důležitý zejména při 

organizaci jejich údržby jako takové, a v neposlední řadě při plánování údržby zimní. Tyto pasporty se 

dělí na obrazovou a textovou část, ve kterých jsou popsány a definovány místní a účelové komunikace. 

V tomto případě se eviduje jejich délka, šířka, stav, povrch, propustky a další náležitosti. Ještě poněkud 

horší je situace v případě pasportu dopravního značení. Jedná se o seznam a přehled schváleného a 

umístěného dopravního značení a zařízení na místních komunikacích, tj. dopravních značek, doprav-

ních odrazovaných zrcadel, zpomalovacích prahů apod. Existenční stav pasportu dopravního značení 

je obdobný jako u pasportu komunikací. V některých obcích nebyly pasporty na OÚ k dohledání, lze 

tedy konstatovat, že některé tyto obce nemají pasporty zpracovány vůbec. Terénním šetřením a ná-

slednou zpětnou vazbou se starosty bylo zjištěno, že při absenci pasportu dopravního značení se do-

pravní značení umísťuje bez stanoviska dopravního inspektorátu Policie ČR a stanovení místní úpravy 

provozu od příslušného silničního úřadu. Tím dochází k tomu, že dopravní značení je umístěno takřka 

„lidovou tvořivostí“, v rozporu s technickými podmínkami – TP č. 65 (II. vydání), mnohdy nadbytečně a 

nesmyslně. Tím se zvyšuje riziko vzniku kolizních situací a dopravních nehod. Představitelé obcí se tak 

vystavují případné trestní odpovědnosti se všemi důsledky s tím spojenými. Problematiku pasportů 

místních komunikací i pasportu dopravního značení na MK je doporučeno v rámci MOS v co nejkratší 

době řešit. 

Provedeným místním šetřením bylo zjištěno, že základní dopravní značení upravující přednost na kři-

žovatkách silnic II. a III. silnic a místních komunikací je umístěno z cca 15 % chybně. Zvláště na silnicích 

II. a III. nejsou umístěny před křižovatkami s místními komunikacemi dopravní značky „P2“ (tj. hlavní 

pozemní komunikace). Tento stav je takřka alarmující a má přímý negativní vliv na bezpečnost silnič-

ního provozu. 

Stav místních komunikací je obdobný jako u silnic III. tříd. Vyhrocený je stav např. v obci Sychrov 

v místní části Sedlejovice a Radostín, kde jsou nevyhovující i mostky přes řeku Mohelku. Špatný stav 

MK je i v obci Žernov, MK Sýkořice – Podtýn, či např. Hrubá Skála – MK na Žantov a Rokytnici, anebo 

v obci Rakousy, kde byly místní komunikace poničeny při stavbě cyklostezky Greenway Jizera. Při vel-

kých stavebních úpravách, např. výstavbě kanalizace v Rovensku pod Troskami, dochází k ničení míst-

ních komunikací, počítá se však s obnovením povrchu na této MK, doplněním chybějícího stálého DZ a 

vodorovného DZ, a to v rámci této investiční akce. 

V rámci bezpečnosti silničního provozu je třeba řešit také problematiku segregace chodců a nekolejové 

dopravy (motorová vozidla, jízdní kola). Bylo zjištěno, že mnoho chodníků je v havarijním stavu (např. 
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v obci Ohrazenice – Fučíkova ul., či Paceřice – Husa), často i vlivem pojíždění motorových vozidel, které 

je ničí (viz např. v obci Příšovice). Motorová vozidla mohou vjet na chodník pouze v tom případě, pokud 

je k tomu opravňuje DZ „IP 11d-g“ a je zde povoleno parkování, i v tomto případě platí, že motorové 

vozidlo nesmí mít hmotnost přesahující 3,5 t. Je však nutné, aby chodníky splňovaly platné normy (ČSN 

73 6110), tzn. řádný obrubník a minimální profil průchozí šířky (1,5 m) a v místech přechodu pro chodce 

musí být opatřeny obrubníkem sníženým. Tam kde je dosavadní chodník užší, je nutné (k vozovce) 

zbudovat ochranné zábradlí, což platí i pro další riziková místa, zejm. pak u východů ze školských a 

podobných institucí s frekventovaným počtem chodců. U pozemních komunikací se zvýšenou intenzi-

tou provozu je vhodné vybudovat chodníky, které by dostatečně zabezpečovaly oddělení chodců od 

motorové a cyklistické dopravy (např. v dotčených obcích při sil. I/35 a na sil. II/283 atd.) 

Obrázek níže odkazuje na problém chybějícího chodníku při frekventované silnici III/2827 (cca 1000 

voz. /24 hod.) v obci Paceřice, kde se v objektu OÚ (situovaného u PK) zároveň nachází i mateřská škola.  

Obrázek 8: Obec Paceřice - situace před OÚ (zdroj: mapy.cz 2014) 

 

 

6.2.6. Vyjíždějící (dojíždějící) do zaměstnání a škol 
 

Tabulka 8: Vyjíždějící do zaměstnání a škol – město Turnov (2011) 

 Celkem 

Vyjíždějící celkem 8 531 

v tom 

vyjíždějící do zaměstnání 6 116 

v tom 

v rámci obce 1 811 

do jiné obce okresu 1 798 

do jiného okresu kraje 1 554 

do jiného kraje 885 

do zahraničí 68 

vyjíždějící do škol 2 415 

v tom 
v rámci obce 664 

mimo obec 1 751 

Zdroj: ČSÚ 2014  
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Tabulka 9: Dojezdová doba z obcí SO ORP Turnov k vybraným cílům 

Obec Turnov - nám. Českého ráje Liberec - Šaldovo nám. 

  vzdálenost (v km) doba (v min) vzdálenost (v km) doba (v min) 

Čtveřín 10 4,9 25 21 

Frýdštejn 11 15 20 21 

Holenice 17 19 42 37 

Hrubá Skála  7,5 9 32 27 

Jenišovice 7 8 21 19 

Kacanovy 4,5 9 30 27 

Karlovice 6 8 31 25 

Klokočí 6,8 11 33 31 

Kobyly 15 16 34 28 

Ktová 11 12 26 29 

Lažany 4,3 9 25 20 

Loučky 8,8 14 36 32 

Malá Skála 10 10 31 24 

Mírová pod Kozákovem 4,5 8 31 27 

Modřišice 4,8 9 26 23 

Ohrazenice 3,2 7 23 17 

Olešnice 7,5 13 35 30 

Paceřice 8 8 20 16 

Pěnčín 6,6 13 27 26 

Přepeře 3,6 6 25 21 

Příšovice 5,7 10 27 25 

Radimovice 9,4 11 21 20 

Radostná pod Kozákovem 7,8 12 34 31 

Rakousy 6,3 10 35 29 

Rovensko pod Troskami 12 14 37 31 

Soběslavice 13 14 32 26 

Svijanský Újezd 11 10 30 22 

Svijany 8,7 7 27 19 

Sychrov 9,1 10 21 20 

Tatobity 9,6 15 35 34 

Troskovice 13 15 37 32 

Turnov x x 26 20 

Vlastibořice 10 18 25 25 

Všeň 5,6 11 30 31 

Vyskeř 8,4 15 33 33 

Žďárek 9,4 10 18 14 

Žernov 13 18 38 35 

Zdroj: vlastní tvorba, www.mapy.cz   

Tabulka Dojezdová doba z obcí SO ORP Turnov k vybraným cílům zobrazuje dojezdovou vzdálenost a 

dobu jízdy po silniční síti. Jedná se o čísla orientační, s tím, že v zápočtu nebyl brán v potaz skutečný 

stav povrchu, sklon, dopravní zatíženost apod. Jedná se o výpočet obsahující nejvyšší povolené rych-

losti na daném typu silnice a vzdálenost po síti dopravních komunikací od centra obce. Tabulka pouka-

zuje na možnosti napojení obcí na nejbližší regionální a nadregionální centrum. Doba dojezdu je v pří-

padě Turnova na dobré úrovni. Nejvyšší doba dojezdu je 19 minut, a to z obce Holenice. Tento stav 

odpovídá kvalitně rozložené silniční síti s páteřními komunikacemi v centrální části ORP Turnov a sítí 

http://www.mapy.cz/
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silnic III. tříd na ně napojených. Liberec je napojen na ORP Turnov pomocí R35, což umožňuje uplatnit 

legislativně nejrychlejší možnost pohybu po silniční komunikaci. 

6.2.7. Intenzita dopravy 

Sčítání dopravy provádí ŘSD v intervalu 5 let, aktuální intenzita dopravy bude k dispozici v horizontu 1 

roku. K dispozici jsou prozatím studie provedené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR za léta 2000, 2005 a 

2010 viz tabulka a obrázek níže. Představiteli obcí byl ve většině případů konstatován zvýšený provoz 

motorových vozidel, zejména kamionů např. Příšovice, Přepeře, Mírová pod Kozákovým, Karlovice. 

 

Tabulka 10: Intenzita dopravy na vybraných úsecích v letech 2000, 2005 a 2010 
Silnice  Sčítací úsek  Trasa  2000 2005 2010 
R10  4 – 0140  Hranice LK  12859 18527 18492 
 4 – 0149  Hranice LK – Turnov   15500 21790 17805 
R35  5 – 0218  Turnov /výjezd/ - RK 16080 21304 20726 
 4 – 0218  Turnov – Žďárek   16080 21304 20727 
I/10  V. 90 Turnov – Rakousy  4177 3579 x  
I/35  5 - 0310  Turnov – Hr. Skála  7701 8520 7218 
II/282  5 – 4600  Mírová – Radostná 3671 5760 4373 

Zdroj: ŘSD 2014 

Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2010 

 

Obrázek 9: Mapa intenzity silniční dopravy (zdroj: ŘSD) 

 
 

 
Výsledky ze sčítání intenzity dopravy z roku 2010 odpovídají předpokladu o dopravní soustavě založené 

na páteřní rychlostní komunikaci a navazujících silnicích I. třídy. Číslo v horní části popisku vypovídá o 

počtu projetých automobilů za 24 hodin v daném úseku. Druhé číslo označuje úsek silniční komunikace 

definovaný ve sčítací metodice ŘSD. Nejvíce zatíženou komunikací SO ORP Turnov je úsek rychlostní 
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komunikace R35 od Turnova směr Liberec, tento fakt je dán zejména provozem vozidel směřujícím do 

krajského města (popř. do nadregionálního centra – aglomerace Liberec - Jablonec n. N.), které má 

v oblasti jak administrativní spádovost, tak značný potenciál co se týče možnosti zaměstnání, nákupů, 

sociálně-kulturního vyžití apod. Druhým nejzatíženějším úsekem je rychlostní komunikace R10. Provoz 

je zde o cca 3 000 vozidel/24 hod. nižší, než je tomu u prvého úseku, což svědčí o vlivu města Turnova 

jako o uzlovém bodu.  

Silnice II. tříd spadají svou intenzitou provozu do 5 000 voz. /24hod., což odpovídá sídelní struktuře.  

Stav na silnicích III. tříd byl analyzován jen na komunikacích, které byly ŘSD na základě empirického 

zkoumání shledány jako co se týče provozu více vytížené. Jedná se o III/28719 vedoucí z okresního 

města Jablonec nad Nisou, přes obce Frýdštejn, Jenišovice až ke kruhovému objezdu v Hrubém Rohozci 

(město Turnov). Dále je to III/27920 Všeň - Turnov a III/2799 Svijanský Újezd – Čtveřín – rychlostní 

komunikace. 

6.2.8. Informace o dopravní obslužnosti 
V souvislosti s touto kapitolou by dle zjištění skutečného stavu bylo vhodné, aby obce, zejména z okra-

jových (periferních) částí území ORP Turnov, v rámci meziobecní spolupráce byly schopny řešit a argu-

mentovat při jednáních místní problémy při řešení autobusových linek s odborem dopravy Krajského 

úřadu Libereckého kraje a Koridem Liberec.  

V centrální části SO ORP Turnov je dopravní obslužnost spojů naprosto vyhovující, a to i vzhledem k 

počtu železničních zastávek ČD. Je tu však zjevná poptávka po nástupních místech na dálkový autobu-

sový spoj směr Praha. Například v obci Paceřice při rychlostní komunikaci R35,směr Praha – je tato 

poptávka zcela pochopitelná, a to zejména v souvislosti se zaměstnaností v Mladé Boleslavi. Tuto za-

mýšlenou zastávku v obci Paceřice by uvítaly i sousední obce a obce přilehlého okolí, tj. Jenišovice či 

Radimovice. Obdobně je zvýšená poptávka po více autobusových spojení např. v obci Mírová pod Ko-

zákovem směr Turnov. Na této lince nejsou adekvátně řešeny zastávky BUS v Turnově, kde autobus 

zastavuje pouze u nemocnice a v konečném terminálu, tím pádem je nepřiměřeně dlouhá docházková 

vzdálenost. Stejná situace je směrem od Ohrazenic, kde autobusová linka obsluhující obce Žďárek, Pa-

ceřice atd. končí opět na terminálu města Turnov. Bylo by vhodné, kdyby na danou linku navazovala 

z terminálu u žel. st. přímá linka dál do centra Turnova.  

Z obce Mírová pod Kozákovem je dopravní obslužnost nevyhovující také z hlediska četnosti linek ve 

směru SO ORP Železný Brod (četnost spojů mimo pracovní dny je výrazně pod poptávkou). Ve většině 

případů je obslužnost v obcích SO ORP Turnov dostačující, námětem by mohla být žádost některých 

obcí (např. Rakousy) na sjednocení sezónního jízdního řádu. V okrajových obcích SO ORP Turnov je 

situace poněkud horší, a to např. v obcích Klokočí, Rakousy či Loučky. V obci Modřišice je nedostačující 

počet autobusových spojení na Turnov, místní obyvatelé musí docházet na autobusovou zastávku ve 

vzdálenosti přesahující 1 km buďto do místní části Podháj, nebo do obce Přepeře. V obci Přepeře exis-

tuje poptávka po železniční zastávce ČD, v této souvislosti bude nutné konzultovat další postup s nově 

zvoleným zastupitelstvem obce. 

 



 

303 
 

Schéma  1:   Schéma interakce spojů linkové dopravy 

 
Zdroj: Vlastní tvorba, IDOS 2014 

Tabulka 11: Vybraná sídla SO ORP Turnov 

 
Zdroj: ČSÚ, mapy.cz 2014 

Schéma popisuje interakce spojů mezi vybranými středisky ORP Turnov, tj. obce nad 1 tis. obyvatel. 

Zohledněna je četnost denních přímých spojů autobusové i železniční dopravy mezi těmito středisky 

navzájem a jádrovou obcí Turnovem.  

6.2.9. Statistika nehodovosti 
V příloze č. 1 je uvedeno vyhodnocení dopravní nehodovosti v obcích SO ORP Turnov v době od 1. 9. 

2009 až po 1. 9. 2014 – dle aktualizace statistik Policie ČR. Pro vhodné vyhodnocení dopravní nehodo-

vosti se v rámci tohoto dokumentu udává za „Nehodové místo" udává takové místo, v němž počet 

vážných dopravních nehod (DN), šetřených Policií ČR, převyšuje číslo 5, a to na jednom a témže místě 

za 1 kalendářní rok. 

Za "Nehodový úsek" se uvádí takový úsek dopravní komunikace, kde je zaznamenáno 10 a více vážných 

dopravních nehod šetřených Policií ČR, a to v úseku 1 km za 1 kalendářní rok. Za "Kolizní místa" se 

v tomto případě vyhodnocují taková místa, kde evidence Policie ČR uvádí větší počet vážných doprav-

ních nehod v posledních 5 letech na katastrálním území obce.  

Z uvedené tabulky (příloha č. 1) vyplývá, že na území SO ORP Turnov není vysloveně nehodové místo 

dle stanovené specifikace (vyjma R10). Co se týče nehodových úseků, tak lze konstatovat, že tyto se 

nacházejí převážně na rychlostních silnicích (R10, R35), ale také na silnici I. třídy č. 35, v katastru obcí 

Hrubá Skála, Karlovice a Ktová, což je při dané intenzitě provozu na této komunikaci odpovídající. Ja-

kožto nehodovou lokalitu lze uvést také sil. II/610 v ul. Nádražní v Turnově.  

V rámci tzv. kolizního místa, které je specifikováno jakožto místo/úsek s „větším počtem“ vážných do-

pravních nehod šetřených Policií ČR za dobu 5 let, je uvedeno místo/úsek, na který je nutné v dané 

lokalitě zaměřit pozornost. Situaci bezpečnosti silničního provozu z pohledu prevence nehodovosti lze 

řešit zejména na sil. II/610 a sil. II/282 a 283. Na silnici II/610 v obci Přepeře byla zaznamenána vyšší 

počet obyvatel vzdálenost od Turnova (v km)

Mírová pod Kozákovem 1 633 4,5

Příšovice 1 363 5,7

Rovensko pod Troskami 1 295 12,0

Malá Skála 1 133 10,0

Ohrazenice 1 121 3,2

Jenišovice 1 003 7,0
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míra nehodovosti spojená s cyklodopravou - ze 41 nehod bylo 7 nehod spojeno přímo s cyklisty, což je 

17 %, oproti dalším obcím s podobnou nehodovostí, které mají s cyklisty spojeno cca 4-5 % dopravních 

nehod. Tato situace je přičítána kolizi cyklistické a přepravní nákladní dopravy na frekventované silnici 

II/610 s přilehlou  III/2797, kde si cyklisté po této silnici zkracují trasu mezi Turnovem a Příšovicemi 

namísto využívání cyklotrasy 223-4012/3048. Obdobná je situace v Hrubé Skále, kde procentuální výše 

nehodovosti spojená s cyklistikou dosahuje 14%, což lze vysvětlit značným počtem cyklistů pohybujícím 

se v této oblasti v letní sezoně. 

Celkový počet dopravních nehod za sledované období (9/2009 – 9/2014) je 1418, přičemž město Tur-

nov se na tomto čísle podílí 519 dopravními nehodami. Za jeden rok se v ORP Turnov stane v průměru 

284 nehod (což je v přepočtu na 1 obyvatele nižší číslo, nežli číselný údaj za LK). Těžce zraněných osob 

ve sledovaném období na území SO ORP Turnov bylo 44. Smrtelně zraněných ve sledovaném období 

bylo 10 osob. Z tabulky je patrné, že je třeba věnovat zvláštní pozornost nehodám způsobených stře-

tem s lesní zvěří, takové lokality (viz v tabulce) je třeba blíže analyzovat a osadit tzv. pachovými ohrad-

níky. 

Zavazující dokument Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020 si ve 

svých stanovách mimo jiné vytyčuje cíl – snížit do roku 2020 počet těžce zraněných o 40% k předcho-

zímu stavu.  

6.2.10. Prostupnost krajiny 
V rámci prostupnosti krajiny byla zaznamenána poptávka po obnovení starých úvozových cest či úče-

lových komunikací navazujících na soukromé aktivity (viz Návrhová část). Obnovením starých úvozo-

vých cest by se redukoval problém pěší a cyklistické dopravy na silnicích II. a III. tříd, kde je zvýšené 

riziko střetu s motorovými vozidly.  Problém vzniká např. v obci Lažany, kde děti docházejí do školy po 

zúžené frekventované silnici (01016) s výskytem zvýšeného provozu nákladní dopravy k místní moš-

tovně (Moštovna Lažany) a betonárce (CEMEX Czech Republic, s.r.o.). S revitalizací úvozové cesty směr 

Ohrazenice by se zajistila potřebná segregace dopravy. Dále o propojení zastavěného území obcí polní 

cestou uvažuje obec Ktová s Rovenskem pod Troskami, nebo obec Loučky s obcí Koberovy (SO ORP 

Železný Brod), kde by po obnovené úvozové cestě („u rybníka“) docházely děti do školy. 

Byl rovněž zaznamenán potenciál v meziobecní spolupráci s SO ORP Mnichovo Hradiště, a to záměrem 

zbudovat úvozovou cestu propojující obě ORP v oblasti Svijanský Újezd směr Koryta, Loukov – údolí 

Pěnčínského potoka viz Návrhová část. V rámci projektu „VRP – Protipovodňová opatření revitalizace 

Jizera“ z roku 2007 by bylo vhodné kupříkladu také obnovit cestu podél Jizery směr Ploukonice. Zají-

mavým řešením by bylo humanizovat a spojit dosavadní cesty v rámci cesty z Kozákova směrem na 

Hamštejn (SO ORP Žel. Brod) přes Fialník, Vesec a Smrčí, až do obce Loučky a dále směrem na Michovku 

a do Malé Skály, jakožto přirozeného a výchozího centra turistiky a zážitkových výletů v SV části SO 

ORP Turnov. Na této cestě je patrný turistický potenciál, který zaručují malebné rozhledy do údolí Ji-

zery, zajímavé pohledy na pískovcové skalní útvary a plošiny a cestu lemující boží muka. Obnova pol-

ních cest je často projektově zpracována v pozemkových úpravách jednotlivých obcí. Blíže viz Návrhová 

část.  

6.2.11. Nemotorová doprava 
Nemotorové dopravě je na území SO ORP Turnov třeba věnovat pozornost v oblasti letní turistiky, a to 

zejména cykloturistiky směřující do atraktivních cílů Českého ráje. Hustá síť cyklostezek je pro území 

přínosem, vychází zde však riziko konfliktu cyklistické dopravy s motorovou, a to kvůli vedení většiny 

cyklotras po silničních komunikacích III. třídy. Tento problém je nutné brát na zřetel zejména v letních 

měsících, kdy je počet návštěvníků nejvyšší. Potenciál pro řešení problému je dán v budování resp. 

obnovování polních cest, které odvedou cyklisty ze silnic s vyšší intenzitou provozu. Otázka poměru 
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intenzity provozu motorové a cyklistické dopravy je v tomto případě zásadní, kvůli nákladům nutným 

ke vzniku cyklostezky. K řešení otázky jsou však nutné další empirické studie počtu cyklistů, který však 

může být relativní a v průběhu měsíců a let odlišný.  

Při provozu páteřní cyklostezky Greenway Jizera se objevila kolizní místa, kdy se střetává stezka se 

silniční dopravou. Jedná se o místa v obci Rakousy u železničního přejezdu a v obci Malá Skála u Žluté 

plovárny. V obci Malá Skála je projektována místní úprava provozu, která vzniklou situaci bude řešit. 

Byla zaznamenána poptávka po vybudování cyklistického spojení z obce Radostná pod Kozákovem do 

Turnova. Rovněž tak od obce Tatobity kopírující zatíženou silnici II/283 směr Stružinec (SO ORP Semily). 

V rámci projektu Zvýšení retenční schopnosti Jizery je záměr vybudovat cyklostezku Přepeře - Příšovice 

– Turnov podél železniční tratě, jakožto segregaci od silnice II/610, která je přítomnou intenzivní kami-

onovou dopravou pro cyklisty nevyhovující. Obce lemující I/35 (Karlovice, Hrubá Skála, Ktová) chtějí 

vybudovat cyklostezku podél této silnice I. třídy do Turnova, která by zajistila bezpečné dopravní spo-

jení z důvodu dojížďky za zaměstnáním. Stejnou problematiku řeší obce na území ORP Jičín. Přínosem 

a obohacením pro cykloturistiku v SO ORP Turnov by byla celková revitalizace cesty na Fialník, s přímým 

kladným dopadem na obce Klokočí, Loučky, která by vedla směr na Koberovy (ORP Žel. Brod). 

Byl zaznamenán podnět zbytečně neasfaltovat cyklostezky a ponechat jim přírodní charakter – viz 

kladné zkušenosti z alpských zemí – minerální beton, štěrk apod., což je dle některých představitelů 

obcí vyhovující počin i z hlediska následných finančních nákladů na údržbu takových cest. Problémem 

se na stávajících cyklotrasách a úvozových cestách stávají čtyřkolky, které svým provozem ničí povrch 

a ohrožují cyklisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázků: http://asociacepu.cz/wpcontent/uploads/2014/08/foto-cest.pdf  

Obrázek 10: Typ Štěrková cesta ("Kiesweg") 

Obrázek 12: Typ Zatravněná cesta ("Rasenweg") 

Obrázek 11: Typ Štěrková 
cesta ("Kiesweg") 

http://asociacepu.cz/wpcontent/uploads/2014/08/foto-cest.pdf
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Z přiložených obrázků výše je patrné ztotožnění s alpskými zeměmi s budováním tzv. „kolejových“ 

zpevněných polních cest. Takto zpevněné cesty jsou pak přirozeným prvkem v krajině a z hlediska fi-

nanční náročnosti jsou méně zatěžující, nežli realizace asfaltových či betonových cest a stezek. Jak je 

patrné, daný typ zpevněných cest lze úspěšně využít u tras s vyšším sklonem. V případě následné 

údržby jsou tyto cesty nenáročné a vyznačují se zároveň dlouhou životností. Kladnou skutečností je 

fakt, že dané typy těchto kolejových polních cest lze využít jak pro účely zemědělské obslužnosti, tak i 

pro cyklistiku a pěší turistiku a „Nordic Walking“ – chůzi s holemi.  

 

6.2.12. Finanční analýza 
V tabulkách uvedených v příloze („Příloha č. 3 - 6“, Výdaje jednotlivých obcí na PK) - jsou popsány 

individuální výdaje obcí SO ORP Turnov na komunikace a problematiku spojenou s dopravou. Podkla-

dem byly jednotlivé obecní rozpočty a v nich zahrnuté výdaje dle odvětvové struktury pod oddílem 22, 

tudíž 2212 a 2221 (resp. 221 a 222). Tyto zmíněné výdaje zahrnují činnosti spojené se správou, údržbou 

(včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí, včetně 

komunálních komunikací; dále výdaje na provoz veřejné silniční dopravy, tj. zejména dotace k zajištění 

základní územní dopravní obslužnosti. Pro lepší přehlednost byly výdaje rozděleny na provozní a inves-

tiční, resp. „běžné“, „kapitálové“. Aby měla analýza zjevnou vypovídající hodnotu, bylo zohledněno 

období tří let: 2011 až 2013, které reflektuje výdaje obce spojené s dopravou a komunikacemi a šířeji 

mapuje krátkodobý horizont hospodaření obce. 

U obcí, kterým v kolonce kapitálových výdajů chybí jakýkoliv číselný údaj, je patrno, že neměly v daném 

období investiční výdaje na komunikace, nebo je zahrnuly do výdajů provozních (běžných).  

Výdaje na kapitolu „komunikace“ na jednoho obyvatele každé obce SO ORP Turnov vychází tedy v prů-

měru na 1 484 Kč za 1 kalendářní rok, a to při průměrném ročním výdaji 907 570 Kč za obec v rámci let 

2011 – 2013. Individuálními rozhovory s představiteli obcí bylo potvrzeno, že obce na problematiku 

dopravy věnují z ročního obecního rozpočtu (mimo investičních stavebních akcí) většinou do 10 % vý-

dajů, čemuž odpovídá průměrný výdaj obcí SO ORP Turnov (10,75 %) vypočtený v příloze přiložené 

tabulce (Procentuální roční výdaje obcí ORP Turnov vůči celkovým výdajům v daných letech). 

 

6.2.13. SWOT analýza 
 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- dostupnost krajského města, jádrové obce a prů-
myslových center 

- funkční systém IDOL 
- páteřní komunikace doplněná sítí silnic nižšího řádu 
- hustá síť cyklistických a turistických tras 
- organizace Sdružení Český ráj – koordinace při bu-

dování a značení cyklotras a cyklostezek 
- výrazná finanční podpora z kraje na dopravní ob-

služnost 
- existence úvozových cest 

- omezená dopravní obslužnost v perifer-
ních částech území 

- chybějící silniční obchvat Turnova na Se-
mily 

- nevyhovující vodorovné značení „V4“ 
- nevyhovující povrch a stav komunikací 

(zejm. III. třídy a MK) 
- absence pasportů místních komunikací a 

dopravního značení 
- úzký silniční profil na MK a sil. III. třídy 
- nedostatek financí na budování cykloste-

zek 
- při projektování nových či stávajících ko-

munikací malá podpora uplatňovat cyk-
lopruhy 
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Příležitosti: Hrozby: 

- rekonstrukce silnic II. a III. třídy vč. MK 
- modernizace železnice 
- sjednotit požadavky v jednání s Koridem LK v rámci 

dopravní obslužnosti 
- zlepšit infrastrukturu v souvislosti s Greenway Ji-

zera 
- vytvoření mobiliáře pro cyklistickou dopravu v klidu 

vč. vybavení 
- budovat a obnovovat úvozové cesty spojující obce 
- doplnit a zlepšit cyklistické značení tras 
- segregovat motorovou a nemotorovou dopravu 
- snižovat dopravní nehodovost v souladu s cíli při-

jaté dopravní strategie 
- rekonstrukce propustků na PK 
- obnova dopravního značení 
- státní dotační programy na budování bezpečnost-

ních prvků na komunikacích 
- spoluprací obcí řešit společné problémy v dopravě 

- nedostatek finančních prostředků na 
opravy 

- odkládání rekonstrukcí komunikací 
- stav mostů a mostků 
- zvýšená kamionová doprava v obcích při 

rychlostních silnicích 
- nárůst intenzity dopravy v Turnově 
- možná kolize cyklistické a motorové do-

pravy na silnicích I. a II. třídy 
- mnohé silnice nejsou označeny DZ „P2“ 
- nezabezpečené železniční přejezdy 
- chybějící chodníky a chodníky v havarij-

ním stavu 

Uvedená SWOT analýza představuje souhrn zásadních témat týkajících se dopravy na území vymeze-

ném hranicemi SO ORP Turnov. SWOT analýza reflektuje současný stav a zároveň určuje oblasti mož-

ných cílů do budoucna.  

Silné stránky poukazují na pozitivní hodnoty v oblasti, které poskytují určité výhody. Za tímto účelem 

by měly být využívány, udržovány a dále posilovány. V oblasti dopravy je zásadní silnou stránkou pro-

storově kvalitně rozmístěná dopravní infrastruktura, jak motorové, tak nemotorové dopravy. Hustá 

dopravní síť a napojení na republikovou rozvojovou osu – vedoucí po koridoru rychlostní silnice R10 na 

Prahu, může být pomyslným odrazovým můstkem mnohé ekonomické činnosti počínaje cestovním ru-

chem, průmyslovou výrobou konče.   

Slabé stránky zde představují současné problémy, jež mohou negativně ovlivnit rozvoj území. Tyto pro-

blémy by se měly do budoucna eliminovat či alespoň utlumovat jejich vliv. Možné činnosti redukující 

slabé stránky regionu budou představeny v návrhové části dokumentu. Mezi současné slabé stránky 

patří zejména absence obchvatu Turnova na Semily a neustálený stav na sil. I/35. Další výraznou pro-

blematikou je nevyhovující stav pozemních komunikací nižšího řádu, a to nejen jejich povrchu ale i 

technického stavu. 

Oblast příležitosti vyčleňuje návrhy o rozšíření, či využití současných potencionálních hodnot území. 

Jedná se o témata, jež si na základě platných strategických plánů zasluhují větší pozornost a skrývají 

eventuální možnosti dalšího rozvoje území. Příležitostmi z hlediska dopravy jsou rekonstrukce a revi-

talizace dopravní infrastruktury, a to nejen silniční, ale i cyklistické a drážní dopravy. Dále je to příleži-

tost efektivnějšího čerpání z dotačních fondů ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zároveň sní-

žení počtu dopravních nehod na pozemních komunikacích.  

Témata definovaná v oblasti hrozby představují rizika, se kterými je nutné do budoucna počítat. Před-

stavené body se do jisté míry nemusí projevit, avšak již nyní je nutné danou problematiku řešit k pře-

dejití možných následků. Mezi nejzávažnější hrozby patří technický stav vozovek, vč. mostů a mostků, 

a nedostačující čerpání finančních prostředků na opravy. Dalším výrazným rizikem je bezpečnost na 

pozemních komunikacích, zde jde zejména o střety na základě vyhodnocené statistiky dopravní neho-

dovost, tzn. střety motorových vozidel s lesní zvěří na vytipovaných úsecích.  
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6.2.14. Analýza dotčených skupin 
Název skupiny Očekávání skupiny Rizika  Způsob komuni-

kace 
Opatření 

Účastníci do-
pravního pro-
vozu, profesi-
onální řidiči 

bezpečný a plynulý 
provoz na komuni-
kacích  

nedodržování do-
pravních předpisů; 
vyhýbání se zá-
měrně mýtnému 
systému - ničení 
komunikací 

auto moto klub; 
všechny dostupné 
komunikační ka-
nály, občanské ini-
ciativy 

zodpovědnost, 
kurzy bezpečné 
jízdy, motivace 

Obce ORP Tur-
nov 

bezpečné komuni-
kace pro účastníky 
provozu a obyva-
tele obce; dosta-
tečná dopravní ob-
služnost dané obce; 
segregace dopravy 

chybějící či poni-
čené chodníky; stav 
MK; nečitelné a 
chybějící DZ; ab-
sence pasportů 
místních komuni-
kací a dopravního 
značení 

meziobecní spolu-
práce; osobní jed-
nání; DSO, mikrore-
giony, další komu-
nikační kanály 

zájem obcí na spo-
lečném uskutečňo-
vání stanovených 
cílů; čerpání z do-
stupných fondů 

Policie ČR, DI, 
Semily, Libe-
rec, Jablonec 
nad Nisou  

bezpečnost silnič-
ního provozu a pro-
středky k zajištění 
stavebních úprav 
vyplývajících z ana-
lýzy nehodových 
míst 

nedostatečný počet 
policistů dohlížejí-
cích na "BESIP" v 
obcích 

osobní jednání, 
místní šetření v ob-
cích 

dbát na důsledné 
odstranění zjiště-
ných komunikač-
ních závad na PK, 
vč. DZ a VDZ 

Dopravní a sil-
niční úřad, 
Turnov 

výstavba dopravní 
infrastruktury pro 
rychlý, bezpečný a 
plynulý provoz, od-
straňování bodo-
vých závad na ko-
munikacích II. a III. 
třídy a místních ko-
munikacích 

nesouhlas vlastníků 
pozemků, nedosta-
tečná vůle politiků 
k řešení 

územní a stavební 
řízení 

rozpočtové určení 
finančních pro-
středků 

Liberecký kraj, 
OD, KSSLK 

"BESIP"; kvalitní 
dopravní obsluž-
nost celého regi-
onu; vyhovující sil-
niční sít a in-
frastruktura 

stav silnic II. a III. 
třídy a DZ vč. VDZ; 
omezené finanční 
prostředky 

jednání s obcemi; 
využití všech komu-
nikačních kanálů 

čerpání finančních 
zdrojů z dostup-
ných fondů; odstra-
nění komunikač-
ních vad na sil. II. a 
III. třídy 

Stát, ŘSD dostatečná in-
frastruktura pro 
projíždějící; opti-
mální mýtný sys-
tém 

stav silnic I. třídy a 
RK; kamionová do-
prava v obcích při 
RK; stav mostů; ne-
chráněné železniční 
přejezdy 

jednání s dotče-
nými obcemi 

zajištění dostateč-
ných finančních 
prostředků a čer-
pání z dostupných 
fondů 

V tabulce věnované analýze dotčených skupin, jsou znázorněny základní kategorie subjektů pohy-

bujících se v problematice provozu, správy a bezpečnosti dopravy. Jsou zde zastoupeny jak sub-

jekty aktivně se podílející na provozu, tak i skupiny vnímající dopravu jako externalitu. Tabulka 
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komplexně pochycuje současný stav na dopravních komunikacích ORP Turnov, tím že zohledňuje 

očekávání jednotlivých skupin zájmu, rizika spojená s často protichůdnými zájmy a následně po-

dává informaci o způsobu komunikace, pomocí které je možné specifikovat opatření k řešení pro-

blému. 

6.2.15. Souhrn výsledků analýz 
Z předcházejících uvedených analýz vyplývá, že převládajícím problémem v rámci bezpečnosti silnič-

ního provozu je nepřiměřená rychlost motorových vozidel v zastavěných částech obcí na silnicích II. a 

III. třídy. Závažným problémem je přítomnost frekventované kamionové dopravy v obcích, která tak 

záměrně obchází mýtný systém zavedený na rychlostních komunikacích přítomných v ORP Turnov. 

Svou tonáží ničí silnice II. a III. tříd, které k takovému účelu nebyly primárně vyhotoveny. Dopravu v obci 

zatěžují mj. také dalšími nezanedbatelnými externalitami provozu, emisemi či hlukem apod., čímž se 

život v obcích stává po všech stránkách méně komfortní. Zjištěným problémem je stav některých most-

ních konstrukcí, propustků a technického stavu komunikací jako takového. Při místních šetřeních v jed-

notlivých obcích byl zjištěn fakt, že některé autobusové zastávky jsou umístěny v nepřehledných úse-

cích a v křižovatkách. Rovněž tak přechody pro chodce jsou v některých obcích nepřiměřeně dlouhé, 

bez ochranného ostrůvku. V případě místních komunikací a místních účelových komunikací byla shle-

dána skutečnost, že stav těchto komunikací je převážně ve špatném technickém stavu. Dopravní zna-

čení na místních komunikacích je umístěno často chybně a pasporty MK a DZ, které by pomohly takový 

stav eliminovat, v řadě obcí chybí. Zřejmým problém je stav či absence chodníků, které jsou nutné 

k segregaci chodců od motorové a cyklistické dopravy, zejména u silnic s vyšší intenzitou provozu či 

před školskými zařízeními a podobnými institucemi.  

Pohovory s jednotlivými představiteli obcí byl zaznamenán problém nižší dopravní obslužnosti obce, a 

to zejména obcí situovaných v okrajových částech SO ORP Turnov. K řešení je poté i následná situace 

v jádrové obci Turnov, kde linkové autobusy zastavují na menším počtu určených zastávek, nežli je 

poptávka obyvatel spádových obcí. Obyvatele obcí mnohdy řeší nižší frekvenci linkových spojů jízdou 

automobilem po vlastní ose. Časová dostupnost města Turnova automobilovou dopravou je dobrá, 

v nejzazším případě je tomu cca 19 minut. Vzhledem k dostupným rychlostním komunikacím je dojez-

dová doba do krajského města Liberce vyhovující.   

V rámci dopravní nehodovosti (dle stanovené specifikace) nebylo vyjma R10, R35 vyhodnoceno žádné 

místo jako nehodové. Co se týče nehodových úseků, jsou přítomny zejm. na silnici I. třídy č. 35 a sil. 

II/610. Celkový počet dopravních nehod za sledované období (9/2009 – 9/2014) je 1418, přičemž 

město Turnov se na tomto údaji podílí 519 dopravními nehodami. Za jeden rok se ve SO ORP Turnov 

stane v průměru 284 nehod (což je v přepočtu na 1 obyvatele nižší číslo, nežli číselný údaj za Liberecký 

kraj). Těžce zraněných osob ve sledovaném období na území SO ORP Turnov bylo 44. Smrtelně zraně-

ných ve sledovaném období bylo 10 osob.  

Výdaje na komunikace na jednoho obyvatele každé obce SO ORP Turnov vychází v průměru na 1 484 

Kč za 1 kalendářní rok, a to při průměrném ročním výdaji 907 570 Kč za obec v rámci let 2011 – 2013. 

Průměrný výdaj obcí SO ORP Turnov na danou kapitolu je 10,75 % z obecního rozpočtu. 

6.2.16. Nástin oblastí k řešení: 
Řešení chybějících pasportů MK a DZ v obcích ORP Turnov. 

Kooperace s SO ORP Žel. Brod – turistická trasa polními cestami - Fialník, Hamštejn, Kozákov. 

Potenciál s SO ORP Mnichovo Hradiště – polní cesta Svijanský Újezd směr Koryta, Loukov – údolí Pěn-

čínského potoka, atd. 
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Budování cyklostezky a chodníku podél I/35 v návaznosti na ORP Jičín (Turnov – Jičín) a dalších stezek 

v rámci segregace motorové a nemotorové dopravy atd. 

Údržba a kontrola, rekonstrukce propustků na místních a účelových komunikacích. 

Řešení navazujících linek MHD v Turnově na spoje z obcí, které končí na terminále u žel. stanice. 

V rámci MOS společné čerpání dotačních titulů na obnovu dopravního značení, pořízení pasportů MK 

a DZ či žacích strojů na údržbu zeleně. 

Rekonstrukce místních komunikací v havarijním stavu s přímým dopadem na bezpečnost silničního 

provozu. 

Instalace pachových ohradníků na vytipovaných lokalitách – v rámci snížení dopravní nehodovosti spo-

jované se střety lesní zvěře s motorovými vozidly. 

6.2.17. Problémy v regionu 
 Budování polních a úvozových cest spojujících obce. 

 Segregace motorové a nemotorové dopravy. 

 Absence schválených pasportů MK a DZ. 

 Špatný stav komunikací v majetku obcí (konstrukční vrstvy, dopravní technické zařízení). 

6.3. Návrhová část pro oblast volitelného tématu 

6.3.1. Struktura návrhové části 
Návrhová část je součástí Souhrnného dokumentu, který byl zpracován v rámci projektu "Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností". 

Byla zpracována realizačním týmem ve spolupráci se zástupci obcí SO ORP s podporou motivujících 

starostů. 

V předchozích krocích byla zpracována analytická část pro téma „Doprava“, na jejímž základě byly při-

praveny Nástiny opatření. Návrhová část staví na všech dosud realizovaných aktivitách. Cílem návrhové 

části je reagovat na konkrétní potřeby území zjištěné analýzami a zároveň sloužit jako nástroj pro ze-

fektivnění procesů v území. Pro rozvoj meziobecní spolupráce je nutné nastavit společnou vizi, dále 

rozpracovanou do úrovně cílů v nadefinovaných problémových oblastech v oblasti dopravy. 

Provedená analýza je stěžejním, nikoli však jediným vstupem pro definování návrhové části. Formulace 

vize byla navržena realizačním týmem jako podklad pro další diskusi zástupců dotčených obcí. Meto-

dou brainstormingu a následnou diskusí o jednotlivých variantách byla zformulována vize meziobecní 

spolupráce ve správním obvodu SO ORP Turnov. Vize je formulována jako žádoucí budoucí stav mezi-

obecní spolupráce. Je souhrnná pro spolupráci obcí v ORP pro všechna řešená témata, nikoli pouze pro 

téma dopravy. 

Na základě analytické části (zejména SWOT analýzy) a následně zpracovaných Nástinů opatření a s oh-

ledem na definovanou vizi byly realizačním týmem navrženy problémové okruhy, které byly podrobeny 

ověření ve fokusních skupinách. Fokusní skupiny byly složeny ze starostů a místostarostů obcí území 

ORP Turnov, experta na bezpečnost pozemních komunikací, zástupců Policie ČR z dopravního in-

spektorátu územního odboru Liberec a vedoucího odboru dopravy města Turnov. Jejich odborné ná-

zory byly klíčové pro upřesnění výstupů, které vzešly z analýzy dat, a obohatily tak pohled na téma 

dopravy. 

Stěžejním bodem návrhové části je definování cílů ve vymezených problémových tématech. Cíle byly 

podrobně popsány a byla navržena opatření k realizaci cílů. Pro sledování úrovně naplňování defino-

vaných cílů byla nastavena sada indikátorů umožňující periodicky monitorovat pokrok při plnění cílů a 

případně přijímat opatření ke zlepšení žádoucího výsledku. 
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Návrhová část Souhrnného dokumentu je strukturována standardně dle principů strategického řízení. 

Základní „střechou“ návrhové části je vize. Jejím formulováním je deklarováno, že území ORP bude 

usilovat o její naplnění. Následně se vize rozpadá do problémových okruhů, které budou naplňovány 

prostřednictvím sady několika málo cílů. 

Jednotná vize poskytuje celkový rámec všem subjektům zapojeným do činnosti vymezeného území. 

Měla by udržet společné směřování všech zapojených subjektů od nejvyšších úrovní hierarchie až po 

nejnižší úrovně. Umožní lépe přenášet pravomoci na výkonné pracovníky a zároveň zajistit jednotnou 

filosofii, pro kterou jsou dílčí činnosti vykonávány. Bez vize by chyběl jasně vyjádřený směr, kterým se 

chceme vydat. Vize je formulována jako budoucí stav, kterého chceme realizací strategického řízení 

dosáhnout. Jedná se o společnou představu, jak by měly obce v území v budoucnu spolupracovat. Re-

spektuje přání a potřeby místních občanů.  

V podmínkách projektu je vize souhrnná pro spolupráci obcí v ORP pro všechna řešená témata, nikoli 

pouze pro téma dopravy. Vzhledem k zaměření projektu směřuje ke všem povinným tématům a ke 

zvolenému volitelnému tématu. Staví na silných stránkách identifikovaných ve SWOT analýze.  

Vedle určení budoucího směřování vývoje může vize také sloužit jako marketingový nástroj území. Je 

doplněna o slogan, který bude využíván pro propagaci území jako celku dovnitř (občanům, politikům, 

školám, podnikatelům) a navenek (turistům, potenciálním investorům, složkám veřejné správy). 

První verze struktury problémových okruhů byla vytvořena realizačním týmem na základě provedených 

analytických kroků a zpracovaných Nástinů opatření. Návrh problémových okruhů byl ověřen ve fo-

kusních skupinách. Následně byly vytvořeny popisy cílů. Byli určeni garanti (správci) jednotlivých cílů, 

kteří zpracovali návrhy popisů, které byly podrobeny vnitřnímu připomínkovému řízení. Realizační tým 

jednotlivé cíle vzájemně porovnal, sjednotil jejich strukturu a úroveň detailnosti. Byl kladen důraz na 

vzájemnou provázanost cílů a jejich doplňkovost. Součástí tohoto procesu bylo také nastavení indiká-

torů, jimiž bude plnění cílů sledováno a hodnoceno.  

Grafické znázornění vztahů mezi vizí, problémovými oblastmi, cíli a indikátory je zobrazeno v následu-

jícím obrázku. 

Schéma 2:   Vztahy mezi vizí, problémovými oblastmi, cíli a indikátory
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Struktura problémových oblastí a cílů v tématu doprava je uvedena v níže uvedeném schématu. 

Vize meziobecní spolupráce 

Doprava 
 

I. Nedostatečné 

využití polních a 

úvozových cest 

spojujících obce 

II. Riziko střetu 

motorové a ne-

motorové do-

pravy na frekven-

tovaných komuni-

kacích 

III. Absence 

schválených do-

pravních pasportů 

místních komuni-

kací a pasportů 

dopravního zna-

čení v obcích SO 

ORP Turnov 

IV. Špatný stav kon-

strukčních vrstev a po-

vrch pozemních komuni-

kací v majetku obcí, 

včetně součástí a tech-

nického příslušenství ko-

munikace 

cíl 1 

Obnovovat 

polní a úvozové 

cesty 

cíl 2.1 

 Segregovat mo-

torovou a nemo-

torovou dopravu 

 
cíl 2.2  

Zajistit bezpečné 

autobusové za-

stávky 

cíl 3 

Existence schvále-

ných dopravních 

pasportů „MK“ a 

„DZ“ ve většině 

obcí SO ORP Tur-

nov 

 

cíl 4.1 

Zajistit kvalitní stav ko-

munikací v majetku obce 

 

cíl 4.2  

Pořídit žací techniku pro 

obce, které tuto proble-

matiku vnímají jako po-

třebnou 

6.3.2. Vize a slogan 
Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2024) a současně 

jako nástroj marketingu, včetně sloganu či hlavního hesla, které jsou pro oblast Turnovska typické a se 

kterými se lidé mohou ztotožnit. 

a. Vize 2024 

Obce na území SO ORP Turnov spolu komunikují. Jejich občanům je k dispozici kvalitní a dostupná síť 

škol a pestrá nabídka mimoškolních volnočasových aktivit. Komunitní plánování sociálních služeb od-

ráží demografický vývoj a pomáhá řešit problémy klientů v jejich přirozeném prostředí. Obce v území 

SO ORP Turnov efektivně koordinují nakládání s odpadem, cesty v území jsou kvalitnější a bezpečnější. 

b. Slogan 

Český ráj, dobré místo pro život. 

6.3.3. Problémové oblasti (okruhy) 
Problémové okruhy byly pojmenovány při diskuzi v rámci fokusní skupiny k tématu Doprava. Mezi zú-

častněnými nechyběli zástupci Policie ČR, odboru dopravy města Turnov a starostové obcí SO ORP Tur-

nov. Problémové okruhy vzešly z analytické části dokumentu.  
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Schéma 3:   Vize a problémové okruhy území SO ORP Turnov v rámci tématu dopravy 

 
 

I. Nedostatečné využití polních a úvozových cest spojujících obce 

Z uskutečněných pohovorů je zřejmý fakt, že ve sledovaném území SO ORP Turnov je ze strany před-

stavitelů obcí značná poptávka po větší propojenosti obcí pomocí polních a úvozových cest. Tyto cesty 

se sice v krajině nachází, ale jsou za A) ve zcela špatném technickém stavu; B) nachází se na území jen 

de iure a nikoliv de facto, v tom smyslu, že jsou v katastrálních mapách zaneseny, ale prakticky jsou 

zaorány nebo jinak neexistují. V tomto směru je vhodné, aby cesty, po kterých je poptávka a které jsou 

často přirozenou spojnicí mezi obcemi, byly obnovovány a dále spravovány.  

 

1. Příčiny problému 

Příčiny problému lze hledat v minulém století, kdy byly pole kolektivizovány a následně kvůli potřebě 

efektivity intenzivního zemědělství zaorány mnohé úvozové a polní cesty, které tím pádem pozbyly 

svého využití. V dnešní době se jako vážný problém na obnovu cest jeví nedostatek financí. Mnohé 

obce SO ORP Turnov budují polní cesty pomocí dotačních titulů zejména ze strukturálních fondů EU. 

Jakožto určitá inspirace a podnět mohou sloužit zpevněné a zatravněné polní cesty v alpských zemích, 

které jsou v nákladech na pořízení a údržbu lacinější, nežli cesty asfaltové, které se do krajiny často ani 

svou podstatou nehodí (viz analytická část). 

 

2. Důsledky neřešení problému 

Polní a úvozové cesty plní v území mnoho důležitých funkcí, a to zejména v rámci prostupnosti krajiny. 

Obnovené polní cesty zlepšují kulturní a sociální vazby mezi obcemi, zpřístupňují parcely, které dnes 

nemohou být samotným vlastníkem půdy využívány, zpřístupňují turisticky významná místa v území, 

jsou výrazným prvkem v krajinotvorbě (biodiverzita, biokoridory – aleje) a do jisté míry i ve vodohos-

podářství, kde mají protierozní význam (pokud se při výstavbě provedou technické protierozní úpravy 

či vysadí aleje). Eroze úrodné zemědělské půdy patří k velkým problémům především v takových ob-

lastech, kde se velkoplošně pěstují zvláště monokulturní plodiny. Polní cesty mohou také omezit těž-

kou zbytnou zemědělskou dopravu z přilehlých silnic.  

Pokud by se polní cesty neobnovovaly, mohly by se prohlubovat záporné stránky a negativní externality 

výše naznačených pozitiv. 
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3. Cesty k odstranění problému 

Budování a obnova jednotlivých vytipovaných polních a úvozových cest v obcích pomocí pozemkových 

úprav mimo současně zastavěné území obce. V konkrétním případě obce, kterých by se dotčena polní 

cesta týkala – musí uvědomit, jaký typ polní cesty využijí, jaká technická řešení k realizaci použijí a 

především jak danou cestu financovat. 

 

II. Riziko střetu motorové a nemotorové dopravy na frekventovaných komunikacích 

Provedená analýza upozornila na fakt, že na mnoha místech je značné riziko střetu motorové a nemo-

torové dopravy. Toto riziko nesou hlavně nechránění účastníci dopravního provozu, tedy chodci a cyk-

listé. Jedná se především o komunikace s frekventovanou dopravou, v některých obcích také s enormní 

kamionovou dopravou (z důvodu vyhýbání se mýtnému systému na rychlostních silnicích). Rovněž bylo 

zjištěno, že řada autobusových zastávek je umístěna v nepřehledných křižovatkách, kde hrozí riziko 

střetu zejména vystupujících s projíždějícími automobily. Chybějící čekárny v jednom směru s sebou 

nesou riziko, že v nepříznivém počasí se cestující budou zdržovat na opačné straně vozovky, nežli po-

třebují. To zvláště starším občanům (ale i školákům) může znesnadnit přecházení frekventované silnice 

(v tomto případě zejm. I/35). 

 

1. Příčiny problému 

Příčinou jsou nedostatečné finance na budování a opravu chodníku, které by motorovou a nemotoro-

vou dopravu dostatečně oddělovaly. V posledních letech existuje vítaný trend dojíždění do jádrové 

obce na kole, což vlivem absencí vhodných cyklostezek nutí cyklisty využívat frekventovanou silnici 

mezinárodního charakteru, kde se vystavují vážnému riziku a často i negativně ovlivňují plynulost do-

pravy na takové komunikaci. 

4. Důsledky neřešení problému 

Absence adekvátních chodníků a cyklostezek vystavuje nechráněné účastníky dopravního provozu zby-

tečnému riziku střetu s motorovou dopravou.  

5. Cesty k odstranění problému 

Výstavba popř. rekonstrukce stávajících chodníků a cyklistických pásů při silnicích a v současně zasta-

věných územích obcí. Budovat a rekonstruovat autobusové zastávky dle platných norem. 

V případě, že kvůli daným skutečnostem nelze stávající zastávku situovanou v nepřehledné křižovatce 

např. přemístit či humanizovat (zastávkový záliv, polozáliv atd.), lze situaci „zklidnit“ i dopravním od-

razovým zrcadlem, z kterého bude řidič dopravního vozidla včas informován o přítomnosti autobusu 

na zastávce a dle toho přizpůsobí svou jízdu. 

III. Absence schválených dopravních pasportů místních komunikací a pasportů dopravního zna-

čení v obcích SO ORP Turnov 

Na základě rozhovorů s představiteli obcí bylo zjištěno, že řada obcí v území SO ORP Turnov nemá 

zpracován tzv. pasport místních komunikací a pasport dopravního značení, nebo je jeho stav neodpo-

vídající realitě či v neschváleném stavu místně příslušným dopravně silničním úřadem a stanoviskem 

dopravního inspektorátu. Dle zákona jsou vlastníci pozemních komunikací povinni předávat do Cen-

trální evidence pozemních komunikací informace v rozsahu stanoveném Ministerstvem dopravy ČR. 

Základní evidencí komunikace je pasport, který vedou jejich vlastníci, vlastníkem místních komunikací 

jsou obce. Obce území SO ORP Turnov nemají tyto pasporty často v aktuálním a schváleném stavu, 
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resp. je nemají k dispozici vůbec. Minimální rozsah určuje vyhláška č.104/1997 Sb. (ve znění vyhl. č. 

300/1999 Sb., dále vyhl. č. 355/2000 Sb. a vyhl. č. 367/2001 Sb.), kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích. 

 

1. Příčiny problému 

Jako příčinu daného stavu lze označit nízké povědomí starostů o důležitosti zmíněného dokumentu a 

rovněž i nezanedbatelným finančním nákladům na jeho pořízení.  

 

2. Důsledky neřešení problému 

Absence schválených pasportů místních komunikací a dopravního značení může způsobit řadu koliz-

ních situací, kdy se v případě vážné dopravní nehody účastníci sporu odvolávají o platnosti stálého 

dopravního značení a o uznání a určení viny. V takovém případě se přihlíží k schválenému pasportu 

místních komunikací a pasportu dopravního značení. 

 

3. Cesty k odstranění problému 

Odstranění tohoto problému se docílí pořízením pasportu místních komunikací a pasportu dopravního 

značení či jeho aktualizací a následným schválením. Rovněž by bylo vhodné vyhotovit metodiku, tzv. 

„manuál“ pro obecní úřady, ve kterém bude podrobně popsán vztah obce, dotčených orgánů státní 

správy a daných pasportů, resp. proces pořízení, schválení a následné manipulace s pasporty. 

 

IV. Špatný stav konstrukčních vrstev a povrch pozemních komunikací v majetku obcí, včetně 

součástí a technického příslušenství komunikace 

Z uskutečněné analýzy vyplývá fakt, že obce znepokojují komunikace v jejich majetku ve špatném tech-

nickém stavu. Zejména zemědělská technika a těžká doprava ničí místní a místní účelové komunikace. 

Vlastník komunikace je povinen zajistit sjízdnost svých komunikací, přičemž mnohé komunikace jsou 

špatně osazeny dopravním značením, včetně vodorovného dopravního značení. Propustky, mostky a 

další součásti komunikací jsou často v havarijním stavu.  

 

4. Příčiny problému 

Příčinou stávající situace je nedostatek financí na opravy. Překračovaná a dosluhující životnost někte-

rých komunikací. 

 

5. Důsledky neřešení problému 

Zhoršující se stav pozemních komunikací, včetně jejích součástí a technického příslušenství může ohro-

žovat účastníky dopravního provozu a přímou úměrou snižuje opotřebení vozidel a komfort jízdy, což 

s sebou může nést negativní dopad na turistický a cykloturistický ruch v oblasti SO ORP Turnov.  

 

6. Cesty k odstranění problému 

Odstranění závad na místních komunikacích ve smyslu tzv. „zklidňování“ dopravy. Obnova a oprava 

vozovek včetně doprovodného technického zařízení, (obnova dopravního značení a zařízení).  
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6.3.4. Popis cílů v jednotlivých oblastech 
 

Problémový 
okruh 1 

Nedostatečné využití polních a úvozových cest spojujících 
obce 

Cíl 1 Obnovovat polní a úvozové cesty  

Popis cíle 

Polní a úvozové cesty plní v území mnoho důležitých funkcí, a to zejména v rámci 
prostupnosti krajiny. Obnovené polní cesty zlepšují kulturní a sociální vazby 
mezi obcemi, zpřístupňují turisticky významná místa v území, jsou výrazným 
prvkem v krajinotvorbě (biodiverzita, biokoridory – aleje) a do jisté míry i ve vo-
dohospodářství – mají protierozní význam, eroze půdy patří k velkým problé-
mům zejm. v zemědělských oblastech s monokulturami. Polní cesty mohou také 
omezit těžkou zbytnou zemědělskou dopravu z přilehlých silnic.  

Hlavní opatření 
 Budování a obnova jednotlivých vytipovaných polních a úvozových 

cest  

 Pozemkové úpravy mimo současně zastavěné území obcí 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 Počet nově obnovených polních a úvozových cest 

Správce cíle Jiřina Bobková, Dis., starostka obce Ktová 

 

 

Problémový 
okruh 2 

Riziko střetu motorové a nemotorové dopravy na frekvento-
vaných komunikacích 

Cíl 2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu 

Popis cíle 

Frekventovaná motorová doprava ohrožuje „nechráněné“ účastníky doprav-
ního provozu – cyklisty, chodce.  
Je vhodné takovou dopravu oddělit a vybudovat chodníky, na vytipovaných mís-
tech chodníky s cyklistickými pásy. V obcích s frekventovanou dopravou mnohdy 
chodníky zcela chybí a chodci musí používat stejnou komunikaci jako dopravní 
vozidla, čímž se zvyšuje riziko střetu s motorovou dopravou. 

Hlavní opatření 

 Výstavba popř. rekonstrukce stávajících chodníků a cyklistických pásů 
při silnicích a v současně zastavěných územích obcí. 

 Pro realizaci cyklotras využívat stávající cyklistické koridory, zaniklé 
polní cesty. 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 Délky vybudovaných chodníků  

 Délky vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

Správce cíle Lenka Malá, starostka obce Tatobity 

Cíl 2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky 

Popis cíle 

Autobusové zastávky jsou v některých obcích umístěny v nepřehledných úsecích 
či křižovatkách, tím jsou ohroženi nastupující a vystupující chodci. Na mnohých 
komunikacích chybí čekárny, cestující musí v případě nepříznivého počasí pře-
cházet frekventovanými úseky komunikací často bez adekvátních přechodů pro 
chodce, tím se podstatně zvyšuje riziko střetu. Příčinou jsou nedostatečné fi-
nance a omezené množství příslušných obecních pozemků. 

Hlavní opatření 

 Budovat a rekonstruovat autobusové zastávky dle platných norem 

 V případě, že kvůli daným skutečnostem nelze stávající zastávku situo-
vanou v nepřehledné křižovatce např. přemístit či humanizovat (za-
stávkový záliv, polozáliv atd.), lze situaci „zklidnit“ i dopravním odrazo-
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vým zrcadlem, z kterého bude řidič dopravního vozidla včas informo-
ván o přítomnosti autobusu na zastávce a dle toho přizpůsobí svou 
jízdu. 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 Počet nově upravených autobusových zastávek dle platné legislativy 

Správce cíle Jitka Šimková, starostka obce Hrubá Skála  

 

 

Problémový 
okruh 3 

Absence schválených dopravních pasportů místních komuni-
kací a pasportů dopravního značení v obcích SO ORP Turnov 

Cíl 3 
Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí 
SO ORP Turnov 

Popis cíle 

Dle zákona jsou vlastníci pozemních komunikací povinni předávat do Centrální 
evidence pozemních komunikací informace v rozsahu stanoveném Minister-
stvem dopravy ČR.  
Základní evidencí komunikace je pasport, který vedou jejich vlastníci, vlastníkem 
místních komunikací jsou obce. Obce území SO ORP Turnov nemají tyto 
pasporty často v aktuálním a schváleném stavu, resp. je nemají k dispozici vů-
bec. To je přičítáno zejména omezeným finančním možnostem obce a nízkému 
povědomí starostů o důležitosti daného dokumentu. 
Minimální rozsah určuje vyhláška č.104/1997 Sb. (ve znění vyhl. č. 300/1999 Sb., 
dále vyhl. č. 355/2000 Sb. a vyhl. č. 367/2001 Sb.), kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích. 

Hlavní opatření 

 Pořízení pasportu místních komunikací a pasportu dopravního značení 

 Vytvoření metodiky – „manuálu“ pro obecní úřady, ve kterém bude 
podrobně popsán vztah obce, dotčených orgánů státní správy a da-
ných pasportů, resp. proces pořízení, schválení a následné manipulace 
s pasporty.  

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 Počet schválených pasportů „MK“ a „DZ“ 

Správce cíle Ing. Václav Sodomka, starosta obce Paceřice 

 

 

Problémový 
okruh 4 

Špatný stav konstrukčních vrstev a povrch pozemních komu-
nikací v majetku obcí, včetně součástí a technického příslu-
šenství komunikace 

Cíl 4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce 

Popis cíle 

Obce znepokojují komunikace v majetku obcí ve špatném technickém stavu.  
Zemědělská technika a těžká nezbytná doprava ničí MK a MÚK, vlastník komu-
nikace je povinen zajistit sjízdnost svých komunikací. Mnohé komunikace jsou 
špatně osazeny dopravním značením, včetně VDZ. Propustky, mostky a další 
součásti komunikací jsou často v havarijním stavu. Příčinou je nedostatek financí 
na opravy. 

Hlavní opatření 

 Odstranění závad na místních komunikacích 

 Zklidňování dopravy 

 Obnova a oprava vozovek včetně doprovodného technického zařízení, 
(obnova dopravního značení a zařízení) 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 Plocha realizovaných oprav na místních komunikacích 

 Počet osazeného technického příslušenství 
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Správce cíle Michal Rezler, starosta obce Malá Skála 

Cíl 4.2 
Pořídit žací techniku pro obce, které tuto problematiku vnímají jako po-
třebnou 

Popis cíle 

Služba sečení travního porostu a náletových dřevin zatěžuje obecní rozpočty 
zejm. v tzv. „zelených obcích“, udržovaná zeleň je nutná k viditelnosti doprav-
ního značení, rozhledovým poměrům v křižovatkách a na nechráněných želez-
ničních přejezdech. Nákup služby „sečení zeleně“ v některých obcích zatěžuje 
místní rozpočty. 

Hlavní opatření 
 Pořízení žací techniky (např. žacího ramena) pro obce, které tuto pro-

blematiku vnímají jako potřebnou a je zde po ní zjevná poptávka 

Název indikátorů 
k hodnocení cíle 

 Počet zakoupené techniky 

Správce cíle Mgr. Iva Havlíková, starostka obce Žďárek 

 

 

6.3.5. Indikátory 
 

INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

PROBLÉMOVÝ OKRUH I. 

1. Nedostatečné využití polních a úvozových cest spojujících 

obce 

Číslo indikátoru D 1. 

Název indikátoru  PROSTUPNOST KRAJINY 

Měrná jednotka km 

Správce měřítka Jiřina Bobková Dis., starostka obce Ktová  

Roky 2013 2017 2020 

Plán  10 20 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Obnovené polní a úvozové cesty jsou důležitým prvkem v prostupnosti 

krajiny, která je v dnešní době z jisté míry omezená. Indikátor problémo-

vého okruhu sleduje délku nově obnovených polních a úvozových cest, 

které k prostupnosti krajiny přímo přispívají. 

Metodika a výpočet:  Délka nově obnovených polních a úvozových cest vůči výchozímu stavu. 

Zdroj čerpání dat:  Cílený dotazník 

 

Cíl 1.1 Obnovovat polní a úvozové cesty   

Číslo indikátoru D 1.1.1 

Název indikátoru  POČET OBNOVENÝCH POLNÍCH A ÚVOZOVÝCH CEST 

Měrná jednotka ks 

Správce měřítka Jiřina Bobková Dis., starostka obce Ktová  

Roky 2013 2017 2020 

Plán  5 10 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Obnovené polní a úvozové cesty jsou důležitým prvkem v prostupnosti 

krajiny a plní mnoho důležitých funkcí, které se týkají jak zpřístupnění tu-

risticky zajímavých lokalit, omezení zbytné zemědělské dopravy ze silnic, 
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tak i ve smyslu sociálně kulturních vazeb mezi obcemi. Je vhodné obno-

vovat staré polní a úvozové cesty zanesené v katastrálních mapách, které 

jsou v dnešní době neexistující.  

Indikátor umožňuje sledovat počet takto obnovených polních a úvozo-

vých cest.  

Metodika a výpočet:  Počet nově obnovených polních a úvozových cest vůči výchozímu stavu 

(0). 

Zdroj čerpání dat:  Cílený dotazník formou zaslaného emailu; respondenti: obce 

 

INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

PROBLÉMOVÝ OKRUH II. 

2. Riziko střetu motorové a nemotorové dopravy na frek-

ventovaných komunikacích 

Číslo indikátoru D 2. 

Název indikátoru  POČET DOPRAVNÍCH NEHOD S ÚČASTÍ CHODCŮ A CYKLISTŮ 

Měrná jednotka ks 

Správce měřítka Lenka Malá, starostka obce Tatobity 

Roky 2013 2017 2021 

Plán  - 25 % - 25 % 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  V zájmu všech zainteresovaných je snižování dopravní nehodovosti s pří-

mou účastí nechráněných účastníků dopravního provozu. Cílem je elimi-

novat takové riziko pomocí segregace motorové a nemotorové dopravy. 

Indikátor problémového okruhu sleduje vývoj dopravní nehodovosti spo-

jené s účastí výše zmíněných osob.  

Metodika a výpočet:  Počet těžkých dopravních nehod s účastí nechráněných osob za uplynulé 

4 roky na území SO ORP Turnov (výchozí stav), který se porovná s počtem 

těžkých dopravních nehod za další uplynulé 4 roky.  

Cílem je snižovat danou nehodovost minimálně o 25 % v každém sledo-

vaném 4 letém cyklu. 

Zdroj čerpání dat:  Statistiky Policie ČR 

 

Cíl 2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu 

Číslo indikátoru D 2.1.1 

Název indikátoru  DÉLKY VYBUDOVANÝCH CHODNÍKŮ 

Měrná jednotka km 

Správce měřítka Lenka Malá, starostka obce Tatobity 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  6 12 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  V rámci segregace motorové a nemotorové dopravy je vhodné budovat 

legislativě odpovídající chodníky pro chodce v současně zastavěných úze-

mích obcí a na vytipovaných místech chodníky s cyklistickými pásy a cyk-

lostezky při frekventovaných silnicích. Indikátor umožňuje sledovat délku 

vybudovaných chodníků v Km.  

Metodika a výpočet:  Délky nově budovaných chodníků vůči výchozímu stavu. 
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Zdroj čerpání dat:  Cílený dotazník; statistiky 
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Cíl 2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou dopravu 

Číslo indikátoru D 2.1.2 

Název indikátoru  DÉLKY VYBUDOVANÝCH CYKLOSTEZEK 

Měrná jednotka km 

Správce měřítka Lenka Malá, starostka obce Tatobity 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  10 20 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  V rámci segregace motorové a nemotorové dopravy je vhodné budovat 

legislativě odpovídající chodníky pro chodce v současně zastavěných úze-

mích obcí a na vytipovaných místech chodníky s cyklistickými pásy a cyk-

lostezky při frekventovaných silnicích. Indikátor umožňuje sledovat délku 

vybudovaných cyklostezek a cyklotras v Km.  

Metodika a výpočet:  Délky nově vybudovaných cyklostezek vůči výchozímu stavu. 

Zdroj čerpání dat:  Cílený dotazník; statistiky 

 

Cíl 2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky 

Číslo indikátoru D 2.2.1 

Název indikátoru  POČET NOVĚ UPRAVENÝCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK DLE PLATNÉ 

LEGISLATIVY 

Měrná jednotka Ks 

Správce měřítka Jitka Šimková, starostka Hrubá Skála 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  2 4 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Autobusové zastávky jsou v některých obcích umístěny v nepřehledných 

úsecích či křižovatkách, tím jsou ohroženi nastupující a vystupující chodci. 

Na mnohých komunikacích chybí čekárny, cestující musí v případě nepříz-

nivého počasí přecházet frekventovanými úseky komunikací často bez 

adekvátních přechodů pro chodce, tím se podstatně zvyšuje riziko střetu. 

Je vhodné takové zastávky humanizovat. Indikátor umožňuje sledovat 

počet nově upravených autobusových zastávek. 

Metodika a výpočet:  Počet nově upravených autobusových zastávek vůči výchozímu stavu. 

Zdroj čerpání dat:  Cílený dotazník 

 

INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

PROBLÉMOVÝ OKRUH III. 

3. Absence schválených dopravních pasportů místních ko-

munikací a pasportů dopravního značení v obcích SO ORP 

Turnov 

Číslo indikátoru D 3. 

Název indikátoru  STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V SOULADU S PASPORTEM DZ 

Měrná jednotka ks 

Správce měřítka Ing. Václav Sodomka, starosta obce Paceřice 



 

322 
 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  10 20 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Dopravní značení v obcích mnohdy neodpovídá stavu zanesenému 

v pasportu dopravního značení. Pasport není průběžně aktualizován a 

stav DZ kontrolován. V případě, kdy je značka zanesena v pasportu a re-

álné osazení chybí, je třeba tuto situaci řešit. Indikátor sleduje počet obcí, 

které zaktualizovaly pasport dopravního značení čí skutečný stav doprav-

ního značení zanesený v pasportu. Aktualizací je v tomto případě myšleno 

porovnání skutkového stavu a stavu, který je zanesen v pasportu – a vy-

řešení případných neshod pomocí místních úprav provozu či zápisem do 

pasportu. 

Metodika a výpočet:  Počet obcí, které zaktualizovaly pasport dopravního značení či skutečný 

stav dopravního značení podle schváleného pasportu. 

Zdroj čerpání dat:  Cílený dotazník 

 

Cíl 3.1 Existence schválených dopravních pasportů „MK“ a „DZ“ ve vět-

šině obcí SO ORP Turnov 

Číslo indikátoru D 3.1.1 

Název indikátoru  POČET ZHOTOVENÝCH A SCHVÁLENÝCH PASPORTŮ MK A DZ 

Měrná jednotka ks 

Správce měřítka Ing. Václav Sodomka, starosta obce Paceřice 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  10 20 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Obce ORP Turnov nemají pasporty místních komunikací a pasporty do-

pravního značení často v aktuálním a schváleném stavu. Dle zákona jsou 

vlastníci pozemních komunikací povinni předávat informace o svých ko-

munikacích do Centrální evidence pozemních komunikací, kdy výchozí 

evidencí je „pasport“. Pasport je rovněž klíčový při řešení celkové do-

pravní situace v obci a je často vyžadován Policií ČR v případě řešení do-

pravní nehody. Indikátor sleduje počet zhotovených a schválených 

pasportů MK a DZ. 

Metodika a výpočet:  Počet zhotovených a schválených pasportů vůči výchozímu stavu. 

Zdroj čerpání dat:  Cílený dotazník 

 

 

INDIKÁTOR VÝSLEDKU  

PROBLÉMOVÝ OKRUH IV. 

4. Špatný stav konstrukčních vrstev a povrch pozemních ko-

munikací v majetku obcí, včetně součástí a technického pří-

slušenství komunikace 

Číslo indikátoru D 4. 

Název indikátoru  POČET NOVĚ OSAZENÉHO TECHNICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Měrná jednotka ks, (bm) 

Správce měřítka Michal Rezler, starosta obce Malá Skála 
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Roky 2013 2017 2020 

Plán    

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Indikátor sleduje počet osazeného technického příslušenství. 

Metodika a výpočet:  Počet nově osazeného technického příslušenství vůči výchozímu stavu. 

Zdroj čerpání dat:  Cílený dotazník 

 

Cíl 4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku obce 

Číslo indikátoru D 4.1.1 

Název indikátoru  PLOCHA REALIZOVANÝCH OPRAV NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Měrná jednotka m2 

Správce měřítka Michal Rezler, starosta obce Malá Skála 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  250 500 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Obce trápí komunikace v majetku obcí ve špatném technickém stavu. 

Mnohé komunikace jsou špatně osazeny dopravním značením, včetně 

VDZ. Propustky, mostky a další součásti komunikací jsou často v havarij-

ním stavu. Je potřebné odstraňovat tyto závady na daných komunikacích. 

Indikátor sleduje plochu realizovaných oprav. 

Metodika a výpočet:  Plocha realizovaných oprav vůči výchozímu stavu. 

Zdroj čerpání dat:  Cílený dotazník; Příslušný silniční správní úřad 

 

 

Cíl 4.2 Pořídit žací techniku pro obce, které tuto problematiku vnímají 

jako potřebnou 

Číslo indikátoru D 4.2.1 

Název indikátoru  POČET ZAKOUPENÉ TECHNIKY 

Měrná jednotka ks 

Správce měřítka Mgr. Iva Havlíková, starostka obce Žďárek 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  1 0 

Skutečnost 0   

Popis měřítka:  Služba sečení travního porostu a náletových dřevin zatěžuje obecní roz-

počty zejm. v tzv. „zelených obcích“, udržovaná zeleň je nutná k viditel-

nosti dopravního značení, rozhledovým poměrům v křižovatkách a na ne-

chráněných železničních přejezdech. Nákup služby „sečení zeleně“ v ně-

kterých obcích zatěžuje místní rozpočty. 

Indikátor sleduje stav záměru zakoupit žací techniku pro obce, které tuto 

problematiku vnímají jako klíčovou. 

Metodika a výpočet:  Počet zakoupené techniky vůči výchozímu stavu. 

Zdroj čerpání dat:  Cílený dotazník 
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6.4. Pravidla pro řízení strategie 

6.4.1. Systém monitorování a hodnocení realizace strategie 

Pro řízení strategie bude ustaven manažer strategie. Manažer zodpovídá za celkovou koordinaci všech 

aktivit souvisejících s jejím řízením. Je zodpovědný za to, že se se schválenou strategií bude pracovat, 

že zodpovědné subjekty budou usilovat o její naplnění a že se bude vyhodnocovat, zda se daří přispívat 

k plnění stanovených cílů. 

Manažer strategie je výkonnou a koordinační jednotkou, ale pro výkon své činnosti potřebuje součin-

nost orgánů, které mohou rozhodovat. Tím je řídící skupina. Řídící skupina činí klíčová rozhodnutí při 

naplňování strategie, zejména týkající se jejích změn a úprav, ale také schvalování akčního plánu. Řídící 

skupina schvaluje vyhodnocení strategie a přijímá opatření vyplývající ze závěrů hodnocení. 

 

Složení řídící skupiny 

Jarmila Lásková Soldátová – koordinátor 

Ing. Eva Krsková – MěÚ Turnov, Odbor rozvoje města  

Mgr. Jana Svobodová – místostarostka města Turnova 

Michal Rezler – starosta obce Malá Skála, Mikroregion Podkozákovsko 

Lenka Malá – starostka obce Tatobity, Mikroregion Tábor 

 

Pro řízení strategie jsou důležití správci cílů. Správce cíle není osoba, která by měla za úkol daný cíl 

samostatně zrealizovat. Jeho rolí je hlídat, aby se na plnění cíle nezapomnělo. Je to osoba, která bude 

v území iniciovat kroky směřující k plnění cíle, bude komunikovat s ostatními subjekty v území, bude 

dbát nad tím, aby se do budoucích akčních plánů dostávaly konkrétní kroky, které přispějí k plnění cíle, 

bude kontrolovat, že do příslušného rozpočtu budou zahrnuty prostředky určené k plnění cíle. Ostatní 

subjekty v území však mají společnou povinnost spolu s gestorem aktivně usilovat o plnění cíle. Správce 

cíle také bude v následujících letech sledovat prostřednictvím indikátorů, zda je cíle dosahováno. 

V další budoucí spolupráci bude tuto informaci poskytovat ostatním městům a obcím a společně budou 

hledat další řešení k přibližování se stanovenému cíli. 

 

Správci cílů 

Číslo cíle Název cíle Správce cíle 

1 Obnovovat polní a úvozové cesty Jiřina Bobková, Dis., starostka 
obce Ktová 

2.1 Segregovat motorovou a nemotorovou 
dopravu 

Lenka Malá, starostka obce Tato-
bity 

2.2 Zajistit bezpečné autobusové zastávky Jitka Šimková, starostka obce 
Hrubá Skála 

3 Existence schválených dopravních 
pasportů „MK“ a „DZ“ ve většině obcí SO 
ORP Turnov 

Ing. Václav Sodomka, starosta 
obce Paceřice 

4.1 Zajistit kvalitní stav komunikací v majetku 
obce 

Michal Rezler, starosta obce Malá 
Skála 

4.2 Pořídit žací techniku pro obce, které tuto 
problematiku vnímají jako potřebnou 

Mgr. Iva Havlíková, starostka 
obce Žďárek 
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Gestoři indikátorů jsou osoby, které zodpovídají za zjištění hodnot indikátoru v souladu se stanovenou 

definicí a metodikou výpočtu. Dodávají podklady příslušnému správci cíle. 

Gestoři indikátorů 

Číslo indi-
kátoru 

Název indikátoru Gestor indikátoru 

D 1 Prostupnost krajiny Jiřina Bobková Dis., starostka obce Ktová 

D 1.1.1 
Počet obnovených polních a úvozo-
vých cest 

Jiřina Bobková Dis., starostka obce Ktová 

D 2  
Počet dopravních nehod s účastí cyk-
listů 

Lenka Malá, starostka obce Tatobity 

D 2.1.1 Délky vybudovaných chodníků Lenka Malá, starostka obce Tatobity 
D 2.1.2 Délky vybudovaných cyklostezek Lenka Malá, starostka obce Tatobity 

D 2.2.1 
Počet nově upravených autobusových 
zastávek dle platné legislativy 

Jitka Šimková, starostka Hrubá Skála 

D 3 
Stálé dopravní značení v souladu 
s pasportem DZ 

Ing. Václav Sodomka, starosta obce Paceřice 

D 3.1.1 
Počet zhotovených a schválených 
pasportů MK a DZ 

Ing. Václav Sodomka, starosta obce Paceřice 

D 4 
Počet nově osazeného technického 
příslušenství 

Michal Rezler, starosta obce Malá Skála 

D 4.1.1 
Plocha realizovaných oprav na míst-
ních komunikacích 

Michal Rezler, starosta obce Malá Skála 

D 4.2.1 Počet zakoupené techniky Mgr. Iva Havlíková, starostka obce Žďárek 

 

Strategie bude naplňována především projekty zařazenými do každoročně schvalovaného akčního 

plánu (viz kapitola 6.3.3 souhrnného dokumentu). Projekty zařazené do akčního plánu by pak měly 

naplňovat stanovené cíle.  

Naplňování strategického dokumentu musí být měřeno a pravidelně vyhodnocováno. Pro jednotlivé 

cíle byly nastaveny indikátory a k nim nastavená metodika – tj. způsob sledování a vyhodnocování da-

ného indikátoru. Ke každému indikátoru je také nastaven jeho správce (gestor), který je zodpovědný 

za sledování jeho vývoje a porovnání s cílovou hodnotou. 

 
 Tabulka uvádí hlavní zodpovědnosti v procesu implementace strategie.51 

 

Činnost v rámci implementace Zodpovědná osoba/subjekt Termín 

Koordinace implementačních ak-
tivit 

manažer strategie průběžně 

Návrh projektů do akčního plánu správci cílů každoročně v 1. - 3. 
čtvrtletí 

Výběr projektů do akčního plánu řídící skupina každoročně dle termínů 
přípravy rozpočtu 

Předložení akčního plánu ke 
schválení na následující rok 

manažer strategie každoročně dle termínů 
přípravy rozpočtu 

                                                           
51 Tabulka je univerzální a pro konkrétní území je nutné ji zpřesnit podle místních podmínek. V případě, že v době 
zapracování do souhrnného dokumentu nebudou vyjasněny konkrétní podmínky, bude uvedena obecně a v poz-
dějším období zaktualizována. To se týká zejména zodpovědné osoby/subjektu. Jakmile bude rozhodnuto o slo-
žení řídící skupiny a o výběru manažera, je vhodné tuto informaci do souhrnného dokumentu doplnit (ne jmeno-
vitě, ale funkčním zastoupením). 
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Činnost v rámci implementace Zodpovědná osoba/subjekt Termín 

Vyhodnocení indikátorů za před-
chozí rok  

gestoři indikátorů každoročně v 1. čtvrtletí 

Vyhodnocení plnění akčního 
plánu za předchozí rok 

manažer s využitím podkladů od 
gestorů indikátorů a správců cílů 

každoročně v 1. - 2. 
čtvrtletí 

Projednání vyhodnocení indiká-
torů a plnění akčního plánu za 
předchozí rok 

řídící skupina každoročně v 2. čtvrtletí 

 

6.4.2. Systém změn strategie 
V průběhu realizace Strategie může dojít k objektivní potřebě dílčí změny tj. ve formě úpravy cíle, či 

indikátoru. Tato potřeba může být způsobena jak vnějšími (např. rozhodnutí vlády, či EU), tak vnitřními 

(potřeba změny vyvstane při průběžném monitorování cílů Strategie) faktory. Rozhodnutí, zda je nutné 

některé části Strategie upravit bude následovat každoročně po vyhodnocení indikátorů za předchozí 

rok a po vyhodnocení akčního plánu. Pokud se ukáže, že realizací projektů nedošlo k uspokojivému 

vývoji příslušného indikátoru, je nutné blíže zanalyzovat příčiny takového vývoje. Nejedná-li se o neo-

čekávané vnější vlivy (povodeň, hospodářská krize apod.), pak může být příčina buď na straně chybně 

nastaveného cíle či přiřazeného indikátoru, anebo na straně nefunkčnosti projektu vzhledem ke sta-

novenému cíli. V obou případech je nutné, aby správce cíle navrhl opatření ke změně. Může se jednat 

buď o návrh vhodnějšího typu projektu do akčního plánu, nebo o přeformulování cíle. Takovou změnu 

je nutno důkladně prodiskutovat s dotčenými subjekty (ideálně v rámci fokusní skupiny) a následně 

změnu navrhnout řídící skupině. Řídící skupina rozhodne o schválení či neschválení změny. 

6.4.3. Akční plán 
Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. 

Akční plán ze strategického plánu vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou napl-

ňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok. 

U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být 

v souladu se strategickým plánem, ale také s připravovaným rozpočtem na následující rok52. Projekty 

zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo jiným (externím) zdrojem financování. Po-

kud nebude k projektům vybraným do akčního plánu jednoznačně přiřazen zdroj financování, budou z 

akčního plánu vyřazeny.  

Proces přípravy akčního plánu je třeba vnímat jako proces dlouhodobý a opakovaný, prostupující ce-

lým kalendářním rokem. Příprava akčního plánu probíhá souběžně s přípravou rozpočtu (dobrovolného 

svazku obcí nebo rozpočtů jednotlivých měst a obcí). Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci 

projektů od jednotlivých měst a obcí. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného, časo-

vého a finančního hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází k přijetí rozhodnutí o 

přehledu konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro následující rok.  

V prvním pololetí roku, který následuje pro realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení.  

                                                           
52 V případě, že se meziobecní spolupráce odehrává na bázi dobrovolného svazku obcí, musí být akční plán v sou-
ladu s rozpočtem svazku. Pokud probíhá spolupráce na smluvním základě, pak je potřeba, aby všechny aktivity 
uvedené v akčním plánu byly financovatelné (a tedy zahrnuty v rozpočtu) z rozpočtů jednotlivých zapojených 
obcí. 
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Harmonogram procesů při přípravě, realizaci a vyhodnocení akčních plánů 

 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 2021 

Čtvrtletí 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 

Akční plán na r. 2016 

Příprava                           

Realizace                            

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2017 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           
-dotazník obcím                           

Akční plán na r. 2018 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2019 

Příprava                           

Realizace                            

Vyhodnocení                           

Akční plán na r. 2020 

Příprava                           

Realizace                           

Vyhodnocení                           
-dotazník obcím                           
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6.4.3.1. Akční plán na rok 2016 
Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje číslo cíle, ke kterému se projekt 
váže, název projektu, orientační rozpočet, zdroj financování, harmonogram, nositel projektu, aktuální 
stav připravenosti. 

 

Cíl Název projektu Náklady Zdroj financování Termín re-
alizace 

Nositel pro-
jektu 

Připravenost 

       

       

       

       

 

Do tabulky se uvádějí následující informace: 

Cíl – název a číslo cíle stanoveného ve strategii, k němuž se projekt váže 

Název projektu – konkrétní název projektu či aktivity, která naplňuje (spolu s dalšími) daný cíl 

Náklady – orientační finanční objem projektu; vzhledem k tomu, že se jedná o první hrubou verzi akč-

ního plánu, je samozřejmé, že se ve většině případů bude jednat o odhad nákladů (stanovený expert-

ním odhadem či na základě zkušenosti s obdobnými projekty). V dalších verzích akčního plánu budou 

náklady upřesňovány. 

Zdroj financování – snahou je co nejefektivnější hospodaření, proto je vhodné uvést vhodný zdroj fi-

nancování z konkrétního dotačního zdroje (národní granty, evropské fondy apod.). V tom případě je 

nutné do akčního plánu uvést také podíly financování (např. 85 % dotace, 15 % rozpočet DSO). Tam, 

kde budou projekty již dostatečně konkrétní, je možné hledat příslušnou dotační možnost v připravo-

vaných operačních programech Evropských strukturálních a investičních fondů.53 Tam, kde je od po-

čátku zřejmé, že zdrojem financování nemůže být žádný dotační program, je vhodné do zdroje finan-

cování uvést rozpočet té organizace, která financování projektu plánuje (konkrétní obec, více obcí, 

dobrovolný svazek obcí). 

Termín realizace – jedná se o další údaj, který je v této fázi orientační a předpokládá se jeho postupné 

upřesňování. Pokud se jedná o víceleté projekty, je nutné uvést alespoň roky jeho realizace, vhodnější 

však je uvést i měsíce (zejména u akcí, které budou realizovány v rámci jednoho roku). 

Nositel projektu – uvádí se subjekt, který bude mít realizaci projektu na starosti. V případě DSO to 

většinou bude svazek obcí, v případě neformální spolupráce obcí může jít o jednu konkrétní obec, která 

bude mít zodpovědnost za zpracování žádosti o dotaci a její realizaci, na jejímž území se bude projekt 

realizovat, která bude organizovat výběrové řízení apod. Samozřejmě se počítá s aktivní účastí ostat-

ních obcí, nositel je však tzv. lead-partnerem. 

Připravenost – pro doplnění informací o reálnosti projektu, přesnosti jeho rozpočtu a načasování je 

vhodné uvést, v jakém stavu se projekt nachází. Většinou se stručně uvádí, zda se jedná o projekt ve 

fázi záměru, nebo zda již byla vytvořena studie, která jej blíže popisuje. Dalšími milníky může být zpra-

covaná projektová dokumentace, vydané stavební povolení či vybraný zhotovitel na základě výběro-

vého řízení. 

                                                           
53 V současné době jsou na www.strukturalni-fondy.cz k dispozici návrhy operačních programů, které procházejí 
procesem schvalování v Evropské komisi. Na základě připomínek Evropské komise budou ještě zčásti přepraco-
vány, nicméně nepředpokládá se jejich zásadní revize. Proto je vhodné vycházet z aktuální verze operačních pro-
gramů, do zdroje financování uvést nejen název operačního programu, ale i jeho konkrétní specifický cíl.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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Pokud bude cíl naplňován po dobu několika let, je možné do akčního plánu uvést také orientační zá-

sobník projektů/aktivit (samostatná tabulka ve stejné struktuře), které nejsou financovatelné z roz-

počtu příštího roku, ale s nimiž se uvažuje v dalších letech. Takový zásobník by byl pouze orientační a 

sloužil by jako jeden z podkladů pro sestavování akčních plánů na další roky. Je vhodný z toho důvodu, 

že při případných personálních změnách bude na jednom místě zaznamenáno, s čím projektový tým 

počítal jako s aktivitami vhodnými k realizaci za účelem dosažení cíle. Veškeré údaje by byly v tom 

případě orientační (harmonogram, náklady) a upřesňovaly by se při sestavování dalšího akčního plánu 

na následující rok. 

V prvním pololetí roku, který následuje po realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení. 

V rámci vyhodnocení budou posouzeny jednotlivé projekty, které byly navrženy v akčním plánu k rea-

lizaci.  

U zrealizovaných projektů bude posouzeno především to, zda byly udrženy náklady, které byly v akč-

ním plánu orientačně uvedeny, a souladu skutečného harmonogramu s předpokládaným. V případě 

odchylek budou vyhodnoceny důvody, proč k nim došlo. Z takto učiněných vyhodnocení by měly být 

přijaty adekvátní závěry (např. do budoucna zpřesnit odhady nákladů, zaměřit se na kvalitu výběrových 

řízení s důrazem na minimalizaci víceprací, při nastavování harmonogramu brát v potaz rizika, která 

mohou projekt zbrzdit apod.).  

Zároveň je nutné znovu vyhodnotit, jak se vyvinuly hodnoty indikátorů po realizaci projektů. Tím do-

jdeme k dílčímu závěru, zda zrealizované projekty jsou vzhledem k vytyčeným cílům efektivní a účinné. 

V případě, že se hodnoty indikátorů nevyvíjejí příznivým směrem, je nutné přemýšlet o přehodnocení 

projektů, které jsou naplánovány k plnění cílů. 

U nezrealizovaných projektů je nutné analyzovat důvody, proč k realizaci nedošlo (do akčního plánu 

by měly vstupovat jen reálné projekty a aktivity). 

6.5. Závěr a postup zpracování 

6.5.1. Shrnutí  
 

Vzniklý dokument, obsahující analytickou a návrhovou část, by měl být nosnou strategií pro uskuteč-

ňování meziobecní spolupráce na půdě dopravních komunikací v území SO ORP Turnov a dopravy jako 

takové. V průběhu tvorby dokumentu se přihlíželo k potřebám a návrhům starostů obcí, kteří se do něj 

aktivně zapojovali svými názory a připomínkami. Přínosem projektu byla bezesporu uskutečněná fo-

kusní skupina v rámci meziobecní spolupráce k danému tématu „Doprava“, které se zúčastnili zástupci 

dotčených skupin v rámci řešeného tématu. Starostové byli na této schůzce seznámeni s možnými 

úskalími, se kterými se v rámci „dopravy“ mohou ve svých obcích setkávat. Diskuse na toto téma měla 

z řad přítomných starostů pozitivní ohlas, jelikož s některými možnými dopady a aspekty doposud ne-

měli zkušenost. Problematika řešená se zástupci Policie ČR, odboru dopravy a dopravního experta, se 

implementovala již do přiloženého „akčního plánu“ za rok 2016. Projekt meziobecní spolupráce vyme-

zuje stěžejní okruhy a témata, která je potřeba řešit v dalších letech na úrovni meziobecní spolupráce 

SO ORP Turnov.  

6.5.2. Popis postupu tvorby strategie 
 

V první fázi byla provedena teoretická analýza zkoumaného území, tj. SO ORP Turnov, po které násle-

dovala řada „místních šetření“ v jednotlivých obcích. To bylo prováděno pohovory s představiteli obcí 

a za přítomnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací. Zjištěná data, potřeby, problémy a jiné 
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místní reálie se vkládaly do formulářů, z nichž vyplynula analytická část dokumentu jako taková. Ana-

lytická část již obsahovala nástin některých problémových okruhů k řešení na daném území, tyto pro-

blémové okruhy a cíle se následně vykrystalizovaly při debatě ve „fokusní skupině“, která byla složena 

ze zástupců obcí SO ORP Turnov, starosty a místostarosty jádrové obce Turnova, vedoucího dopravního 

odboru města Turnova, dopravních inženýrů Policie ČR z dopravního inspektorátu územního odboru 

Liberec, auditora bezpečnosti pozemních komunikací, koordinátorky a analytika projektu meziobecní 

spolupráce. Vzešlá debata upozornila na řadu důležitých faktů, které se rovněž promítly do návrhové 

části v podobě konkretizace cílů. Takto vzniklým cílům byly posléze přiřazeny jednotlivé indikátory, 

které zobrazují postup realizace plnění daných cílů v čase. Postupovalo se v souladu s aktuálními me-

todikami a doporučeními vzniknuvšími k danému tématu ze strany odborného týmu SMO. 

6.6. Přílohy 
 

Seznam příloh: 

Příloha 1: Statistika nehodovosti 

Příloha 2: Silnice III. třídy na území SO ORP Turnov 

Příloha 3: Výdaje obcí na PK 2011 

Příloha 4: Výdaje obcí na PK 2012 

Příloha 5: Výdaje obcí na PK 2013 

Příloha 6: Procentuální roční výdaje obcí SO ORP Turnov 
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Příloha 1: Statistika nehodovosti  

Statistika nehodovosti v rámci časového úseku od 1. 9. 2009 – 1. 9. 2014 

  následky na zdraví     

Obec počet DN lehké / těžké / usmrcení převažující příčiny DN 
nehodová 

místa 
  nehodový 

úsek 
kolizní místa 

Čtveřín 36 9 / 0 / 0 
nepřiměřená rychlost; srážka s lesní 

zvěří 
 R10  R10 sil. III/2797 

Frýdštejn 38 9 / 0 / 0 
srážka s automobilem; s pevnou pře-

kážkou 
 x  x sil. III/28724 

Holenice 2 2 / 1 / 0 srážka s pevnou překážkou  x  x x 

Hrubá Skála  42 24 / 2 / 1 
nezvládnutí řízení vozidla - srážka s 

pevnou překážkou 
 x  I/35 0334A049 x 

Jenišovice 33 15 / 0 / 0 
nepřiměřená rychlost; srážka s lesní 

zvěří 
 x  x sil. III/28719 

Kacanovy 3 1 / 0 / 0 
srážka s pevnou překážkou; s neko-

lejovým vozidlem 
 x  x x 

Karlovice 44 20 / 1 / 3 
srážka s lesní zvěří; nezvládnutí ří-

zení vozidla 
 x  I/35 

sil. III/2823 - křiž. Zava-
dilka 

Klokočí 1 0 / 0 / 0 x  x  x x 

Kobyly 10 7 / 2 / 0 
srážka s protijedoucím vozidlem; 

srážka s lesní zvěří 
 x  x sil. II/279 

Ktová 31 26 / 2 / 0 
srážka s pevnou překážkou; s vozi-

dlem; s lesní zvěří 
 x  I/35 0334A050 sil. I/35 

Lažany 32 4 / 0 / 0 srážka s jedoucím vozidlem  x  R10, R35 x 

Loučky 1 1 / 0 / 0 x  x  x x 

Malá Skála 59 19 / 2 / 0 
nezvládnutí řízení vozidla - srážka s 

pevnou překážkou; s vozidlem 
 x  x sil. I/10 

Mírová p. K. 67 36 / 4 / 1 
nepřiměřená rychlost stavu vozovky 
- srážka s pevnou př., vozidlem, zvěří 

 x  x sil. II/283 
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  následky na zdraví     

Obec počet DN lehké / těžké / usmrcení převažující příčiny DN 
nehodová 

místa 
  nehodový 

úsek 
kolizní místa 

Modřišice 17 8 / 1 / 0 
nepřiměřená rychlost - srážka s pev-

nou př.; srážka s lesní zvěří 
x x sil. III/27920 

Ohrazenice 49 26 / 1 / 1 
nepřiměřená rychlost - srážka s pev-

nou př., jedoucím vozidlem 
x x 

R10, R35                                    
KO - "Pyrám" 

Olešnice 5 2 / 0 / 0 srážka s lesní zvěří x x x 

Paceřice 46 19 / 0 / 1 nepřiměření rychlosti stavu vozovky R35  x 
R35; křiž. „na Huse“ 2791-

2797 

Pěnčín 13 1 / 2 / 0 
nepřiměření rychlosti stavu vozovky 

(náledí) 
mokrý povrch apod.) 

x x sil. III/2799 

Přepeře 41 23 / 1 / 0 
nezvládnutí řízení vozidla - nepřimě-

řená rychlost 
x x sil. II/610 

Příšovice 66 19 / 0 / 1 
srážka s pevnou překážkou, srážka s 

nekolejovým vozidlem 
x x R10; sil. II/610 

Radimovice 6 2 / 0 / 0 x x x x 

Radostná p. K. 34 10 / 3 / 0 
nepřiměřená rychlost - srážka s je-

doucím vozidlem; s lesní zvěří 
x x sil. III/2829; sil. II/283 

Rakousy 3 1 / 0 / 0 x x x x 

Rovensko p. T. 23 6 / 1 / 0 
nezvládnutí řízení - srážka s vozidlem 
zaparkovaným, s pevnou překážkou 

x x sil. II/282 

Soběslavice 2 1 / 0 / 0 srážka s lesní zvěří x x x 

Svijanský Ú. 14 4 / 1 / 0 srážka s pevnou překážkou x x x 

Svijany 50 15 / 1 / 0 
nepřiměřená rychlost - nezvládnutí 
řízení, srážka s pevnou př., s vozi-

dlem  
x x R10; sil. III/27917 

Sychrov 13 1 / 0 / 0 
srážka s lesní zvěří; srážka s odstave-

ným vozidlem 
x x x 
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  následky na zdraví     

Obec počet DN lehké / těžké / usmrcení převažující příčiny DN 
nehodová 

místa 
  nehodový 

úsek 
kolizní místa 

Tatobity 26 16 / 2 / 0 
nepřiměřená rychlost - srážka s pev-

nou př., vozidlem; lesní zvěří 
x x sil. II/283 

Troskovice 4 2 / 1 / 0 x x x x 

Turnov 519 193 / 13 / 2 
nezvládnutí řízení vozidla; nesprávné 
otáčení, couvání; srážka s pevnou př. 

sil. II/610 ul. 
Nádražní  

x x 

Vlastibořice 8 1 / 0 / 0 x x x x 

Všeň 13 5 / 1 / 0 nezvládnutí řízení  x x x 

Vyskeř 3 3 / 1 / 0 x x x x 

Žďárek 44 5 / 0 / 0 
nepřiměřená rychlost; řidič se plně 

nevěnoval řízení vozidla 
x x R35 

Žernov 20 4 / 1 / 0 
nepřiměřená rychlost, nezvládnutí 

řízení 
x x sil. III/2825 

celkem nehod 1418       

      

 
Zdroj: vlastní tvorba, z www.jdmv.cz 
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Příloha 2:  Silnice III. tř. na území ORP Turnov 

Obec  Silnice  Délka 
(Km)  

Čtveřín  1016 0,31 

  2791 0,56 

  2797 4,42 

  2799 0,79 

Frýdštejn  28715 0,37 

  28719 4,10 

  28724 6,15 

  28725 3,47 

  28727 1,54 

Holenice  2836 2,39 

  2843 1,43 

Hrubá Skála  27921 4,88 

  27928 4,11 

  28115 2,33 

  28116 1,91 

  2823 1,92 

Jenišovice  3527 0,00 

  28719 3,94 

  28726 1,60 

  28727 2,35 

  28728 0,27 

Kacanovy  27926 2,23 

Karlovice  3521 1,01 

  2823 1,31 

  2824 1,99 

  2828 3,2 

  2834 0,55 

Klokočí  28211 2,89 

Kobyly  2791 3,44 

  27910 0,55 

  2792 0,11 

Lažany  1016 1,21 

Loučky  28211 1,21 

  28212 0,51 

Malá Skála  28216 1,51 

  2832 1,01 

  28721 5,31 

  28722 1,41 

  28723 3,10 

  28724 1,41 

Mírová p. Kozákovem 28210 1,99 

Obec  Silnice  Délka 
(Km)  

  28211 1,94 

 Mírová p. Kozákovem 2831 0,12 

  2832 2,50 

  2833 1,41 

  2833a  0,71 

  2834 4,00 

  2835 0,44 

Modřišice  27915 1,65 

  27920 2,4 

Ohrazenice  1016 0,53 

  2797 0,86 

  28728 2,14 

  28729 0,79 

  28729a  0,15 

Olešnice  27921 2,04 

Paceřice  3527 1,89 

  2791 1,07 

  2797 0,08 

  28727 1,18 

  28728 0,43 

Pěnčín  27911 1,11 

  2793 2,48 

  2794 3,97 

  2795 0,41 

  2796 0,8 

  2799 2,34 

Přepeře  27915 1,79 

  2797 0,64 

Příšovice  27911 1,57 

Radimovice  27710 1,67 

  2791 1,18 

  2794 0,00 

Radostná pod Kozáko-
vem 

2828 1,98 

  2829 3,28 

Rakousy  2832 2,51 

  2832a  0,43 

Rovensko pod Tros-
kami  

2821 2,16 

  2822 0,24 

  2823 2,92 

  2827 0,85 
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Obec  Silnice  Délka 
(Km)  

Soběslavice  2791 0,69 

  27910 3,54 

Obec  Silnice  Délka 
(Km)  

  2798 0,37 

Svijanský Újezd  27910 1,26 

  2798 1,73 

  2799 1,15 

Svijany  27911 0,21 

  27917 1,88 

Sychrov  27710 2,18 

  27713 0,04 

  2791 0,18 

Tatobity  2825 1,36 

  2836 0,47 

Troskovice  27928 0,36 

  28115 3,58 

  28116 2,21 

  28116a  0,35 

Turnov  1018 1,19 

  27920 0,09 

  27926 2,97 

  27927 2,96 

  2797 0,66 

  2831 2,15 

  28314 0,74 

  28315 1,36 

  2832 0,74 

  2834 0,07 

  2835 0,54 

  28719 2,00 

  28728 0,78 

Vlastibořice  27712 0,86 

  2791 3,89 

  2793 1,37 

Všeň  27920 2,55 

  27921 2,17 

  27924 1,15 

Vyskeř  27921 5,64 

  27926 6,09 

  27928 1,15 

Žďárek  3527 2,18 

  03527a  0,08 

  28726 0,10 

Žernov  2825 3,16 

  2826 1,78 

  2827 0,09 

Celkem SO ORP    215,33 

Zdroj: ÚAP ORP Turnov 2012 

 

 

Příloha 3:  Výdaje jednotlivých obcí na PK 2011 (zdroj: vlastní tvorba, rozpocetobce.cz) 

Výdaje jednotlivých obcí ORP Turnov na pozemní komunikace dle oddílu 22 v Kč 

  ROK 2011 běžné  kapitálové 
VÝDAJE NA DOPRAVU 

CELKEM č. Obec 221 222 221 222 

1. Čtveřín 18130 40770     58900 

2. Frýdštejn 694370 76410   770780 

3. Holenice   7920     7920 

4. Hrubá Skála  309820 51390 3 612530  3 973740 

5. Jenišovice 1 807690 87030 779750   2 674470 

6. Kacanovy 264940 16110   281050 

7. Karlovice 818130 66420 118180   1 002730 

8. Klokočí 58810 16020   74830 

9. Kobyly 84310 29700     114010 

10. Ktová 44920 16650   61570 

11. Lažany   19980     19980 
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12. Loučky 26660 14490   41150 

13. Malá Skála 545640 107790 45360   698790 

  ROK 2011 běžné  kapitálové 
VÝDAJE NA DOPRAVU 

CELKEM č. Obec 221 222 221 222 

14. Mírová p. K. 1 538500 142740 194200  1 875440 

15. Modřišice 26290 35100     61390 

16. Ohrazenice 110500 154150 18540  283190 

17. Olešnice 22600 15930     38530 

18. Paceřice 56760 26280   83040 

19. Pěnčín 66960 59490     126450 

20. Přepeře 84150 79380 37690  201220 

21. Příšovice 806690 118440   225250 1 150380 

22. Radimovice 45460 24570 751240  821270 

23. Radostná p. K. 276750 35220 548090   860060 

24. Rakousy 16650 7480   24130 

25. Rovensko p. T. 145280 110790     256070 

26. Soběslavice 248740 13590   262330 

27. Svijanský Ú. 28020 35010     63030 

28. Svijany  26280   26280 

29. Sychrov 82930 18000 63000   163930 

30. Tatobity 342520 48600   391120 

31. Troskovice 103750 9630     113380 

32. Turnov 4 267700 2 713440 3 713390  10 694530 

33. Vlastibořice 104050 22140 74100   200290 

34. Všeň 206860 48870   255730 

35. Vyskeř 112000 33480 72000   217480 

36. Žďárek 31580 11250   42830 

37. Žernov   21510     21510 

CELKEM VÝDAJE OBCÍ  
ORP Turnov             17 760 210 Kč              10 253 320 Kč        28 013 530 Kč  

   
 

Příloha 4:  Výdaje jednotlivých obcí na PK 2012 (zdroj: vlastní tvorba, rozpocetobce.cz) 

Výdaje jednotlivých obcí ORP Turnov na pozemní komunikace dle oddílu 22 v Kč 

 ROK 2012 Běžné kapitálové 
VÝDAJE NA DOPRAVU CEL-

KEM č. Obec 221 222 221 222 

1. Čtveřín 159590 42300     201890 

2. Frýdštejn 1 429680 76320    1 506000 

3. Holenice   7920     7920 

4. Hrubá Skála  194920 52470    247390 

5. Jenišovice 484170 88920 536640   1 109730 

6. Kacanovy 142970 16380 101570   260920 

7. Karlovice 625490 66600 2 253750   2 945840 

8. Klokočí 86670 15930    102600 
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9. Kobyly 32000 31840     63840 

10. Ktová 82610 17010 135660   235280 

 ROK 2012 Běžné kapitálové 
VÝDAJE NA DOPRAVU CEL-

KEM č. Obec 221 222 221 222 

11. Lažany 671070 20340 241060   932470 

12. Loučky 32760 14310    47070 

13. Malá Skála 521270 110760 53990   686020 

14. Mírová p. K. 886590 146250 682730   1 715570 

15. Modřišice 13250 36450     49700 

16. Ohrazenice 423740 176900 40450   641090 

17. Olešnice 23500 16560     40060 

18. Paceřice 40260 26730    66990 

19. Pěnčín 203250 59220 158130   420600 

20. Přepeře 53720 131760 117970   303450 

21. Příšovice 833800 120780     954580 

22. Radimovice 16390 24750 47200   88340 

23. Radostná p. K. 186170 36840 3 441610   3 664620 

24. Rakousy 55440 7570    63010 

25. Rovensko p. T. 739910 114210     854120 

26. Soběslavice 433780 13770    447550 

27. Svijanský Ú. 64320 36090 588260   688670 

28. Svijany  27090    27090 

29. Sychrov 155610 17280     172890 

30. Tatobity 299400 48600 819250   1 167250 

31. Troskovice 230910 9720     240630 

32. Turnov 5 240030 2 640020 2 400220   10 280270 

33. Vlastibořice 234620 22230 1 146570   1 403420 

34. Všeň 196730 49860    246590 

35. Vyskeř 197670 33840 921170   1 152680 

36. Žďárek 24900 11340    36240 

37. Žernov 143250 20070 1 672720   1 836040 

CELKEM VÝDAJE OBCÍ 
ORP Turnov             19 549 470 Kč  

 
 15 358 950 Kč        34 908 420 Kč  
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Příloha 5:  Výdaje jednotlivých obcí na PK 2013 (zdroj: vlastní tvorba, rozpocetobce.cz) 
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Příloha 6:  Procentuální roční výdaje obcí ORP Turnov (zdroj: vlastní tvorba, rozpocetobce.cz) 
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6.7. Použité zdroje 
 

http://www.cd.cz  – České dráhy 

http://www.cdv.cz  – Centrum dopravního výzkumu 

http://www.cyklomesta.cz  

http://www.cykloserver.cz  

htttp://www.czso.cz    – Český statistický úřad 

http://www.geoportal.cuzk.cz  – Geoportál ČÚZK 

http://www.idos.cz  

http://www.iidol.cz  – Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje 

http://www.jdvm.cz  – GIS, Jednotná dopravní vektorová mapa. Ministerstvo dopravy 

http://www.kct.cz  – Klub českých turistů 

http://www.kraj-lbc.cz  

http://www.mapy.cz  

http://www.mdcr.cz  – Ministerstvo dopravy ČR 

http://www.mmr.cz  – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

http://www.rozpocetobce.cz  

http://www.rsd.cz  – Ředitelství silnic a dálnic ČR 

http://www.turnov.cz  

 

zdroje ověřeny k 9/2014 
 

6.8. Seznam použitých zkratek 
 

BESIP bezpečnost silničního provozu 

ČSÚ Český statistický úřad 

DI Dopravní inspektorát 

DZ dopravní značka  

LK Liberecký kraj 

MK místní komunikace 

MÚK místní účelová komunikace 

PČR Policie České republiky 

PK pozemní komunikace 

PÚR Politika územního rozvoje  

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 

STK  Stanice technické kontroly 

ÚAP Územně analytické podklady 

ZÚR Zásady územního rozvoje  

 

http://www.cd.cz/
http://www.cdv.cz/
http://www.cyklomesta.cz/
http://www.cykloserver.cz/
http://www.geoportal.cuzk.cz/
http://www.idos.cz/
http://www.iidol.cz/
http://www.jdvm.cz/
http://www.kct.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.mdcr.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.rozpocetobce.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.turnov.cz/
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7. Závěr, kontakty 

7.1. Závěr 
Předchozí analýzy čtyř témat měly každá vlastní závěr. Zde je prostor na stručné shrnutí projektu. Pro-

jekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností“, byl realizován na území SO ORP Turnov od prosince 2013 do května 2015. Za-

pojil se do něj níže uvedený realizační tým ve spolupráci s dalšími zaměstnanci MěÚ Turnov, starosty a 

místostarosty obcí v regionu, představiteli neziskových organizací, škol, poskytovatelů sociálních slu-

žeb, experty a řadou dalších. Analytické části byly zpracovány v první třetině roku 2014, následovala 

práce na návrhových částech, na přelomu roku 2015 již první kroky z opatření a sběr námětů do akčního 

plánu. Již v průběhu roku se některá fakta měnila a bylo proto nutné dokument aktualizovat. Co se týče 

naplňování indikátorů a akčních plánů, bude zapotřebí dále pracovat na zpracování různých opatření a 

komunikaci mezi představiteli jednotlivých obcí.  

Nicméně lze konstatovat, že cíl strategie, kterým bylo posílení meziobecní spolupráce, byl pomocí stra-

tegie reálně nastartován. Především v oblasti odpadového hospodářství byla zahájena intenzivnější 

meziobecní spolupráce. Došlo ke spojení řady obcí a jednotlivých mikroregionů při prvním společném 

jednání se svozovou společností. Indikátory a cíle stanovené strategií budou v následujícím období po-

stupně naplňovány. Nejsilnější potřeba spolupráce obcí je očekávána v oblasti odpadového hospodář-

ství a dopravy. Dojde i k posílení zapojení obcí při přípravě komunitního plánování v oblasti sociálních 

služeb nebo při projektech v oblasti školství. 

Ve srovnání s některými okolními správními obvody, ORP Turnov funguje ve spolupráci a pomoci men-

ším obcí ve svém správním obvodu dlouhodobě dobře. Přes vysoký počet 37 obcí, pořádá Turnov pra-

videlná setkání, a i do budoucna lze počítat s blízkou meziobecní spoluprací. Buď na půdorysu ORP 

nebo dobře fungujících mikroregionů. Projekt Obce sobě napomohl zintenzivnění meziobecní spolu-

práce, ve které se bude v následujících letech pokračovat. 

7.2. Kontakty na zpracovatele: 
 Analytik částí 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8: Barbora Špicarová Stašková, M. A. barbora.staskova@centrum.cz 

 Analytik části 6: Mgr. Bc. Miroslav Lang lang.miroslav@seznam.cz 

 Koordinátor: Jarmila Lásková Soldátová jarmila.soldatova@gmail.com 

 Asistent: Zdenka Svobodová zdesvo@email.cz 

 

Motivující starostové:  

Mgr. Otakar Špetlík – místostarosta města Turnov (do října 2014) 

Michal Rezler – starosta obce Malá Skála (od října 2014) 

Lenka Malá – starostka obce Tatobity 

 

Koordinace ze strany smluvního partnera – město Turnov: 

Ing. Eva Krsková - Odbor rozvoje města 

 

mailto:barbora.staskova@centrum.cz
mailto:lang.miroslav@seznam.cz
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8. Přílohy  

8.1. Stručná charakteristika obcí SO ORP Turnov 

ZÚJ Název obce 

Počet obyv. 
k 1.1.2014 

dle evi-
dence oby-
vatel MVČR 

Obyv. = 
% ve 

SO ORP 
Charakteristika obce 

544531 Čtveřín 474 1,4 

Obec se nachází zhruba 5 km od Turnova severozápadním směrem. Skládá se ze dvou osad: 
Čtveřín a k ní připojená osada Doubí. Rozkládá se na katastrálním území o rozloze 495,2 ha. V 
obci trvale žije 403 obyvatel. Obec patří k tradičním zemědělským obcím, přičemž zde převa-
žuje ovocnářství. V obci působí několik soukromých pěstitelů, ovocnářská farma a akciová 
společnost. 

563579 Frýdštejn 865 2,6 

Obec je známa zejména díky hradu, který se vypíná nad malebným údolím. Ve stínu půvabné 
hradní zříceniny během staletí vyrůstala ves. Původní čtyři usedlosti selské se přirozeným pří-
růstkem v rodinách dělily a ves se rozrůstala o nová stavení. První zmínka: v soupise obyvatel 
dle víry z roku 1651 je ve výčtu služebných lidí na dubském zámku uveden „Mikuláš Fridštejn-
ský, při kanceláři písařík". Ves Frýdštejn v tomto seznamu uvedena není, ale zato všechny 
okolní vsi. Stejně je tomu v soupise poddanských hospodářství z roku 1654, jenž je znám pod 
jménem Berní rula. 

577111 Holenice 89 0,3 

Patří k nejstarším obcím na Lomnicku. První zmínka o Holenicích pochází z roku 1412. Ves 
tehdy patřila Haškovi z Vrchlabí, poté Janu Semínovi ze Semína a dalším. V roce 1628 koupil 
ves Albrecht z Valdštejna a připojil ji k panství Hruboskalskému. Takřka po celém údolí jsou 
rozmístěny chalupy a jiné domy, na některých z nich jsou dochovány rysy roubených staveb. 
Holenice leží v malebné oblasti Českého ráje. Nedaleko obce je nejznámější dominanta této 
oblasti - zřícenina hradu Trosky a jižním směrem neméně známé Prachovské skály, které jsou 
rájem turistů i horolezců.  

577146 
Hrubá  
Skála 

592 1,8 

Obec se skládá z několika osad: Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Hrubá Skála, Krčko-
vice, Rokytnice a Želejov. Většina z nich spadá do CHKO Český ráj. Hrubá skála leží na tzv. 
Zlaté stezce Českého ráje. Okolí obce nabízí bohaté možnosti pěší turistiky a cykloturistiky. Z 
obce jsou dobře dostupná všechna turisticky významná místa v okolí - hrady Trosky a Kost, 
město Turnov, hora Kozákov, Prachovské a Klokočské skály a další přírodní a kulturní pa-
mátky. V bezprostřední blízkosti obce se na zalesněné skalní plošině nachází renesanční zá-
mek Hrubá Skála, který byl v 16. století vystavěn na místě původního gotického hradu. Od 
zámku vede naučná stezka, která směřuje ke skalní vyhlídce Hlavatice nad Turnovem. V zim-
ním období lze využít terény pro běžkaře, pro sjezdové lyžování jsou odtud dobře dostupné 
Krkonoše nebo sjezdovka na nedalekém Kozákově. 

563609 Jenišovice 1059 3,2 

Obec Jenišovice se nachází v Libereckém kraji, v jižní části okresu Jablonec nad Nisou. Je polo-
žena ve výšce 380 m. n. m., nejníže položenou částí je Červený Dvůr (318 m. n. m.) a nejvyšší 
vrch 530,6 m. n. m., má 815 obyvatel na rozloze 742 ha. 
Skládá se ze 2 katastrálních území: Jenišovice a Odolenovice. 

577201 Kacanovy 207 0,6 

Původní název obce byl až do roku 1924 Vrcha. Ta se skládala z osad Vrcha, Kacanovy a Ra-
deč. První písemná zmínka o osadě Kacanovy je z roku 1615, o osadě Vrcha z roku 1514 a o 
osadě Radeč pocházejí první písemné záznamy z roku 1543. Lidé se zde dříve živili především 
zemědělstvím a prací v lese. Z kulturních pamětihodností se v obci dochoval známý Kopicův 
statek s plastikami v jeho přilehlém okolí.  

577219 Karlovice 733 2,2 

První písemná zmínka o obci je uváděna v roce 1543, ale předpokládá se, že vznikla již o sto 
let dříve. Zdejší kostel svatého Jiří a bývalá škola jsou skrovným pozůstatkem velké vesnice 
Přáslavice, která zanikla v 15. století. Osady nejprve náležely k hradu Valdštejnu. Po roce 
1514 se stal Valdštejn součástí panství Hrubá Skála a pozbyl na významu. V roce 1841 zde ry-
tíř Alois z Aehrenthalu a MUDr. A. Šlechta založili vodoléčebné lázně. Komplex dostal název 
Bad Wartenberg, přibližně v polovině 19. století přijal půvabný český název Sedmihorky. Čeští 
lázeňští hosté, nadšeni nevšední krásou okolní krajiny, ji začali v sedmdesátých letech 19. sto-
letí nazývat Českým rájem. Tento název se později vžil nejen pro krajinu Hruboskalska, ale pro 
širokou oblast od Jičína, přes Turnov až k Mnichovu Hradišti a na Maloskalsko. Dominantou 
obce je kostel sv. Jiří ze 14. století. K místním přírodním zajímavostem nesporně patří arbo-
retum Bukovina - původně zámecký park, založený v letech 1860 - 1862. V přírodní rezervaci 
Bažantník se vyskytují nejmohutnější exempláře dubu letního na území CHKO Český ráj. Pří-
rodní rezervace Hruboskalsko zahrnuje jádrové území Hruboskalského skalního města se za-
chovalými fragmenty reliktních borů s nejlépe vyvinutým skalním městem.  

577227 Klokočí 202 0,6 
Obec se nachází zhruba pět kilometrů od Turnova severovýchodním směrem. Klokočí je pí-
semně poprvé doloženo v roce 1234 ve zmínkách o osadách kolem hradu Rotštejn. V blízkosti 
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jsou Klokočské a Betlémské skály, dominantní celému okolí je hora Kozákov.  Celková kata-
strální výměra obce je 238 ha. 

564141 Kobyly 341 1,0 

Obec se nachází v jižní části okresu Liberec - Pěnčínska, zahrnuje převážně zemědělskou ob-
last, je charakteristická spádovými vazbami na střediska osídlení mimo okres Liberec - Mni-
chovo Hradiště (Mladá Boleslav) a Turnov (Semily). 
Stávající správní vymezení obce tvoří 7 částí obce - Havlovice, Janovice, Kobyly, Podhora, Rad-
vánice, Sedlisko, Vorklebice a 2 katastrální území - Kobyly (746,48ha) a Podhora u Pěnčína 
(79,95ha). 
Obec je střediskovým sídlem, střediskem osídlení obvodního významu je Liberec, střediskem 
osídlení místního významu jsou Hodkovice n. Mohelkou, Český Dub, Příšovice a Turnov. Obec 
sousedí s okresem Mladá Boleslav, v okrese Liberec sousedí s obcemi Český Dub, Všelibice, 
Bílá, Vlastibořice, Soběslavice a Svijanský Újezd. 

547484 Ktová 205 0,6 

První zmínky o obci pocházejí z roku 1318, kdy je uváděn Hrabiš ze Ktovy mezi účastníky 
vzpoury proti Vokovi z Rotštejna. Obec vznikla z původně izolovaných zemědělských usedlostí 
kolem obchodní cesty Liberec - Turnov - Jičín. Ktová byla starým zemanským sídlem a existo-
vala již před stavbou hradu Trosky, který byl budován v letech 1370-1380. Po jeho dostavení 
připadla část Ktové k troseckému panství. Většího významu rozvoje dosáhla obec počátkem 
19. století, po vybudování železničního spojení s okolními správními centry. V obci se do 
dnešní doby dochovalo několik kulturních památek. Nejstarším objektem na území obce je 
barokní brána u statku č. p. 44, dále se zde nachází socha Panny Marie z roku 1890 a smírčí 
kříž v části obce Kabáty. 

545937 Lažany 231 0,7 

Obec se rozkládá v jižním okraji libereckého okresu na hranici Českého ráje, vzdálena od 
města Turnova 3 km. Nachází se v úrodné krajině s nadmořskou výškou 270 m. Střed obce 
tvoří kotlina, která je otevřena k jihu, a k severu se pne mírné návrší zvané U Lipky, odkud je 
krásná vyhlídka do širokého okolí - Ještěd, Frýdštejn, Kozákov a Hruboskalsko. První písemná 
zmínka o Lažanech je z roku 1397. Obec má 70 domů a 200 obyvatel. Původně se jednalo o 
typicky zemědělskou obec, známou pěstováním zeleniny (lažanské okurky) a ovocem. V sou-
časné době zde jsou intenzivní ovocné sady s termoskladem na uskladnění ovoce a moštovna 
s výrobou ovocných nápojů a koncentrátů vyvážených do Německa. Vesnice je zástavbově 
kompaktně sevřená. V jejím středu je náves a požární nádrž, která v létě slouží jako koupa-
liště. Z registrovaných památek stojí za povšimnutí kamenný kříž, který byl v roce 2000 re-
staurován. Na okraji obce se nachází pomník padlých z první světové války. Obec je částečně 
plynofikována - celková plynofikace bude ukončena v roce 2001. Z občanského vybavení je 
zde společenský sál, knihovna, prodejna smíšeného zboží a drobné provozovny služeb pro ob-
čany. Výhodné rozložení obce v blízkosti dálnice Praha - Liberec a města Turnova dává před-
poklad dalšímu rozvoji obce, a to jak ve výstavbě rodinných domků, tak i živnostenských sta-
veb. 

573400 Loučky 163 0,5 

Historie obce sahá až do 15. století. První písemná zmínka je datována do roku 1499. Loučky 
byly založeny pravděpodobně mýtiči lesů, nebo uhlíři. Protože "Loučka" v mysliveckém jazyce 
znamená promýtěné borové lesy. První písemné zprávy o Loučkách sahají do 14. století, kdy 
byl jejich majitelem pan Vok, syn Jaroslava z Hruštice z rodu Markvarticů. Součástí obce je i 
osada Podloučky, kde se nachází ojedinělá flóra. 

563706 Malá Skála 1158 3,5 

Vyhledávané rekreační středisko se nachází na severním okraji chráněné krajinné oblasti 
Český ráj nedaleko města Turnova. Leží v malebném údolí řeky Jizery, obklopeno typickými 
dominantami Pantheonu a rozeklaného hřebene Suchých skal. Pro množství přírodních krás i 
kulturního bohatství bývá často nazýváno Perlou Českého ráje. 

577316 
Mírová pod 
Kozákovem 

1695 5,1 

Mírová pod Kozákovem je sloučená obec vzniklá na základě nařízení sloučením 4 vesnic a čtr-
nácti osad. V současné době má 1560 trvale žijících obyvatel, řadu fungujících spolků a v obci 
je plná občanská vybavenost včetně školy a domu s pečovatelkou službou. Nachází se v ma-
lebné krajině Českého ráje, pod ochranou zříceniny ranně gotického hradu Rotštejna na do-
hled strážní hoře Kozákovu. Okolí je plné přírodních krás. 

577324 Modřišice 423 1,3 

Modřišice mají vhodnou polohu nedaleko hlavní silnice z Prahy do Turnova, ale zároveň v 
těsné blízkosti Českého ráje. V okolí je množství cyklistických stezek i turistických tras. Z Mod-
řišic se můžeme vydat jihovýchodním směrem do oblasti Klokočských a Betlémských skal, na 
Kozákov, hrady Rotštejn a Valdštejn, Dlaskův statek, či do muzea v Turnově. 

577359 Ohrazenice 1144 3,5 
Třebaže Ohrazenice jsou stará osada, nálezy zdejšího osídlení pocházejí z mladší doby ka-
menné, máme o nich velmi málo písemných zpráv. Zatím první známá písemná zmínka po-
chází z roku 1547 (některé prameny mylně udávají rok 1543), kdy byl pro účast na vzpouře 
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proti králi Ferdinandovi I. konfiskován majetek Adama z Vartemberka, držitele panství hrubo-
rohozeckého; mezi konfiskovanými vesnicemi se uvádějí i Ohrazenice se 13 usedlými sedláky 
a mimo ně ještě snad nějaký chalupník. Nutno ještě podotknout, že staré zemské desky byly 
zničeny při požáru archivu zemských desek za husitských válek. Katastrální výměra: 267 ha, 
nadmořská výška: 256 m n. m. Počet obyvatel: 1076 

577367 Olešnice 181 0,5 

Nejstarší zmínky o obci pocházejí z roku 1631. Olešnice patřila ke Hrubé Skále, po bitvě na 
Bílé Hoře připadla Albrechtovi z Valdštejna. Významnou kulturní památkou Olešnice je ba-
rokní socha Panny Marie Bozkovské, která se nachází na místě bývalé kašny. Z dalších kultur-
ních pamětihodností se na území obce nachází zbytky hradu Chlum ze 14. století, památkově 
významné jsou rovněž lidové stavby - např. roubený dům č. p. 16 s vyřezávanou čtyřpatrovou 
lomenicí pojizerského typu. V osadě Mlýnice je zachovaný dosud fungující mlýn. Za návštěvu 
stojí také zbytky vodojemu na návsi v Pohoří. Z vodojemu se dochovala výrobní deska větr-
ného kola, které sloužilo k čerpání vody z 56 m hluboké studny. 

545953 Paceřice 327 1,0 

Obec Paceřice se nachází na sever od nedalekého města Turnova. Obec tvoří osady Husa, 
Studnice a Paceřice, jejichž součástí jsou i malé osady Kozice a Stádlo. První písemná zmínka 
o Paceřicích je z roku 1543, o části Husa z roku 1721. Nyní žije v obci 292 obyvatel, rozloha 
činí 349,84 ha. Vysoké procento původní zástavby (roubená stavení) činí obec turisticky velmi 
zajímavou. 

564303 Pěnčín 687 2,1 

Obec Pěnčín leží v jižní části Liberecka na rozhraní malebného Podještědí a Českého ráje. 
Skládá se z těchto sedmi sloučených obcí: Albrechtice, Červenice, Kamení, Střížovice, Vitano-
vice, Zásada a Pěnčín. Jméno obce se poprvé objevuje v roce 1383. Celou historii majetko-
právních vztahů k Pěnčínu lze spojit se třemi rody – pány z Vartenberka, z Valdštejna a kní-
žaty z Rohan. Rod pánů z Valdštejna připomíná i zlatý lev ve znaku obce, v jehož dolní polo-
vině se nachází červené jablko. To symbolizuje pěstitelské tradice, jejichž výsledky proslavily 
obec široko daleko. V Pěnčíně byly vyšlechtěny známé odrůdy Šampion, Rubín, Vanda a Bo-
hemia. 

577413 Přepeře 902 2,7 

Obec zaujímá strategické místo v blízkosti Turnova. První zmínky pocházejí z r. 1323. Pozdně 
gotický kostel sv. Jakuba z pol. 16. stol vytváří dominantu obce. Dále se zde nachází několik 
staveb lidové architektury pojizerského typu a obnovená budova fary s poštou zařazená mezi 
kulturní památky. 

564354 Příšovice 1380 4,2 

Příšovice mají bohatou kulturní historii. Důkazy o přítomnosti člověka v této oblasti jsou již z 
mladší doby kamenné, tj. přibližně 4-5 tisíc let př. n. l. Archeologické nálezy popela a úlomků 
pazourků se v současné době stále nacházejí. Tyto důkazy o přítomnosti člověka jsou součástí 
expozice Muzea Českého ráje v Turnově (kultura). 

544582 Radimovice 298 0,9 

Historie obce Radimovice sahá až do roku 1595. Celková plocha katastru obce činí 133,0 ha z 
toho 59,1 ha tvoří zemědělská půda. Obec Radimovice je napojena na pravidelnou autobuso-
vou dopravu zajišťující spojení s Turnovem a Českým Dubem a v návaznosti i s Libercem a 
Prahou. Dále je zde železniční stanice na trase Liberec - Turnov, čímž je dopravní obslužnost 
velice dobře řešena. Spádovou oblastí se tak stává Turnov - 7 km, Liberec - 25 km resp. Hod-
kovice nad Mohelkou 7 km. 3 km od obce vede rychlostní dálnice směrem na Liberec a Prahu. 
V Radimovicích se nachází multifunkční sportovní areál s tenisovými kurty. Část obce Radimo-
vice leží v ochranném pásmu státního zámku Sychrov. Obec má zpracovanou a schválenou 
urbanistickou studii, kterou vypracovala Ing. arch. Věra Olivová. Obec Radimovice je členem 
mikroregionu Jizera. 

577430 
Radostná pod 
Kozákovem 

426 1,3 

Obec se nachází asi sedm kilometrů východně od Turnova na jižním úbočí a úpatí Kozákova. 
Vznikla v r. 1960 sloučením dvou samostatných obcí Lestkov a Volavec. 
Celkem se skládá ze čtyř osad: Kozákov, Lestkov, Volavec a Vítkovice 
Název obce byl odvozen od pramene studánky Radostná, která se nachází na jihozápadním 
úbočí Kozákova v cca 600 m. n. m. Tento pramen zásobuje samospádem mj. celou obec Ra-
dostná kvalitní pitnou vodou. Od roku 1982 se v obci každoročně koná masopustní průvod 
masek s koňským spřežením zakončeným masopustním bálem. V prázdninových měsících 
červenec-srpen se v budově obecního úřadu každoročně pořádá výstava drahých kamenů z 
nalezišť Kozákova a okolí. 

577448 Rakousy 82 0,2 

Obec Rakousy leží v údolí řeky Jizery, mezi Turnovem a Malou Skálou. Obcí prochází želez-
niční trať Turnov - Stará Paka - Hradec Králové a silnice III. tř. Turnov – Malá Skála. Obec je 
nejmenší obcí Libereckého kraje s OÚ a je začleněna do mikroregionu Podkozákovsko. První 
oficiální zmínka o Rakousích je až v roce 1540, i když z historie rodu Heniků je možnost vzniku 
už v 2. pol. 13. století. V té době se jednalo o dvůr, který postupně náležel k různým panstvím 
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českodubké, frýdštejnské, maloskalské, hruborohozecké aj). V roce 1766-1775 byl dvůr roz-
prodán mezi drobné vlastníky. V letech 1855-58 byla v obci budována železnice s mostem 
přes Jizeru a tunelem pod „Vrchůrou“ Počátkem 20. století byla vybudována silnice mezi Tur-
novem a Malou Skálou. Dění v obci ovlivňuje nejvíce divadelní spolek Jizeran. V roce 2006 zís-
kala obec ocenění v soutěži „Vesnice roku Libereckého kraje“ za rozvoj venkova. 

577472 
Rovensko 
pod Troskami 

1.295 3,9 

Jedná se po Turnovu o druhou obec ve SO ORP se statutem města. Území města tvoří části: 
Rovensko pod Troskami, Blatec, Křečovice, Liščí Kotce, Štěpánovice a Václaví. První pí-
semné zmínky o Rovensku pocházejí z roku 1371. Za doby Karla IV. zde započala tradice 
broušení drahých kamenů a českých granátů. Za 2. světové války v roce 1943 se zde skrývali 
výsadkáři. Městu hrozilo, že obyvatelstvo bude vyhlazeno a město zlikvidováno německou 
armádou. Díky oběti dvou výsadkářů Lubomíra Jasínka a Františka Závorky, kteří se skrývali 
na místní plovárně, bylo město zachráněno. Dochovalo se zde několik historických pamá-
tek. Jedná se například o kostel sv. Václava, dřevěnou zvonicí s obrácenými zvony, několik 
soch a sousoší a další. 

564401 Soběslavice 167 0,5 

Obec Soběslavice leží na jihovýchodním okraji libereckého okresu v poměrně hustě osídle-
ném okolí Pěnčínska. Svou samostatnost obnovila k 1. 9. 1990, když se oddělila od Pěnčína, 
jehož součástí byla od roku 1980. Obec je členem Euroregionu Nisa a mikroregionu Jizera. 
Vznik obce nelze přesně určit, avšak podle staré pověsti založil obec kníže Soběslav, který se 
po zbavení trůnu počátkem 11. stol. uchýlil do zdejší krajiny a v místě, kde stojí dům č. 9, vy-
stavěl svůj pevný hrad. Kolem roku 1109 byla osídlována západní strana rokliny, od druhé po-
loviny 14. stol. i strana východní. Stály tu dřevěné domy pokryté došky a šindelem. 

564435 
Svijanský 
Újezd 

403 1,2 

V jižní části okresu Liberec nedaleko města Turnov v nadmořské výšce 250 m. Stopy osídlení 
na území obce sahají podle archeologických nálezů do pozdní doby kamenné. První písemná 
zmínka o obci je z roku 1436, kdy císař Zikmund zastavil Újezd Bohuši z Kováně. Název Svijan-
ský Újezd získala obec v roce 1937. Vedle nových rodinných domků se zde nachází i roubené 
chalupy ze 17. století. Dominantou obce je kostelík z roku 1868 v pseudogotickém slohu. 
Před ním je umístěn památník padlých z let 1914 - 1918. Střed obce tvoří opravená náves s 
28 lipami - příjemné prostředí pro chvíle odpočinku. 

564443 Svijany 298 0,9 

První zmínky o Svijanech jsou z roku 1345. Tehdy obec spadala pod cisterciácký klášter, který 
se nacházel v Mnichově Hradišti. V roce 1565 získal ves Jaroslav z Vartenberka a postavil zde 
renesanční zámek. Tím se staly Svijany centrem vlastního panství. Po smrti Jaroslava z Var-
tenberka získal Svijany Jáchym Ondřej Šlik. Po jeho popravě na Staroměstském náměstí v 
roce 1621 Svijany přepadly Valdštejnům, kteří zde vládli až do roku 1814. Roku 1820 kupuje 
svijanské panství Karel Alain kníže z Rohan který ho spojil s panstvím Sychrovským. Rohanové 
si jako sídlo vybrali kompletně rekonstruovaný Sychrovský zámek. Ze svijanského zámku se 
stal vrchnostenský úřad a ubytovna pro úředníky. Rohanové drželi svijanské panství do roku 
1945. Od roku 1976 byly Svijany přiřazeny k obci Příšovice. Prvního září 1990 získaly opět 
svoji samostatnost. 

564451 Sychrov 210 0,6 

Obec Sychrov se skládá z pěti částí: Sychrova, Radostína, Třtí, Vrchoviny a Sedlejovic. Celková 
plocha správního území je 650 ha. V místě je základní škola, pošta a dětská ozdravovna. První 
doložitelná zmínka o vsi Sychrov je z roku 1367, tehdy však nesla název Svojkov. Ta však v 17. 
století zanikla a na jejím místě byl postaven zámek Sychrov, který dal jméno i vsi, jež vyrostla 
v jeho blízkosti. Mezi majiteli Svojkova a následného Sychrova byli např. pánové z Vartem-
berka, z Valdštejna (včetně Albrechta z Valdštejna) či pánové ze Smiřic. V roce 1820 patřilo 
panství francouzskému rodu Rohanů, kteří na zdejším zámku žili až do roku 1945. Turisticky 
atraktivní místo. 

577596 Tatobity 569 1,7 

Podle pověstí pochází název Tatobity již z 10. století, kdy se v místních lesích a skalách po pro-
hrané bitvě s křesťany schovávali pohané - „tatové“. Tatobity bylo původně označováno 
místo, kde pobili nějakého „tata“, později zde vznikla stejnojmenná ves. V historických pra-
menech jsou Tatobity připomínány v souvislosti s hradem Rotštejn. Kromě zemědělství se 
obyvatelstvo kolem roku 1600 zabývalo i pálením vápna. V obci se nachází několik historic-
kých pamětihodností, například Kostel sv. Vavřince, či Boží muka, která údajně inspirovala 
Jana Nerudu k napsání Balady horské. Dále v obci můžeme vidět Nerudův kříž či sochu Panny 
Marie. Obec Tatobity je proslulá velkým počtem muzikantů a zpěváků, místní Půlnoční mše 
vánoční, kterou připravují občané obce a okolí, se již stala tradicí. 

577600 Troskovice 103 0,3 
Rozkládá se v nadmořské výšce 349 metrů v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Název obce 
je odvozen od zříceniny hradu Trosky, pod kterou obec leží. K obci spadají i osady Tachov, Ji-
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vina, Křenovy, Semín, Nebákov a Podsemínský rybník. V historických pramenech je obec Tros-
kovice zmiňována od roku 1388. Při procházce okolím Troskovic můžeme shlédnout zajímavý 
železný kříž, či Vilémův mlýn, ale hlavní turistickou atrakcí je bezesporu zřícenina hradu 
Trosky vypínající se nad obcí a nedaleké skalní město Apolena. Za zmínku stojí také nedaleký 
hrad Kost, stojící přibližně 6 km západně od Troskovic. K výletům do okolí dobře vybízí krásné 
prostředí Českého ráje, které je vhodné k pěším výletům či cykloturistice. K rekreačním úče-
lům slouží rybník Nebák.  

577626 Turnov 14.527 43,9 

Turnov leží na severním okraji Českého ráje, v Turnovské pahorkatině. Nachází se v údolí 
při soutoku Stebenky a Libuňky s Jizerou.  Město bylo založeno v polovině 13. století Jaro-
slavem a Havlem z rodu Markvarticů. Jeho historie je spjata s významnými šlechtickými 
rody, které v okolí vybudovaly svá sídla, například hrad Valdštejn či zámek Hrubý Rohozec. 
Postupně se město rozvíjelo ve významné centrum obchodu a řemesel. Broušení drahých 
kamenů a ojedinělá výroba šperků z českých granátů proslavily Turnov po celém světě. 
Roku 1884 zde byla založena odborná šperkařská škola, jediná svého druhu v Evropě. Jedi-
nečnou příležitost k poznání Turnova a celého regionu skýtají expozice Muzea Českého 
ráje.  

564516 Vlastibořice 263 0,8 

Obec najdeme na jihovýchodě okresu Liberec, asi 10km od Turnova. Obec Vlastibořice, se 
svými čtyřmi osadami Jivina, Sedlíšťka, Slavíkov a Vlastibořice, reprezentující typicky venkov-
ské osídlení leží u státní silnice III. třídy. Obec se nachází mezi Jizerskými, Lužickými horami a 
Českým rájem v nejvyšší nadmořské výšce 377 m. Osady Jivina a Sedlíšťka leží při silnici ze 
Sychrova na Český Dub. Na odbočce směrem na Pěnčín se pak nacházejí Vlastibořice. Sousedí 
s obcemi Pěnčín, Sychrov, Bílá, Kobyly a Soběslavice. 

577677 Všeň 622 1,9 

V písemných pramenech je obec Všeň poprvé uváděna v roce 1318. Obec se odnepaměti dělí 
na Hrubou Stranu a Malou Stranu. V minulosti byla sídlem domkařů, řemeslníků, rolníků, ale i 
hudebníků. Na jižním konci vsi je pahorek s příkopem, který je pozůstatkem po knížecím 
hradu ze 13. století. Přes řeku Jizeru vede železobetonový obecní most z roku 1912, který byl 
prohlášen za technickou památku. V obci se také dochovala řada staveb lidové architektury a 
drobných plastik - křížů a soch. Významnou institucí obce Všeň byla a je škola. Do dnešní po-
doby byla přebudována v roce 1876. Dosud slouží jako trojtřídní základní škola pro děti z 
obce a okolí. Výstavná budova bývalé fary dnes slouží jako sídlo obecního úřadu. Ve Všeni 
můžeme vidět několik roubených staveb. Mohutný špýcharový dům č. p. 14 pochází ze 2. po-
loviny 16. století. Poblíž stojí i roubená myslivna čp. 16. Obec Všeň sousedí s letoviskem Sko-
kovy a rozsáhlými Žehrovskými lesy, které se táhnou až ke středověkému hradu Kost.  

577685 Vyskeř 403 1,2 

První zmínky o obci pocházejí z 12. století. Původní obyvatelé vyznávali pohanství, o čemž 
svědčí nálezy z roku 1894, kdy bylo nalezeno pohanské pohřebiště, zbytky popelnic a srp. Z 
kulturních památek se ve Vyskři nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je místní do-
minantou a dřevěná zvonice z roku 1504. Na vrcholu kopce vysokého 464 metrů stojí kaple 
sv. Anny z roku 1830. Obec je přirozenou turistickou křižovatkou v Českém ráji. Vedou tudy 
pěší trasy i cyklistické stezky na Hrubou skálu, Trosky, Kost, Mužský a do Turnova. Z vrchu Vy-
skeř nad obcí je výhled do širokého okolí. 

544604 Žďárek 137 0,4 

Obec Žďárek leží v jihovýchodním cípu okresu Liberec při hranici s okresem Jablonec nad Ni-
sou mezi městy Turnov a Hodkovice nad Mohelkou. Jméno obce je odvozeno od slova žďářit, 
což podle tehdejší mluvy znamenalo pálit, neboli upravit si půdu na obilné pole, první zmínky 
pocházejí z roku 1600. Zdejší krajinou procházela cesta do Horní Lužice, po které pochodo-
vala ruská armáda proti Napoleonovi i pruská armáda roku 1866. Od roku 1939 do roku 1945 
tudy vedla protektorátní hranice. 
Nejvyšší místo v obci je vyvýšenina "Hrobka" 488 metrů nad mořem, nejnižší je řečiště potoka 
Mohelky 342 m. 
Od roku 1859 prochází katastrem železnice a od roku 1997 dálnice I/35. Patří mezi nejmenší 
obce libereckého okresu. 

577723 Žernov 207 0,6 
Obec Žernov leží asi 9 km jihovýchodně od Turnova, severně od Rovenska pod Troskami. Roz-
kládá se pod Kozákovským hřbetem. Části obce jsou: Žernov, Proseč, Sýkořice, Podtýn, Křečo-
vice.  

Pozn. data o obcích pochází z webových stránek příslušných MAS: hnědě = Obce v MAS Achát www.mas-

achat.cz; zeleně = Obce v Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj www.craj-ops.craj.cz;  modře= Obce v MAS Brána do 
Českého ráje, o. s. www.masbcr.cz  

http://www.mas-achat.cz/
http://www.mas-achat.cz/
http://www.craj-ops.craj.cz/
http://www.masbcr.cz/
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8.2. Seznam použitých zkratek 
BESIP bezpečnost silničního provozu 
BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 
BRO biologicky rozložitelný odpad 
CENIA Česká informační agentura životního prostředí 
CSR Corporate Social Responsibility – společenská odpovědnost firem  
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
DI Dopravní inspektorát 
dz datová základna 
DZ dopravní značka  
EKO-KOM společnost EKO-KOM, a.s. provozovatel systému sběru a recyklace obalových materi-

álů 
EU Evropská unie 
FO fyzická osoba  
CHKO chráněná krajinná oblast 
IROP Integrovaný regionální operační program 
ISSaR Informační systém statistiky a reportingu 
IURMO Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. Založeno SMO ČR (6/2011) pro zpra-

cování odborných analýz, posudků, studií apod. a rovněž v podobě realizace vzděláva-
cích aktivit z oblasti veřejné správy a místní samosprávy. www.institut-urmo.cz/cz/  

KO komunální odpad 
LBK Liberecký kraj 
LEADER zkratka pochází z francouzského „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie 

Rurale“, což v překladu znamená „propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekono-

miku“ Více o metodě LEADER na: http://leader.isu.cz 

LK Liberecký kraj 
MAS Místní akční skupina 
MěÚ Městský úřad 
MF Ministerstvo financí 
MK místní komunikace 
MOS meziobecní spolupráce 
MP Marius Pedersen, a.s. – svozová společnost 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠ Mateřská škola 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MÚK místní účelová komunikace 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NNO nestátní nezisková organizace 
NO nebezpečný odpad 
NPR Národní program reforem 
OH odpadové hospodářství 
OJS organizační jednotka sdružení 
ONIV  ostatní neinvestiční výdaje 
OO ostatní odpad 
o.p.s. obecně prospěšná společnost 
OP operační program 
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
OPŽP Operační program Životního prostředí 

http://www.institut-urmo.cz/cz/
http://leader.isu.cz/
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ORP obec s rozšířenou působností, v dokumentu z důvodu zkrácení používáno i jako 
zkratka „území obce s rozšířenou působností“ nebo SO ORP 

o. s. občanské sdružení 
PČR Policie České republiky 
PK pozemní komunikace 
PO prioritní osa 
p. o. příspěvková organizace 
POH Plán odpadového hospodářství 
PrO odpady pocházející z průmyslu 
PÚR Politika územního rozvoje  
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 
SC specifický cíl 
SKO směsný komunální odpad 
SKS Severočeské komunální služby, s.r.o., svozová společnost patřící majoritnímu vlastní-

kovi Marius Pedersen, a.s. 
SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky 
SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 
soc. sl. sociální služba 
STK  Stanice technické kontroly 
SVČ středisko volného času 
SVP speciální výchovné potřeby 
ŠD školní družina 
ŠJ školní jídelna 
ŠK školní klub 
TS Technické služby 
ÚAP Územně analytické podklady 
ULK Ústecký kraj 
ÚP Úřad práce 
úv. pedag. úvazky pedagogických pracovníků 
ZEVO zařízení pro energetické využití odpadů 
ZSST Zdravotně sociální služby města Turnov 
ZŠ Základní škola 
ZÚR Zásady územního rozvoje  
ŽP životní prostředí 
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www.ms-turnov.cz/redakce/index.php?cla-

nek=89700&lanG=cs&slozka=37418 

www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_2015_2024 
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