
CI2, o.p.s. pomáhá městům 
v České republice hodnotit spokojenost 

obyvatel a místní udržitelnost

SPOKOJENOST OBYVATEL

S KVALITOU ŽIVOTA

V JABLONCI NAD NISOU



Zprávu o kvalitě života v Jablonci nad Nisou držíte v rukou opět po čtyřech letech. Za tu dobu se podařilo 
stabilizovat ekonomiku města, najít provozní úspory v reorganizaci úřadu, snížit městský dluh na polovinu. 
To vše bez výraznějších zásahů do běžného života a potřeb občanů města. Úspěchem je vybudování moder-
ní onkologie v městské nemocnici a široké zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu 
v rámci veřejné služby. Za největší úspěch považuji vyřešení problému teplárenství v Jablonci – odkup teplár-
ny zpět do vlastnictví města a rozjetí projektu její revitalizace. Jablonec je městem sportu, bižuterie a mincov-
nictví. Sport se zde dá provozovat v zimě i v létě na městských sportovištích jak na rekreační, tak na vrcholo-
vé úrovni. Důkazem je nejen nový bike park na Dobré Vodě, ale i zbrusu nový důstojný vstup do sportovního 
areálu Střelnice nebo kvalitnější zázemí pro lyžaře v Břízkách.

Na základě ankety, kterou jsme uspořádali na přelomu roku, je patrné, že většina lidí žije v Jablonci ráda, 
i když stále je co zlepšovat. 

Petr Beitl

Primátor

statutárního města Jablonce nad Nisou

V roce 2010 vyšla, díky podpoře z grantu pro neziskové organizace, první Zpráva o kvalitě života v Jablonci 
nad Nisou. Město se tak stalo jedním z prvních v České republice, které touto formou informovalo své občany 
o kvalitě života na svém území. Po čtyřech letech se město rozhodlo na tuto zprávu navázat a vydat v obdob-
né struktuře novou publikaci. Její výhodou je možnost srovnání a vyhodnocení trendů. Jak se v uplynulých 
letech vyvíjela situace v oblastech, jako je obyvatelstvo, kriminalita, životní prostředí, nezaměstnanost či 
sociální služby? Tyto informace lze ve srozumitelné podobě nalézt v publikaci, kterou držíte v rukou.   

Vydání zprávy o kvalitě života má hned několik dobrých důvodů. Kromě toho, že je zpráva srozumitelným 
zdrojem informací o kvalitě životního prostředí a dalších oblastech života ve městě, je také dokladem přístu-
pu vedení města k ochraně životního prostředí a jeho zájmu o spokojenost místních obyvatel. Slouží jako 
podklad pro koncepční dokumenty, strategické plánování a jednotlivé projekty města, je vizitkou města pro 
ostatní obce, kraj, stát, návštěvníky, a v neposlední řadě je pomůckou pro další práci místních organizací, 
školní práci studentů, podnikatelů.

Zpráva o kvalitě života v Jablonci nad Nisou si neklade za cíl obsáhnout všechny aspekty kvality života či 
životního prostředí. Témata a data zde zveřejněná vycházejí ze zapojení veřejnosti ve městě v letech 2009 
a 2013–2014. Obyvatelé a občané města volili v anketě nazvané „Žiju tu rád“ , konané v rámci Vánočních trhů 
v prosinci roku 2013, z deseti klíčových témat jedno, které je pro ně nejdůležitější. Jablonečtí zároveň  
v květnu 2014 opětovně po čtyřech letech odpovídali na otázky dotazníkového šetření zaměřeného na 
spokojenost obyvatel, mobilitu a místní přepravu. Výsledky jak ankety, tak dotazníkového šetření jsou v této 
zprávě zmíněny.

Závěrem bych čtenářům rád popřál, aby jim Zpráva o kvalitě života v Jablonci nad Nisou 2014 přinesla cenné 
informace o městě, kde žijí opravdu rádi. 

Viktor Třebický 

Odborný pracovník

CI2, o.p.s.
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I. Lidé a město

Jablonec nad Nisou je kulturním i sportovně rekre-
ačním centrem Jizerských hor. V současné době zde 
žije více jak 45 000 obyvatel. Rozkládá se na ploše 
31,38 km2, v kopcovitém terénu v nadmořské výšce 
380–758 metrů. Ve městě je snadné se orientovat, 
neboť jeho centrum tvoří tři nad sebou položená 
náměstí. Jablonec byl vystavěn v kotlině, jíž protéká 
řeka Nisa. Dá se říci, že architektonicky je městem 
mladým, k jeho největšímu rozkvětu docházelo až 
koncem 19. a začátkem 20. století, proto jsou zde 

nepřehlédnutelné stopy secese, funkcionalismu 
a novorenesance. Na začátku minulého století byla 
nedaleko středu města vybudována přehrada, která 
se stala nejen unikátní technickou památkou, ale 
spolu se svým okolím i celoročně využívaným rekre-
ačním zázemím města. Díky své poloze v blízkosti 
Jizerských hor nabízí Jablonec nad Nisou mnoho 
možností pro pěší turisty, cyklisty, v zimě je rájem 
běžkařů, ale i milovníků sjezdového lyžování. 

Administrativní členění

Jablonec nad Nisou náleží k Libe-
reckému kraji a je samostatnou 
obcí s rozšířenou působností 
(ORP). V roce 2012 byl zařazen 
mezi 25 statutárních měst České 
republiky. Správní obvod obce 
s rozšířenou působností je tvořen 
11 obcemi (3 města, 8 obcí). Jablo-
nec nad Nisou je rozdělen do 8 ka-
tastrů a 8 částí obce (Jablonec nad 
Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, 
Lukášov, Mšeno nad Nisou, Proseč 
nad Nisou, Rýnovice a Vrkoslavi-
ce). Společně s dalšími 9 obcemi 
od roku 1999 vytváří Mikroregi-
on Jizerské hory, jehož hlavním 
posláním je všestranný rozvoj obcí 
a měst v okolí Jablonce nad Nisou. 
Zahraničními partnerskými městy 
Jablonce jsou: Bautzen (SRN), 
Beihai (Čína), Jelenia Gora (Polsko), 
Kaufbeuren (SRN), Marsciano (Itá-
lie), Ronse (Belgie) a Zwickau (SRN).

Historie města

První zmínky o Jablonci pocházejí 
z doby okolo roku 1356, kdy v pod-
hůří Jizerských hor vznikla malá 
dřevařská osada, která se začala 
rozvíjet až v 16. století. Tehdy do 
zdejšího kraje, bohatého na dřevo, 
vodu a písek, přicházeli za lacinou 
surovinou skláři z Novoborska i Kruš-
nohoří a postupně se z Jablonce stalo 
známé středisko sklářské a bižuterní 
výroby. Rostoucí význam se odrazil 
i v povýšení osady na městys roku 
1808 a posléze na město roku 1866. 
Ale teprve od roku 1906 je Jablonec 
znám i s přívlastkem nad Nisou.

I. Lidé a město

Statutárním městem do třetice všeho dobrého

Jablonec nad Nisou se 12. března 2012 stal statutárním měs-
tem. K tomuto datu vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve které byl seznam statutárních měst 
České republiky rozšířen o města Prostějov a Jablonec nad Nisou.
„O titul statutárního města se Jablonec ucházel již dvakrát před 
tím, poprvé to bylo hned po revoluci v roce 1990. Je dobře, že se 
to tentokrát podařilo. Největší výhodou statusu je, že umožňuje 
městu dělit se na částečně samostatné celky. To by mohlo být pří-
nosem pro některé jablonecké části,“ zhodnotil zisk titulu milovník 
jablonecké historie a služebně nejstarší zastupitel Václav Vostřák.
„Zisk titulu statutární město je prestižní záležitostí a Jablonci se 
dostane větší pozornosti v různých statistikách, které jsou důležité 
i pro další rozvoj města. Nezanedbatelnou výhodou je, že energe-
tická koncepce města, která dosud sloužila pouze jako podklad 
pro tvorbu územního plánu, bude jeho pevnou součástí,“ říká 
primátor Petr Beitl.
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Magistrát a hospodaření 

V roce 2013 hospodařilo město s přebytkovým 
rozpočtem v celkovém objemu 846 mil. Kč. Zastu-
pitelstvo tvoří třicet členů, rada je devítičlenná. 
V čele města stojí primátor a tři náměstci primátora. 
V Jablonci nad Nisou pracuje celkem 45 příspěvko-
vých organizací, z nichž většina spadá pod město. 
Město také založilo tři společnosti s ručením ome-
zením (Sport Jablonec nad Nisou, Technické služby 
Jablonec nad Nisou a Eurocentrum Jablonec nad 
Nisou) a dvě obecně prospěšné společnosti – Měst-
ské divadlo Jablonec nad Nisou, Jablonecké kulturní 
a informační centrum. Město je jediným vlastníkem 
společnosti Jablonecká energetická, a.s., která zabez-
pečuje zásobování teplem v Jablonci. 

Ekonomická struktura a rozvoj města

Významným hospodářským sektorem města je tradič-
ně bižuterní a sklářský průmysl. Jeho představiteli jsou 
v současnosti firmy Preciosa a.s., SOLITER a.s., AG PLUS, 
spol. s r.o., G&B beads, s.r.o. a další. Silné zastoupení má 
také automobilový průmysl, kterému se věnují TRW 
Automotive Czech s.r.o. (s počtem zaměstnanců nad 
1 000), TI Automotive AC s.r.o., Megatech Industries 
Jablonec s.r.o., A.RAYMOND JABLONEC s.r.o. či  
CIKAUTXO CZ s.r.o. Vedle dceřiných společností a filiá-

lek zahraničních firem se v Jablonci nad Nisou rozvíjejí 
úspěšně ryze české firmy, mezi něž patří například 
Jablotron holding se zaměřením na elektroniku, 
komunikační a zabezpečovací techniku, stavební firma 
ATREA s.r.o., působící v oblasti  energeticky úsporných 
staveb, či Česká mincovna, a.s., výrobce mincí pro celou 
Českou republiku. K důležitým zaměstnavatelům ve 
městě patří v neposlední řadě Nemocnice Jablonec 
nad Nisou, p.o.

Indikátor Jed-
notka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Počet 
obyvatel osoby 44 748 44 822 45 051 45 254 45 328 45 356 45 200 45 305 45 453

Hustota 
zalidnění

osoby/
km2 1 426 1 428 1 436 1 442 1 444 1 445  1 440 1 444 1 448

Průměrný 
věk roky 39,9 40,1 40,3 40,4 40,6 40,8 41,1 41,4 41,6

Obyvatelstvo

Zdroj: ČSÚ

Indikátor Jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Míra 
úmrtnosti

zemřelí 
na 1 000 
obyvatel

8,9 10,0 9,9 8,9 9,8 9,2 9,1 9,3 9,7

Míra úmrtnosti

Zdroj: ČSÚ

Míra úmrtnosti, která vyjadřuje počet zemřelých na 1 000 obyvatel, dlouhodobě kolísá pod úrovní 10,0 ‰. V průměru 
posledních pěti let dosáhla 9,4 ‰. Její výsledná hodnota je ovlivněna věkovou strukturou obyvatelstva a rozdílnými 
pravděpodobnostmi úmrtí v různých věkových skupinách. Přesto lze konstatovat, že míra úmrtnosti ve městě Jablonec 
nad Nisou dosahuje nižších hodnot než v Libereckém kraji (průměr posledních pěti let 9,9 ‰) a v celé ČR (10,3 ‰).
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I. Lidé a město

Index ekonomického zatížení znázorňuje podíl počtu dětí ve věku 0–14 
let a obyvatel ve věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 15–64 let, 
neboli udává poměr počtu obyvatel v poproduktivním a předproduktiv-
ním věku k počtu obyvatel ve věku produktivním. V Jablonci na konci sle-
dovaného období připadalo na 100 osob v produktivním věku o 10 osob 
v neproduktivním věku více než na jeho počátku. Znamená to, že se pro-
jevuje stárnutí populace, což vyvolá řadu negativních sociálních a zdra-
votních jevů. Odpovídá to vývoji na  krajské úrovni, kde na 100 osob 
v produktivním věku připadá 48,2 osob ekonomicky neaktivních. 

Index vzdělanosti

Indikátor udává podíl počtu osob s vysokoškolským 
vzděláním na 100 osob se základním vzděláním. Je 
standardně sledován pouze 1x za 10 let v rámci Sčítá-
ní lidu, domů a bytů (SLDB). V roce 2011 činil indikátor 
v Jablonci nad Nisou 62 %, což znamená mírný nárůst 
od situace před deseti lety (56 %). Zajímavé je srov-
nání mezi vybranými obcemi s rozšířenou působností 
v rámci kraje – nejnižší hodnota indexu je na Frýdlant-
sku (20 %), naopak nejvyšší v Liberci (77 %), kde se 
projevuje přítomnost vysokých škol.

Indikátor Jed-
notka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Index 
ekono-
mického 
zatížení

index 39,2 38,8 38,9 39,7 40,7 42,5 45,1 47,4 49,2

Index ekonomického zatížení

Zdroj: ČSÚ

62

33
20

41

77

36
44

28

63
49

Ja
bl

on
ec

 
na

d 
Ni

so
u

Če
sk

á 
Lí

pa

Fr
ýd

la
nt

Jil
em

ni
ce

Li
be

re
c

No
vý

 B
or

Se
m

ily

Ta
nv

al
d

Tu
rn

ov

Že
le

zn
ý 

Br
od

Zdroj: ČSÚ

Indikátor udává počet (nápad) 
trestných činů zaznamenaných Po-
licí ČR v dané obci na 10 tisíc oby-
vatel. Jde o obecnou kriminalitu 
celkem, která zahrnuje různé formy 
trestných činů (např. hospodářské, 
násilné atp.). V roce 2013 činila 
hodnota indikátoru v Jablonci nad 
Nisou 315,9, což je o něco méně 
než na celorepublikové úrovni 
(322,6). Vedle hodnoty tohoto 
indikátoru jsou v tabulce uvedeny 
počty vybraných trestných činů, 
které zásadně ovlivňují život oby-
vatel města a které mohou svou 
činností ovlivnit Policie ČR a měst-
ská policie.

Indikátor Jed-
notka 2009 2010 2011 2012 2013

Index krimi-
nality index 365,3 353,0 340,3 315,0 315,9

Násilné činy počet 115 121 141 103 129

Majetková 
trestná 
činnosti 

počet 896 871 759 710 764

Celkový 
počet trest-
ných činů

počet 1 656 1 601 1 538 1 427 1 431

Zdroj: Policie ČR, MP Jablonec nad Nisou

Kriminalita

Index vzdělanosti (%)
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II. Využití území

Ekologický stav území města 
lze orientačně posuzovat podle 
poměru ploch, které jsou přírodě 
bližší, a tedy mají vyšší ekologic-
kou hodnotu, a ploch naopak 
přírodě vzdáleným. Příkladem 
první kategorie jsou lesy či travní 
porosty, příkladem druhé katego-
rie zastavěné plochy. 

Poměr se odborně nazývá koe-
ficient ekologické stability a pro 
Jablonec má hodnotu 1,3, což od-
povídá vcelku vyvážené krajině. 
Důležitým faktorem do budoucna 
bude, aby podíl nově zastavěných 
ploch ve městě nenarůstal na 
úkor např. revitalizace starých 
průmyslových areálů či přírodě 
blízkých ploch.

Indikátor Jednotka 2010 2013

Celková výměra ha 3 138 3 138

Podíl zastavěných ploch % 8,0 8,3

Podíl ostatních ploch % 22,6 22,7

Podíl zemědělské půdy % 29,1 28,8

Plocha lesů % 38,4 38,3

Plocha brownfields ha 52,0 51,9

Podíl ploch brownfields 
k zastavěné a zastavitelné 
ploše z celkové rozlohy 
města

% 1,7 1,7

Počet starých ekologic-
kých zátěží počet 13 28

Využití území

Zdroj: ČÚZK, OŽPaPP MMJN

Brownfield 
Opuštěné a nevyužívané průmyslo-
vé, dopravní, zemědělské nebo ob-
chodní plochy či nemovitosti. 

Staré ekologické zátěže 

Problémové území zatížené kontaminací 
půdy z průmyslu apod. Rozdělují se na větší 
plošné zátěže a na budovy.
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III. Ochrana přírody a zeleň

III. Ochrana přírody a zeleň
Město Jablonec nad Nisou se 
nachází v podhůří Jizerských hor, 
které ovlivňují krajinný ráz tohoto 
města. Jejich východní část 
zasahuje na polské území a dále 
navazuje na Krkonoše, na zápa-
dě sousedí s Lužickými horami. 
Nejvyšší vrchol české části hor je 
Smrk (1 124 m n. m.). Území bylo 
v roce 1968 vyhlášeno chráněnou 
krajinnou oblastí (CHKO) o rozloze 
368 km2. Jedním z důvodů jejího 
vyhlášení je vysoká lesnatost 
území. Převážnou část pohoří 

tvoří krkonošsko-jizerský žulo-
vý pluton, což ovlivňuje nejen 
geomorfologii, ale i složení půd 
a tím i charakter vegetace. Mezi 
další zvláště chráněné území na 
administrativním území města je 
přírodní památka Lukášov a řada 
památných stromů (viz interne-
tové stránky města: http://www.
mestojablonec.cz/cs/zivotni-pro-
stredi/pamatne-stromy-jablonec-
ka.html).

Jizerské hory mají velmi hus-
tou říční síť a mimořádně velké 
přírodní zdroje povrchové vody. 
Území má značný význam pro 
zásobování liberecko-jablonecké 
aglomerace pitnou vodou. V roce 
1978 byla v hranicích území CHKO 
Jizerské hory vyhlášena Chráněná 
oblast přirozené akumulace vod 
(CHOPAV). 

Pro město samotné je charakte-
ristická rostoucí plocha veřejně 
přístupné zeleně. 

Indikátor Jednotka 2010 2011 2012 2013 

Plocha veřejně přístupné zeleně ha 60 85 83 87

Plocha veřejně přístupné zeleně na 
obyvatele m2/obyv. 13,2 18,8 18,3 19,2

Podíl veřejně přístupné zeleně

Zdroj: ČSÚ, OSVZ MMJN

Zdroj: OSVZ MMJN 

13,2

18,8 18,3

2010 2011 2012 2013

19,2

13,2

18,8 18,3 19,2

Plocha veřejně přístupné zeleně na obyvatele (m2)

http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/pamatne-stromy-jablonecka.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/pamatne-stromy-jablonecka.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/pamatne-stromy-jablonecka.html
http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/pamatne-stromy-jablonecka.html
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Rozmístění a dostupnost 

veřejných prostranství

Zdroj: OÚP MMJN

Rozmístění a dostupnost 

zastávek MHD

Zdroj: OÚP MMJN

Legenda
Hranice administrativního území
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Legenda
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Budovy s dostupností 300 m od autobusových zastávek

!( Autobusové zastávky

Plocha dostupností 300 m od autobusových zastávek
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IV. Voda

Charakteristika 
vodstva v Jablonci 
nad Nisou a okolí

Jak vyplývá z názvu města, hlavním 
tokem ve městě je Nisa (Lužická 
Nisa). Ta pramení u obce Nová Ves 
nad Nisou  a její dlouhodobý prů-
měrný průtok (QA) v Jablonci n. N. je 
1,20 m3/s (Proseč n. N.). Sběrná ob-
last nad městem zahrnuje rozlohu 
povodí 23,3 km2. Jejími přítoky na 
území města jsou Bílá Nisa (Rýno-

vická), Mšenský potok, Lukášovský 
potok či Novoveský potok. V části 
města Kokonín dále teče říčka 
Mohelka. Stav průtoků vodních 
toků je ve městě hodnocen ve dvou 
profilech. První z nich se nachází 
na Lužické Nise u Zeleného stromu 
a druhý je v Proseči nad Nisou. 

Pramenná oblast Lužické Nisy 
a blízké okolí Jablonce je významné 
jako zdroj pitné vody a území je 
zahrnuto do Chráněné oblasti při-
rozené akumulace vod (CHOPAV). 

V blízkém okolí Jablonce se nachází 
několik zdrojů podzemních vod 
(tři v obci Rychnov u Jablonce n. N. 
a jeden v Kokoníně). 

Díky poloze města Jablonce nad 
Nisou v horské oblasti na horním 
toku Lužické Nisy a neexistenci vý-
znamného průmyslového podniku 
či intenzivního zemědělství není 
tok Lužické Nisy zatížen výrazným 
znečištěním. Plocha území zapla-
veného při stoleté vodě (Q100) tvoří 
více jak 70 ha. 

Podíl obyvatel bydlících v domech 
napojených na veřejnou kanalizaci  
Provozovatelem vodovodů a kanalizace v Jablonci 
nad Nisou je společnost Severočeská vodárenská 
společnost, a. s. Severočeská vodárenská společ-
nost patří k největším vodárenským společnostem 
v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký 
a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území 
o celkové rozloze 7 400 km2 (tedy cca 12 % plochy 
státu), kde žije cca 1,077 milionu obyvatel – z toho 
je 1 milion obyvatel (93 %) napojených na vodovod, 
0,88 milionu (77 %) na kanalizaci a 0,83 milionu 
(73 %) na čistírny odpadních vod. V uplynulém obdo-
bí byly kanalizace a vodovod v Jablonci rozšířeny 
o místní část Vrkoslavice s nákladem 18 milionů Kč. 
Náklady byly hrazeny z rozpočtu města a dotace 
Ministerstva zemědělství (3,2 mil. Kč). V odlehlejších 
částech města, kde připojení na kanalizaci nedává 
ekonomický smysl, mohou občané žádat město 
o dotaci na domovní čistírnu odpadních vod.  

Příspěvky na čističky 
a kanalizační přípojky 
Tyto příspěvky se týkají obyvatel těch částí 
Jablonce, kteří nejsou připojeni na veřejnou 
kanalizaci. Jedná se o oblasti, kde to ani není 
technicky a ekonomicky smysluplné. Ve dvou-
kolovém řízení mohou žadatelé získat 50 % 
z celkových způsobilých výdajů na vybudo-
vání čistírny odpadních vod nebo kanalizační 
přípojky, maximální částka přidělené dotace 
činí 50 tisíc na jednu bytovou jednotku. V roce 
2013 takto město rozdělilo 1,5 milionu korun 
na celkem 28 žádostí. 

IV. Voda
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Kvalita vody v Jablonecké přehradě

Významným vodním celkem na území města je 
údolní nádrž Mšeno, Jablonecká přehrada. Nalézá 
se nedaleko centra Jablonce nad Nisou a v bezpro-
střední blízkosti jeho sídlištní zástavby. Je napájena 
Mšenským potokem. Přehrada s rozlohou 40 ha patří 
mezi největší městské nádrže ve střední Evropě.

Kvalita vody v Jablonecké přehradě (VN Mšeno) je 
pravidelně monitorována u hráze na odtoku a na 
třech profilech uprostřed nádrže. V celém profilu 
nádrže je sledována teplota vody, pH, nasycení kys-
líkem (%), rozpuštěný kyslík a zákal. Aktuální infor-
mace o kvalitě vody v přehradě jsou k dispozici na 
internetových stránkách: http://www.pla.cz/portal/
jvn/cz/index.htm.

Cena vodného a stočného vzrostla meziročně mezi lety 2009 a 2014 
o 32 % na 92,46 Kč/m3 (včetně DPH). Z toho činí pitná voda (vodné) 
47,3 Kč a odkanalizovaná voda (stočné) 45,1 Kč.

Indikátor Jednotka 2010 2013

Spotřeba pitné vody do-
mácnostmi

l/osoba/
den 80 80 

Cena vodného a stočného 
(včetně DPH) Kč 70,01 92,46

Zdroj: SVS, a.s.

Příčný profil nádrží – profil č. 2 (střed nádrže) –  
nasycení kyslíkem 16. 9. 2013

Zdroj: Povodí Labe, a. s.

Protipovodňová štola

Významnou a v podmínkách 
měst České republiky unikátní 
stavbou, která ochrání obyvatele 
města před účinky povodní, se 
stala protipovodňová štola. Byla 
vybudována v letech 2011–2013 
s náklady 380 mil. Kč, na kterých 
se podílely dotace z veřejných 
zdrojů. Stavba umožňuje odvádět 
nadbytečnou vodu (povodňové 
průtoky) z jablonecké přehrady 
mimo zastavěné území města. 

Štola tak zvyšuje bezpečnost 
městské zástavby, bude včas a ří-
zeně odvádět zadržené objemy 
vod z nádrže, a tím výrazně zvýší 
retenční účinnost celého systému 
protipovodňové ochrany, který je 
navržen, aby zvládl až 10 000le-
tou vodu. Zároveň umožňuje 
intenzivnější využití rozdělovacích 
objektů na obou Nisách.

http://www.pla.cz/portal/jvn/cz/index.htm
http://www.pla.cz/portal/jvn/cz/index.htm
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V. Odpady

Způsob nakládání s komunálním odpadem je zá-
kladním indikátorem udržitelného hospodaření se 
surovinami v obci. Ukazatel nakládání s komunálním 
odpadem zprostředkovaně prezentuje ochotu a uvě-
domění občanů i místní správy měnit své vzorce cho-
vání ve vztahu k životnímu prostředí. Cílem udržitelné 
obce musí být v prvé řadě předcházení vzniku odpadů 
a ve druhé řadě postupné zvyšování podílu odpadů, 
které jsou materiálově využity (třídění odpadů). 

Nakládání s odpady zajišťují Severočeské komunální 
služby, s r. o. Sběrné dvory a sběrná místa jsou umís-
těny v Proseči nad Nisou (překladiště odpadu), v ulici 
Smetanově, Dalešické (Kokonín) a Belgické. Druhy 
odpadů, které jsou přijímány v jednotlivých zaříze-
ních, jsou uvedeny v tabulce. 

Indikátor
Nebez-
pečný 
odpad

Velkoob-
jemový 
odpad

Bioodpad Stavební 
odpad

Elektroza-
řízení

Separova-
ný odpad

Sběrný dvůr Proseč nad 
Nisou ano ano ano ano ne ano

Sběrný dvůr Smetanova ano ne ne ne ano ne

Sběrné místo Dalešická ano ano ne ne ano ne

Sběrné místo Belgická ano ano ano ne ano ano

Zdroj: OSVZ MMJN

Druhy odpadů přijímaných ve sběrných dvorech a sběrných místech

Celková produkce 
komunálního odpadu
Celková produkce komunálního odpadu v posled-
ních sedmi letech stoupá, přičemž v roce 2013 činila 
11 002 tun, což na jednoho obyvatele znamená 
242 kg. Tento výsledek je nižší než celostátní průměr 
320 kg na obyvatele za rok 2011. Pozitivní je o 10 % 
vyšší podíl vytříděného komunálního odpadu v Jab-
lonci (28,7 %) než na celostátní úrovni. Zbylý směsný 
komunální opad je spalován. Na skládkách končí 
minimální množství odpadů (0,6 %). 

Podíl vytříděného odpadu – tedy materiálové využití 
odpadu – je za posledních 7 let stabilní. Narůstá např. 
množství vytříděného skla. Naopak se nedaří zvyšovat 
množství vytříděného bioodpadu. V průběhu celého 
roku mohou občané odevzdat bioodpad ze zahrad ve 
sběrném dvoře na Proseči nebo ve sběrném místě v ul. 
Belgická, které je otevřeno od pondělí do neděle. Další 
varianta, jak předcházet vzniku odpadu, je ponechat 
bioodpad na zahradě a založit kompost. 

Nakládání s odpadem v Jablonci  
nad Nisou, 2013 (%)

Podíl sklád-
kovaného 
komunální-
ho odpadu

Podíl spa-
lovaného 
komunální-
ho odpadu

Podíl ma-
teriálového 
využití ko-
munálního 
odpadu

Zdroj: OSVZ MMJN

0,6

70,7

28,7
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Indikátor Jednot-
ka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Celková 
produkce 
komunálního 
odpadu

t 8 911,6 9 527,7 9 828,7 9 598,0 11 221,1 10 855,0 11 001,9

Celková 
produkce 
komunálního 
odpadu na 
osobu a rok

kg 197,8 210,5 216,8 211,6 248,3 239,6 242,1

Produkce ne-
bezpečného 
odpadu

t 49,3 42,2 40,4 6,2 25,1 21,5 17,6

Vytříděné 
složky – papír t 937,9 986,5 1 064,9 1 631,7 1 791,0 1 228,5 1 379,6

Vytříděné 
složky – sklo t 375,6 471,4 448,6 439,9 530,9 543,5 557,7

Vytříděné 
složky – plasty t 211,0 224,5 239,7 268,6 370,6 276,2 287,4

Vytříděné 
složky – nápo-
jové kartony

t 13,7 19,4 20,1 15,2 6,6 10,9 10,3

Vytříděné 
složky – bio-
odpad

t 159,0 200,2 127,2 16,2 16,3 57,2 56,0

Vytříděné 
složky – kovy t 3,3 5,0 5,9 717,6 605,6 846,4 848,2

Podíl sklád-
kovaného 
komunálního 
odpadu

% - - 0,3 0,4 0,7 0,5 0,6

Podíl spa-
lovaného 
komunálního 
odpadu

% - - 79,9 67,3 69,5 72,0 70,7

Podíl materiá-
lového využití 
komunálního 
odpadu

% 19,6 20,5 19,8 32,3 29,8 27,5 28,7

Počet stano-
višť s možnos-
tí třídění od-
padu (barevné 
popelnice)

počet 237 251 242 249 248 252 250

Produkce komunálního odpadu

Zdroj: OSVZ MMJN
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Ukazatel Spokojenost občanů s místním společen-
stvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti 
občanů s městem, ve kterém žijí a pracují, a další dílčí 
aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit 
kvality života, jež tvoří důležitou součást udržitelné 
společnosti. Znamená možnost žít v takových pod-
mínkách, které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné 
bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdra-
votnictví, kulturu atd.), zajímavou a uspokojující práci, 
kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem 
ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost účastnit 
se místního plánování a rozhodování. Názor občanů 
na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové 
spokojenosti s daným místem, čímž se z něj stává 
klíčový indikátor místní udržitelnosti.

Ukazatel se zjišťuje pomocí dotazníkového šetření, 
které se v Jablonci nad Nisou uskutečnilo opakovaně – 
poprvé na přelomu let 2009/2010 a podruhé v květnu 
2014 na reprezentativním vzorku obyvatel. Cílem 

šetření bylo vedení města zprostředkovat zpětnou 
vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města. 
V této publikaci uvádíme výběr zajímavých výsledků, 
podrobné závěrečné vyhodnocující zprávy obou šetře-
ní jsou dostupné na webových stránkách města. 

Pozitivním zjištěním je, že spokojenost obyvatel 
Jablonce nad Nisou za uplynulé čtyři roky narostla. 
Zatímco v roce 2010 patřilo město z hlediska tohoto 
indikátoru mezi průměrné, v roce 2014 se umístilo ve 
vzorku měst, které hodnotí spokojenost podle srovna-
telné metodiky, mezi nejlepšími městy v ČR. 

Celkově je s životem v Jablonci spokojeno 86,7 % 
obyvatel. Pouze 2,3 % je velmi nespokojeno. Srovnání 
s dalšími městy v ČR nabízí graf na straně 16. Spo-
kojenost narůstá se vzděláním, mezi vysokoškolsky 
vzdělanými respondenty průzkumu v Jablonci byla 
míra spokojenosti 88,6 % a velmi nespokojen nebyl ni-
kdo. Nepřekvapí, že relativně nejméně spokojeni jsou 
nezaměstnaní a důchodci, muži jsou o něco kritičtější 
než ženy. Z hlediska místních částí jsou nejspokojeněj-
ší občané z Lukášova, počet respondentů u této části 
však byl malý. Dále jsou spokojenější, než činí průměr 
za Jablonec, obyvatelé ze Mšena a Rýnovic. 

Velmi spokojen

Mírně spokojen

Mírně nespokojen

Velmi nespokojen

Zdroj: CI2, o.p.s. 

VI. Spokojenost občanů

Jak jste spokojen(a) s Jabloncem nad  
Nisou jako s místem, kde žijete či pracujete  
(% odpovědí)?

Podrobné výsledky dotaz-
níkového šetření, zamě-
řeného na spokojenost 
občanů s místním spole-
čenstvím, jsou uvedeny 
v samostatném dokumen-
tu, který je dostupný na 
internetových stránkách 
města Jablonce nad Nisou. 
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2,3
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Jak jste spokojen(a) s Jabloncem nad Nisou jako s místem, kde žijete či pracujete?  
(% odpovědí)

Zdroj: CI2, o.p.s. 

Zdroj: CI2, o.p.s. 
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Jak jste spokojen(a) s městem / obcí jako s místem, kde žijete či pracujete? 
Srovnání měst ČR (%) 

Zdroj: CI2, o.p.s. 

Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde žijí 
a pracují. Data v grafu obsahují pouze výsledky posledního šetření ve městě a jsou seřazena sestupně podle 
podílu spokojených obyvatel.
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Zdroj: CI2, o.p.s. 

Předcházející grafy uvádějí průměr bodového ohodnocení míry spoko-
jenosti občanů s vybranými oblastmi života ve městě na stupnici 0–10 
(0 – nejméně spokojený, 10 – nejvíce spokojený).

Také v těchto otázkách spokojenost narostla. Obyvatelé kladně hod-
notí možnost provozovat své záliby a koníčky a možnost účastnit se 
místního plánování. V tomto bodě bývají občané v jiných městech 
kritičtí či o možnosti ovlivnit místní rozhodování a plánování nevědí; 
výsledek z Jablonce proto svědčí o dobré práci radnice. Mírně poklesla 
spokojenost s kvalitou okolního prostředí. Z hlediska veřejných služeb 
jsou obyvatelé relativně nejméně spokojeni s fungováním městské 
policie, i když zde převládá kladné hodnocení nad záporným, a došlo 
k meziročnímu zlepšení. Na druhou stranu si cení zdravotnických služeb 
(nejvyšší známka), městské hromadné dopravy a školství. Z hlediska 
osobních priorit, podobně jako v jiných městech, většina občanů pova-
žuje za klíčovou možnost zaměstnání ve městě. Na dalších místech pak 
kvalitu okolního životního prostředí a mezilidské vztahy.

Jak jste spokojen(a) s různými aspekty města?  
(0 – nejmenší spokojenost; 10 – největší spokojenost)

Zdroj: CI2, o.p.s. 
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Hodnocená oblast  
(0 – nejmenší spokojenost, 10 – nejvyšší spokojenost) Jednotka 2010 2014 Zhodnoce-

ní vývoje

Spokojenost s mezilidskými vztahy index 6,3 6,7

Spokojenost s možnostmi provozovat své záliby a koníčky index 7,5 7,7

Spokojenost se základními veřejnými službami index 6,5 7,0

Spokojenost s možnostmi zaměstnání ve vašem městě index 5,3 5,3

Spokojenost s kvalitou okolního životního prostředí index 7,0 6,2

Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování index 5,5 7,6

Spokojenost s politicko-společenskou atmosférou v Jablonci n. N. index 5,5 6,0

Spokojenost se zdravotnickými službami index 6,7 7,5

Spokojenost se sociálními službami index 6,2 6,8

Spokojenost s mateřskými školami index 6,7 7,1

Spokojenost se základními školami index 6,9 7,3

Spokojenost se středními školami index 6,8 7,2

Spokojenost s městskou hromadnou dopravou index 6,5 7,4

Spokojenost s fungováním Magistrátu města Jablonec n. N. index 6,7 7,1

Spokojenost s fungováním Technických služeb v Jablonci n. N. index 6,4 7,2

Spokojenost s fungováním městské policie index 5,7 6,3

Kvalita ovzduší index 6,8 7,4

Kvalita vody v Nise index 5,2 6,2

Kvalita vody v přehradě index 5,6 6,5

Kvalita – příroda a krajina v okolí Jablonce n. N. index 8,3 8,5

Kvalita – hlučnost ve dne index 5,8 6,1

Kvalita – hlučnost v noci index 6,6 6,6

Odborná znalost úředníků index 6,8 7,1

Rychlost vyřízení vašeho požadavku index 6,3 6,8

Ochota a zdvořilost úředníků index 6,5 6,9

Kvalita Jabloneckého měsíčníku index 7,6 7,3

Kvalita webových stránek města index 7,4 7,7

Index průměrné spokojenosti

Shrnutí odpovědí na otázky průzkumu spokojenosti v letech 2010 a 2014 ukazuje tabulka. U každé otázky je prů-
měrné bodové hodnocení v daném roce a dále hodnocení vývoje mezi lety 2010 a 2014. Zelená barva značí pozitivní 
trend – zlepšení, červená negativní – zhoršení, oranžová neutrální – beze změny. Z tabulky vyplývá, že subjektivní 
pocit obyvatel Jablonce nad Nisou se životem v tomto městě a jeho nejrůznějšími aspekty se ve většině parametrů 
zlepšil. To je jednoznačně pozitivní vzkaz jak zástupcům města, tak dalším organizacím a lidem v městě, kteří společ-
ně spoluvytvářejí celkové společenské klima a návazně i kvalitu života v Jablonci nad Nisou.

Hodnocení vývoje Hodnocení udržitelnosti

Rostoucí Stagnující Klesající Pozitivní Neutrální Negativní

Zdroj: CI2, o.p.s. 
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VII. Mobilita a místní přeprava 
cestujících

Doprava a mobilita je jedním z vý-
znamných aspektů ovlivňujících 
zdraví města. Ukazatel Mobilita 
a místní přeprava cestujících 
zjišťuje a popisuje mobilitu občanů 
žijících na území dané samosprávy. 
V Jablonci nad Nisou se ukazatel 
zjišťoval pomocí dotazníkového 
šetření společně se spokojeností 
obyvatel na přelomu let 2009/2010 
a podruhé v květnu 2014. 

Různé způsoby dopravy je možné 
kvalifikovat z hlediska udržitel-
nosti jako udržitelné – pěší cesta, 

narostl podíl cest pěšky (o 7 pro-
centních bodů na 40,6 %). Druhý 
nejčastější způsob dopravy byl 
hromadnou dopravou (22,9 %), 
její podíl však ve srovnání s rokem 
2010 poklesl o bezmála 10 pro-
centních bodů. Třetí nejvyužíva-
nější dopravní prostředek pro 
cesty po městě a mimo město je 
osobní automobil (27,7 % cest) 
a jeho podíl meziročně mírně 
poklesl. Lidé v Jablonci nad Nisou 
nejčastěji cestují do práce, za 
nákupy a z důvodu rekreace a vol-
ného času.

cesta na kole, použití hromadné 
dopravy a neudržitelné – cesta 
autem, na motocyklu nebo po-
mocí taxi. V Jablonci se využívá ze 
71 % udržitelná doprava. Od roku 
2010 tento podíl narostl o necelá 
2 %, což je v kontextu neudrži-
telných trendů na celonárodní 
úrovni a v jiných městech pozitiv-
ní výsledek. 

Respondenti dotazníku zazna-
menávali, jaký ze sedmi možných 
způsobů dopravy běžný pracovní 
den využili. Z výsledků vyplývá, že 

40,6

7,71,0

27,7

19,3

1,4

2,2

Pěšky
Na kole
Na motocyklu

Autem, taxi
Autobusem

Vlakem

Tramvají

Způsob dopravy (% cest)

Zdroj: CI2, o.p.s. 

Podrobné výsledky dotazníkového šetření, zaměře-
ného na mobilitu obyvatel, jsou uvedeny v samo-
statném dokumentu, který je dostupný na interne-
tových stránkách města Jablonce nad Nisou. 
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Negativní z hlediska udržitelnosti je nárůst průměr-
né vzdálenosti jedné cesty a s tím související nárůst 
průměrné doby jedné cesty. Souvisí to zřejmě s tím, že 
lidé musí více cestovat za prací. 

Podíl cest automobilem, 27,7 % z celkového počtu 
cest, je ve srovnání s ostatními městy relativně nízký 
– třetí nejnižší. Negativní z pohledu udržitelného roz-
voje je fakt, že převažují (54 %) cesty automobilem 
bez spolujezdců. Kladně však lze hodnotit fakt, že od 
roku 2010 tento podíl klesl o 6 %.

Zdroj: CI2, o.p.s. 
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Zdroj: CI2, o.p.s. 

Indikátor Jednot-
ka 2010 2014

Průměrná denní 
vzdálenost cesty km 6,4 7,8

Průměrná délka 
trvání cesty minuta 21 23

Délka cesty

Zdroj: CI2, o.p.s. 

44,2

43,5

43

40,6

39

38,3

38,2

37,3

36,6

36,4

33,1

32,8

32,5

31

30,4

30,4

30

29,5

29,3

28,6

28,2

27,7

27,2

27,1

0 10 20 30 40
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Semily 2009

Uherské Hradiště 2013

Hodonín 2013

Poděbrady 2009

Napajedla 2011

Svitavy 2011

Jablonec n. N. 2014

Jilemnice 2013

Jihlava 2013

Podíl cest automobilem (%) ve městech ČR
Definice cesty

Jako cesta se udává déletrvající pohyb obyva-
tele města v běžný den na určitou vzdálenost 
a z konkrétního důvodu. Cestou se rozumí 
déletrvající procházka, ne pouhá docházka 
k popelnici kvůli vyhození odpadků. Jako zpá-
teční cesta byla v dotazníku označena ta cesta, 
která směřovala do předchozího místa pobytu 
či do místa bydliště.
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Indikátor Jednot-
ka 2010 2014 Zhodnocení 

vývoje

Počet cest na obyvatele za den Počet 2,55 2,51

Podíl cest do školy % 7,5 4,5

Podíl cest do práce % 20,9 17,6

Podíl cest za rekreací % 13,5 13,6

Podíl cest za nakupováním % 13,8 15,5

Podíl cest k lékaři % 0,0 3,5 X

Podíl cest – zpáteční cesta % 44,4 45,3

Podíl systematických cest % 50,9 40,4

Podíl nesystematických cest % 49,1 59,6

Podíl cest pěšky % 33,8 40,6

Podíl cest na kole % 3,3 7,7

Podíl cest na motorce % 1,0 1,0

Podíl cest automobilem, taxíkem % 29,4 27,7

Podíl cest hromadnou dopravou % 32,5 22,9

Podíl cest udržitelnými způsoby % 69,6 71,3

Podíl cest neudržitelnými způsoby % 30,4 28,7

Průměrná délka jedné cesty h 0:21:09 0:23:13

Průměrná vzdálenost jedné cesty km 6,4 7,8

Podíl cest uskutečněných automobilem (pouze řidič) % 57,2 54,0

Podíl cest uskutečněných automobilem (se spolu-
jezdci) % 42,8 47,8

Indikátory mobility

Hodnocení vývoje Hodnocení udržitelnosti

X

Rostoucí Stagnující Klesající Nehodno-
ceno Pozitivní Neutrální Negativní Nehodno-

ceno

Shrnutí hodnocení mobility z pohledu udržitelné-
ho rozvoje v letech 2010 a 2014 ukazuje tabulka. 
Trendy v tomto případě nejsou tak jednoznačné jako 
v případě spokojenosti. Některé parametry dopravy 
občanů Jablonce se zlepšily, jako například podíl cest 
pěšky či na kole, naopak jiné zhoršily (např. podíl 
cest hromadnou dopravou nebo délka cesty).

Zdroj: CI2, o.p.s. 
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Zdroj: CI2, o.p.s. 

Cyklostezky na území města

Z šetření mobility vyplynul nárůst počtu cest, které 
jsou jabloneckými občany vykonávány na kole. Zatím-
co v roce 2010 bylo pouze 3,3 % cest během běžného 
pracovního dne vykonáno na kole, v roce 2014 tento 
podíl narostl na 7,7 %. V šetření v roce 2014 zhruba 
26 % lidí uvedlo, že se dopravuje po městě na kole 
(pokles od posledního šetření). Celkem 60 % obča-
nů uvedlo, že je spokojeno se zázemím pro cyklisty. 
V této otázce nastalo zlepšení. Město v současné době 
spravuje 15,7 kilometrů značených cyklostezek a jejich 
délka postupně narůstá. Nová cyklostezka vznikla 
přímo v centru na jedné z mála rovin v Jablonci, v ulici 
5. května. Tam se podařilo po více než 12 letech vyřešit 

vleklý spor, zbourat dům, který bránil rozšíření vozov-
ky a vybudovat chodník, pás zeleně a cyklostezku. 
Cyklisté teď mohou bez obav projet frekventovaným 
centrem města. 

Jablonec je také ve svých místních částech Vrkoslavice 
a Kokonín napojen na dálkovou mezinárodní cyk-
lotrasu Odra – Nisa, která spojuje tři země – Německo, 
Českou republiku a Polsko a vede od pramenů Nisy až 
k Baltskému moři. Adrenalinové vyžití nabízí nový bike 
park na Dobré Vodě, který slouží nejen pro pořádání 
profesionálních závodů světové série ve fourcrossu 4X 
Revelations, ale i rekreačním bikerům.
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VIII. Nezaměstnanost

V letech 2005–2008 byl vývoj všech ukazate-
lů relativně ustálený, spíš s pozitivními výkyvy 
v letech 2006 a 2007. Velmi nepříznivý vývoj ve 
všech indikátorech nezaměstnanosti zaznamenal 
rok 2009. Ve městě došlo vlivem finanční a eko-
nomické krize a poklesu zakázek jabloneckých 
firem k propouštění a velkému nárůstu nezaměst-
nanosti. V následujících letech se naštěstí tento 
negativní trend podařilo obrátit, ve městě opět 
ožívá sklářský a bižuterní průmysl a daří se i dalším 
sektorům. 

* Míra nezaměstnanosti je vypočtena jako podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání a ekonomicky aktivních obyvatel (SLDB)

Indikátor Jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Počet uchazečů o za-
městnání (k 31. 12.) osoby 1 651 1 483 1 135 1 493 2 431 2 276 1 984 

z toho dosažitelní osoby 1 474 1 281 972 1 323 2 361 2 145 1 830 

Míra nezaměstnanosti* % 6,2 5,4 4,1 5,6 10,0 9,0 7,7 

Volná pracovní místa místa 306 451 406 294 110 98 254

Počet uchazečů na 
jedno volné pracovní 
místo

uchazeči/
místa 5,4 3,3 2,8 5,1 22,1 23,2 7,8

Zdroj: MPSV

Míra nezaměstnanosti do roku 2012 procentuálním 
způsobem vyjadřovala podíl dosažitelných uchaze-
čů o zaměstnání k 31. 12. daného roku a celkového 
počtu ekonomicky aktivních osob zjištěného na 
základě výsledků předchozího Sčítání lidu domů 
a bytů. Údaje za roky 2012 a 2013 v souladu s pře-
chodem MPSV na nové programové vybavení nejsou 
k dispozici. Podle nové metodiky (která není srovna-
telná s předchozím vyjádřením ukazatele) činila míra 
nezaměstnanosti vyjadřující podíl dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu osob ve 
věku 15–64 let v roce 2013 6,4 %. 

Vybrané ukazatele nezaměstnanosti
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Město zaměstnává více jak stovku 
dlouhodobě nezaměstnaných 
Už v roce 2009 zaměstnával tehdy městský úřad 
dlouhodobě nezaměstnané na úklid města. Po výno-
su Ústavního soudu, který zrušil povinnost institutu 
veřejné služby, přesto nezaměstnaní na jabloneckou 
radnici docházeli a dál pro město pracovali dobro-
volně. Mezi ostatními českými městy to byla situace 
zcela výjimečná a v Libereckém kraji ojedinělá. 
Na základě dohody magistrátu s úřadem práce se 
podařilo vybudovat širokou základnu pracovníků 
veřejné služby a veřejně prospěšných prací, kteří 
vykonávají zejména úklidové a méně odborné práce 
nejen na radnici, ale i v městských organizacích. 
Např. v TSJ, s.r.o., na hřbitově, v CSS, p.o. nebo ve 
školských zařízeních. Od 1. 3. 2014 vzniklo na Magis-
trátu města Jablonec nad Nisou oddělení Organizace 
personálu a veřejných prací, které organizuje práci 
více jak 100 osob pracujících v režimu veřejné služby 
(VS) nebo veřejně prospěšných prací (VPP). 

Veřejná služba je dobrovolnickou prací, kterou na 
městském majetku vykonávají lidé pobírající od úřadu 
práce dávky hmotné nouze. Pracovníci VS obvykle 
odpracují na městském majetku 40 hodin měsíčně. 
Tito lidé jsou na základě rozhodnutí rady města mo-
tivováni poskytnutím stravenek v hodnotě 300 korun 
za 40 hodin výkonu veřejné služby v měsíci. Vyko-
navatelé VS v Jablonci nad Nisou odpracují měsíčně 
přes tisíc hodin. Veřejná služba vykonávaná formou 
dobrovolnické služby je v rámci ČR využívaná zcela 
minimálně. Jablonec nad Nisou patří mezi výjimky. 

Pracovníci VPP jsou osoby, které byly dlouhodobě 
v evidenci úřadu práce, nyní jsou v pracovním po-
měru ke statutárnímu městu a na jejich mzdu městu 
přispívá z větší části úřad práce. V květnu 2014 bylo 
zaměstnaných cca 80 pracovníků VPP. 
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IX. Ovzduší

Kvalita ovzduší v Jablonci nad 
Nisou je ovlivňována průmyslovými 
podniky, výrobou tepla (viz box na 
následující straně), dopravou i ma-
lými spalovacími zdroji z domác-
ností, v nichž může být spalováno 
nekvalitní palivo (prachové uhlí), 
nebo dokonce odpady, které pro-
dukují toxické emise. Významných 
zdrojem znečišťování ovzduší bývá 
především v podzimních měsí-

cích spalování spadaného listí na 
zahradách a zahrádkách obyvatel. 
Mnohem vhodnější formou jeho 
likvidace je kompostování. 

Kvalita ovzduší je v Jablonci oproti 
jiným městům v ČR velmi dobrá. 
Od roku 2004, kdy bylo zahájeno 
měření, nebyly kromě prašného 
aerosolu (PM10) překročeny imisní 
limity měřených látek v ovzduší. 

Například oxid dusičitý (NO2), 
způsobující kyselé deště, se v roč-
ních průměrných koncentracích 
pohybuje od roku 2004 v rozmezí 
20,3 µg/m3 (2007) – 23,3 µg/m3 
(2006), což Jablonec n. N. řadí na 69. 
– 77. místo z přibližně 180 měřicích 
stanic na území ČR. K překročení 
imisního limitu nedošlo v žádném 
z těchto let.

Indikátor Jed-
notka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Počet překročení  imisní-
ho limitu látek PM10 za rok počet 39 35 11 8 19 24 24 17 17

Maximální koncentrace 
během roku

(µg/
m3) 92,1 87,5 119,5 75,4 130,5 240,6 91,1 108,3 109,0

Kvalita ovzduší v Jablonci nad Nisou, měřicí stanice Jablonec nad Nisou – město

Zdroj: ČHMÚ 

Počet případů překročení 
imisních limitů PM10

Polétavý prach (PM10) je jediná látka, 
u které bylo v Jablonci zaznamenáno 
překročení imisního limitu. V každém 
roce od počátku měření došlo k 8 až 
39 překročení. Podmínka pro klad-
nou hodnotu ukazatele je přesáh-
nutí tolerance 35 překročení v roce. 
V Jablonci se tak stalo pouze v roce 
2005, v dalších letech je hodnota 
ukazatele nulová. K dalšímu zlepšení 
ovzduší povede revitalizace systému 
výroby a rozvodu tepla a teplé užit-
kové vody v Jablonci. Mnohem horší 
situace ohledně tohoto zdravotně 
závažného typu znečištění je na 
Ostravsku, v severních Čechách a ve 
vybraných velkých městech a jejich 
okolí (mapa na straně 26).

Poznámka: Povolený počet překročení imisního limitu látek PM10 za rok je 35. 
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39

Počet překročení PM10 v Jablonci nad Nisou, 2004–2013

Zdroj: ČHMÚ 
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Mapa znečištění ovzduší v ČR (polétavý prach) v roce 2012 – 
čím tmavší červená barva, tím horší kvalita ovzduší 

Zdroj: ČHMÚ 

Jablonec n. Nis.

Projekt „Jablonec – energeticky úsporné město“ 
Jablonec nad Nisou byl městem s nejdražším teplem v zemi. Dlouhodobě bylo jasné, že změna může 
nastat pouze tehdy, když město bude mít 100% kontrolu nad teplárnou. Prvním krokem projektu 
„Jablonec – energeticky úsporné město“ bylo převzetí teplárny městem v červenci 2013. Od ledna 
2014 došlo ke snížení ceny tepla pro občany o 14 %. V dalších fázích projektu v letech 2014–2016 dojde 
k výstavbě nových menších úsporných zdrojů na výrobu tepla a teplé užitkové vody a v poslední fázi 
k odstavení centrálního zdroje. Systém bude řešen blokově, což přiblíží výrobu tepla ke konečným od-
běratelům. Dojde k výraznému zefektivnění celého systému a snížení provozních nákladů. V neposlední 
řadě bude mít revitalizace výroby a rozvodů tepla výrazný pozitivní vliv na zlepšení životního prostředí. 
Jednak z města zmizí nevzhledné parovody vedené ve většině případů nad povrchem země a také 
dojde ke snížení emisí produkovaných dosavadními centrálními zdroji zhruba o polovinu.
Náklady na revitalizaci systému se odhadují na 270 milionů korun. Na financování se bude podílet 
společnost RWE, která na své náklady vybuduje nové plynové přípojky, dále teplárna – společnost Jab-
lonecká energetická získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí a další peníze žádá společnost 
z fondů EU. Město počítá s návratnou investicí do teplárny ve výši 165 milionů korun. Tyto peníze se 
městu vrátí. Teplárna by měla vydělávat už v roce 2017.
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X. Sociální služby

V Jablonci nad Nisou je dostupná 
síť sociálních služeb. Síť zahrnuje 
více než 20 druhů sociálních slu-
žeb, které jsou poskytovány terén-
ní, ambulantní nebo pobytovou 
formou. Poskytovateli služeb jsou 
příspěvková organizace města 
Centrum sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou, p. o., které nabízí 
pečovatelskou službu a odlehčo-
vací službu, příspěvkové organi-
zace kraje a nestátní neziskové 
organizace. Služby se zaměřují 

na podporu seniorů, zdravotně 
znevýhodněných, rodin s dětmi 
a osob ohrožených sociálním 
vyloučením.

Přehled všech poskytovatelů soci-
álních služeb ve městě je k dispo-
zici na internetových stránkách 
města v Katalogu sociálních 
služeb: http://www.mestojablo-
nec.cz/cs/zdravotnictvi-a-socialni-
-sluzby/komunitni.

Od roku 2008 probíhá ve městě 
proces komunitního plánování 
sociálních a navazujících služeb. 
V rámci tohoto procesu se mohou 
do plánování služeb zapojit také 
občané města. Důležitým doku-
mentem procesu je 2. komunitní 
plán sociálních a souvisejících 
služeb Jablonecka na období 
2012–2015, který doplňují roční 
akční plány. Akční plány zohled-
ňují aktuální potřebnost sociál-
ních služeb na území města.

Indikátor Jed-
notka 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013

Celkový počet evido-
vaných žádostí do bytů  
zvláštního určení pro 
seniory a OZP (dříve domy 
s pečovatelskou službou)

počet 276 286 295 289 257 249 237 30

Počet stálých členů 
v klubech seniorů počet 125 165 166 162 165 260 260 260

Rozpočet na činnost 
klubů seniorů tis. Kč 172 173 181 162 168 101 113 113

Počet osob propuště-
ných z výkonu trestu 
odnětí svobody a vazby

počet 87 88 81 88 118 105 93 96

Počet osob, které nastou-
pily ve sledovaném roce 
výkon trestu a vazby

počet 75 79 74 91 119 125 75 51

Vyplacená dávka mimo-
řádné okamžité pomoci 
z důvodu ohrožení oso-
by sociálním vyloučením

tis. Kč 46,6 44,4 30,0 47,4 47, 2 33,5 43,4 45,3

Vyplacené dotace re-
gistrovaným sociálním 
službám

 tis. Kč  .  .  . . 1 565 1 818 2 365 3 366

Přehled některých ukazatelů sociálních služeb ve městě

Zdroj: OSVaZ MMJN
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Zdroj: CI2, o.p.s.

Spokojenost s bezbariérovostí

Jedním z cílů komunitního plánu je požadavek na vytváření bezbariérového prostředí ve městě. Tato otázka 
byla z pohledu občanů hodnocena v rámci dotazníkových šetření v letech 2010 a 2014. Spokojenost v této 
otázce poklesla a poměrně výrazně narostl počet občanů, kteří otázku nedokázali posoudit. 

XI. Dobrovolné aktivity města

Dobrovolné aktivity města – 
prorodinná politika města 
Statutární město Jablonec nad Nisou dlouhodobě 
pracuje na zlepšení prostředí pro rodiny. Rodiny mo-
hou využít rodinné slevy (rodinná víkendová jízdenka 
v jablonecké MHD, prázdninová sleva na vstup na 
sluneční louku u městského bazénu, příspěvek na 
příměstské tábory pro mladší děti apod.). V rámci pro-
rodinné politiky pořádá město ve spolupráci s dalšími 
organizacemi aktivity, které se zaměřují na podporu 
rodin. Jedná se o Týden partnerství, Svátek matek, 
Den rodiny, Den otců, Týden seniorů. Také pokračuje 
úspěšná soutěž dětských kreseb „Malujeme pro skřít-
ka Pastelku“, která vyvrcholí v září 2014 výstavou.

Pro rodiče s menšími dětmi otevřelo v roce 2013 
město ve spolupráci s DDM Vikýř v jabloneckém 
Eurocentru tzv. místo pro děti. Jedná se o místo, kde 
mohou rodiče bezplatně v bezpečném prostředí 
nakrmit a přebalit své děti a zároveň funguje jako 
Informační centrum pro mládež.

Město také podporuje seniorské aktivity, které pořádá 
Centrum sociálních služeb. Nabízí seniorům nejenom 
sociální služby, ale také kulturní a sportovní příležitos-
ti a možnosti smysluplného trávení volného času. Vel-
mi oblíbený je vzdělávací program Akademie seniorů.

Internetové stránky http://www.jabloneckarodina.cz 
nabízejí aktuální informace pro celé rodiny. Stránky 
se zaměřují na rozdílné životní situace, přinášejí ak-
tuální informace a pozvánky na aktivity, při kterých 
mohou trávit rodiny společný čas.

Víkendová rodinná jízdenka
Víkendové rodinné jízdenky za zvýhodněné ceny město 
nabízí už od roku 2009. Celý projekt vznikl v souvislosti 
s udělením titulu Obec přátelská rodině v roce 2008. 
Koupit je lze v pokladně autobusového nádraží a v Jablo-
neckém kulturním a informačním centru v Kostelní ulici.
„Rodinné víkendové jízdenky město připravilo společně 
s provozovatelem městské hromadné dopravy. Jde vlast-
ně o skupinovou slevu pro rodiny s dětmi platící každý 
víkend od páteční druhé hodiny odpolední do nedělní 
půlnoci,“ vysvětluje náměstkyně Soňa Paukrtová.
Rodinná víkendová jízdenka je v prodeji ve dvou ceno-
vých relacích. „Za 52 korun pořídíte jízdenku pro jednu 
dospělou osobu a jedno až dvě děti. Za 66 korun zakou-
píte jízdenku pro dva dospělé a jedno až tři děti,“ konsta-
tuje manažerka prorodinné politiky Simona Hušková. 
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V listopadu a prosinci 2013 se 
v Jablonci nad Nisou uskutečnila 
anketa pro občany. Cílem bylo 
zjistit, jaké téma považují občané 
za klíčové. V anketě dominovalo 
téma bezpečnosti a mezi vlastní-

mi tématy lidé nejčastěji zmiňo-
vali problematiku soužití s Romy. 
Na dalších místech se v anketě 
umístilo téma pořádku ve městě, 
zimní údržby, úklidu a odpadů. 
Velmi často také občané uváděli 

poznámky související s dopravou 
– průjezdnost městem, parkování 
a stav komunikací. K těmto téma-
tům je možné nalézt podrobnější 
informace v jednotlivých kapito-
lách této publikace. 

Anketa Žiju tady rád 2013

Bezpečnost ve městě 

Veřejná zeleň a dětská 
hřiště 

Vodní plochy ve městě 

Kvalita ovzduší

Pořádek ve městě, zimní údržba, 
úklid, odpady

Školy a školky, kvalita 
vzdělávání ve městě

Kultura a sport

Doprava, 
průjezdnost 

městem, parkování, 
komunikace 

Péče o seniory, děti, 
znevýhodněné 

osoby

Vlastní téma
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Zdroj: CI2, o.p.s.



Autoři publikace: 

TŘEBICKÝ Viktor, NOVÁK Josef

Autor fotografií:

BALOGHOVÁ Radka

Grafická úprava:

MATURA David, http://dm.sputnik.cz

CI2, o.p.s.

Ke Školce 1319f, 252 19 Rudná

http://www.ci2.co.cz 

Použité zkratky 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

CHKO chráněná krajinná oblast

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

DDM dům dětí a mládeže 

mil. milion 

MHD městská hromadná doprava

MMJN Magistrát města Jablonec nad Nisou

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

NO2 oxid dusičitý

ORP obec z rozšířenou působností

OSVaZ Odbor soc. věcí a zdravotnictví

OSVZ Oddělení správy veřejné zeleně

OÚP Oddělení územního plánování

OŽPaPP Oddělení životního prostředí a státní památkové 
péče

PM10 polétavý prach s velikostí částic 10 μm

QA průměrný průtok

Q100 průtok při stoleté vodě

SLDB Sčítání lidí, domů a bytů

SRN Spolková republika Německo

SVS Severočeská vodárenská společnost, a.s.

tis. tisíc

VPP veřejně prospěšné práce 

VS veřejná služba
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