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Lidé žijící ve městech České republiky, ač mají zákonem dané právo 
na informace o životním prostředí, narazí na obtíže ve chvíli, kdy se 
začnou zajímat o kvalitu života a životní prostředí v místě bydliště. 
Informace jsou sice obsaženy v nejrůznějších datových zdrojích, ale 
pro běžného občana či zastupitele jsou prakticky nedosažitelné 
a nesrozumitelné. Města nemají jednotný přístup k jejich poskyto-
vání, úřady tak činí zpravidla jen na vyžádání, jak ukládá zákon.

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 přístupu vedení města k ochraně životního prostředí 
a jeho zájmu o spokojenost místních obyvatel. Slouží jako podklad 
pro koncepční dokumenty, strategické plánování a jednotlivé pro-
jekty 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 ob-
sáhnout všechny aspekty kvality života či životního prostředí. 
Témata a data zde zveřejněná vycházejí ze zapojení veřejnosti ve 
městě. Obyvatelé a občané města volili v anketě nazvané Téma 
2009 pro Jablonec nad Nisou, konané v rámci Podzimních slavnos-
tí, z deseti klíčových témat jedno, které je pro ně nejdůležitější. 
Jablonečtí zároveň v listopadu 2009 odpovídali na otázky dotazní-
kového šetření na spokojenost obyvatel, mobilitu a místní přepravu. 
Na základě těchto odpovědí byla sestavena sada ukazatelů 
(indikátorů), které po vyhodnocení a zjednodušení tvoří tuto zprávu 
pro veřejnost. Ta by měla pokrývat základní otázky, které si zde lidé 
kladou ve vztahu k životnímu prostředí a kvalitě života, jak vzešlo 
z jejich odpovědí. 

Jablonec nad Nisou a Semily jsou pilotními městy, pro která byly 
vytvořeny tyto zprávy v projektu občanského sdružení Týmová ini-
ciativa pro místní udržitelný rozvoj. Díky tomuto projektu vznikla 
mimo jiné praktická příručka pro politiky, zástupce místních úřadů 
a neziskové organizace – Hodnocení kvality života ve městech se 
zapojením veřejnosti (TIMUR, 2010). 

                     
 Michaela Pomališová

               Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.
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1.  Lidé a město

A d m i n i s t r a t i v n í     
č l e n ě n í
Jablonec nad Nisou náleží k Libereckému 
kraji a je samostatnou obcí s rozšířenou 
působností (ORP). Správní obvod obce 
s rozšířenou působností je tvořen 
11 obcemi (3 města, 8 obcí). Jablonec 
nad Nisou je rozdělen do 8 katastrů 
a 8 částí obce (Jablonec nad Nisou, 
Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, 
Mšeno nad Nisou, Proseč nad Nisou, 
Rýnovice a Vrkoslavice). Společně 
s dalšími 8 obcemi od roku 1999 vytváří 
Mikroregion Jizerské hory, jehož 
hlavním posláním je všestranný rozvoj 
obcí a měst v okolí Jablonce nad Nisou. 
Zahraničními partnerskými městy 
Jablonce jsou: Bautzen (SRN), Jelenia 
Gora (Polsko), Kaufbeuren (SRN), Marscia-
no (Itali), Ronse (Belgie) a Zwickau (SRN).

Pro rok 2010 hospodaří město se schodkovým rozpočtem 
v celkovém objemu 1,326 mld. korun. Zastupitelstvo 
tvoří třicet členů, rada je devítičlenná. V čele města stojí 
starosta a tři místostarostové. V Jablonci nad Nisou 
pracuje 26 příspěvkových organizací, město založilo 
čtyři společnosti s ručením omezením (Sport Jablonec, 

Technické služby Jablonec, Městská správa nemovitostí 
a Eurocentrum Jablonec) a tři obecně prospěšné 
společnosti – Městské divadlo, Jablonecké kulturní 
a informační centrum a Plavecký bazén. Akciový podíl pak 
má město v Jablonecké a teplárenské realitní, a. s.

Největším zaměstnavatelem až donedávna byl v Jablonci 
bižuterní a sklářský průmysl. Většina firem zabývajících 
se touto výrobou byla sloučena do koncernu Jablonex 
Group, a. s. Ten se začal v roce 2009 rozpadat, na jaře 
roku 2010 pak prodal Jablonex svou nejproduktivnější 
část Českou mincovnu česko-švýcarské společnosti 
Monetica. V současné době chtějí drobné bižuterní firmy 
vystupovat na zahraničních trzích pod společnou značkou 

Made in Jablonec. Původní sklářskou výrobu ve městě 
dále reprezentuje zejména společnost Preciosa, a. s. 
Silné zastoupení zde má ale také průmysl automobilový, 
kterému se věnují například společnosti TEDOM, 
s. r. o., TRW Automotive Lucas Varity, s. r. o. nebo TI Group 
automotive systes, s. r. o., významným zaměstnavatelem 
je také společnost ABB, s. r. o., známá například svou 
výrobou vypínačů a zásuvek.

Historie města
První zmínky o Jablonci pocházejí 

z doby okolo roku 1356, kdy v podhůří 
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 Krušnohoří a postupně se 
z Jablonce stalo známé středisko sklářské 
a bižuterní výroby. Rostoucí význam se odra-

zil 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. 

Ekonomická struktura a rozvoj města

Městský úřad a hospodaření

 

Indikátor            Jednotka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009

Počet obyvatel osoby  44 748  44 822  45 051  45 254  45 328

Hustota zalidnění obyv./km2 1 426  1 428  1 436  1 442  1 444

Průměrný věk  roky  39,9  40,1  40,3  40,4  -

Obyvatelstvo

Jablonec nad Nisou je kulturním i sportovně rekreačním 
centrem Jizerských hor. V současné době zde žije více jak 
45 000 obyvatel. Rozkládá se na ploše 31,38 km2, v kop-
covitém 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 architekto-
nicky je městem mladým, k jeho největšímu rozkvětu do-
cházelo až koncem 19. a začátkem 20. století, proto jsou 

zde nepřehlédnutelné stopy secese, funkcionalismu a no-
vorenesance. 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 rekreačním zázemím Jablonce. 
Díky své poloze v blízkosti Jizerských hor nabízí Jablo-
nec nad Nisou mnoho možností pro pěší turisty, cyklisty, 
v zimě je rájem běžkařů, ale i milovníků sjezdového 
lyžování.
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Standardizovaná míra úmrtnosti vyjadřuje počty 
zemřelých ve městě na jednotlivé skupiny ne-
mocí a z dalších příčin, vztažené k 100 tis. obyvatel. 
Z grafu je zřejmé, že tento indikátor v Jablonci 
za posledních pět let kolísá kolem hodnoty 950. 
Dosahuje tedy o něco nižších hodnot, než činí 
okresní a krajská hodnota (shodně 990) a hodnota 
na úrovni ČR (1010).

Standardizovaná míra úmrtnosti

Rok 2005    Rok 2006    Rok 2007    Rok 2008    Rok 2009

1020
1000
980
960
940
920
900
880
860
840
820

Standardizovaná míra úmrtnosti

Index ekonomického zatížení

Indikátor  Jednotka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008

Index 
ekonomického 
zatížení 

index  39,2  38,8  38,9  39,7

Index ekonomického zatížení znázorňuje počet dětí ve věku 0-14 let a počet 
obyvatel ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 15-59 let, neboli udává poměr 
počtu obyvatel v poproduktivním a předproduktivním věku k počtu obyvatel ve 
věku produktivním. V Jablonci připadá na dva obyvatele v produktivním věku 
jeden v poproduktivním a předproduktivním věku. V souvislosti se stárnutím 
populace se tento poměr bude do budoucna zhoršovat, což vyvolá řadu 
negativních sociálních a zdravotních jevů. Hodnota indikátoru na okresní úrovni 
je 41,3, na krajské úrovni pak připadá na sto produktivních osob 41,1 ekonomicky 
neaktivních.

Indikátor udává podíl počtu osob 
s vysokoškolským vzděláním 
k osobám se základním vzděláním. 
Je standardně sledován pouze 
1x za 10 let v rámci Sčítání lidu, 
domů a bytů. V roce 2001 činil 
indikátor v Jablonci 0,56, což je 
lepší výsledek než v některých 
průmyslových  městech jako Most 
či Kladno, ale horší než v případě 
Brna či Hradce Králové (viz graf). 

Indikátor udává počet (nápad) trestných činů zaznamenaných 
policí v dané obci či okrese na 1000 obyvatel. Jde 
o obecnou kriminalitu celkem, která zahrnuje různé formy 
trestných činů (např. hospodářské, násilné, atp.). V roce 2008 

činila hodnota indikátoru za okres Jablonec na Nisou (údaje 
za město nejsou dostupné) 26,3, což je méně než např.
v Mostě (43), ale více než v Uherském Hradišti (20).  

počet zemřelých 
na 100.000 obyvatel

889,4            

997,3         

990,0    

886,1  

983,9

Indikátor                   

Jednotka      

Rok 2005  

Rok 2006       

Rok 2007    

Rok 2008    

Rok 2009

Standardizovaná 
míra úmrtnosti

Brno       Chrudim     Hradec      Kladno         Most        Svitavy     Uherské    Jablonec
                    Králové                            Hradiště

1,200
1,000
0,800
0,600
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Indikátor            Jednotka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009

Počet obyvatel osoby  44 748  44 822  45 051  45 254  45 328

Hustota zalidnění obyv./km2 1 426  1 428  1 436  1 442  1 444

Průměrný věk  roky  39,9  40,1  40,3  40,4  -

Obyvatelstvo

Kriminalita

Index vzdělanosti
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Jablonec  nad Nisou

M a p a   v ý z n a m n ý c h   p r v k ů   
o c h r a n y   ž i v o t n í h o   p r o s t ř e d í  
n a   ú z e m í   m ě s t a

D o s t u p n o s t   d ě t s k ý c h   h ř i š ť

2.  Využití území

Podíl obyvatel bydlících ve vzdálenosti 
300 metrů a menší od dětských hřišť 
 

Indikátor     Hodnota Jednotka Rok

38,5  %               2010

Legenda

Hranice administrativního území

Vodní plochy

Budovy bez dostupnosti

Lesy a vysoká zeleň

Budovy s dostupností 300 m od hřišť

Dětská hřiště

Plocha dostupností 300 m od hřišť

1 0 1 2 30,5 kilometry

Legenda
Hranice administrativního území
Památné stromy
Integrovaný registr znečišťování
Staré ekologické zátěže - budovy
Staré ekologické zátěže 
Evropsky vyznamná lokalita
(Natura 2000)
Hlavní komunikace
Železnice
Vodní plochy
Záplavové území
Lesy a zeleň
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Indikátor      Hodnota Jednotka Rok

Celková výměra     3 138  ha  2008

Plocha brownfields     52  ha  2009

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

Podíl zastavěných ploch    8,0  %  2008

Podíl ostatních ploch     22,6  %  2008

Podíl zemědělské půdy    29,1  %  2008

Plocha lesů      38,4  %  2008

Počet starých ekologických zátěží – zátěže
(budovy)      

1,7  %  2009

13 (50)  počet  2009

Brownfield – opuštěné a nevyužívané průmyslové, dopravní, zemědělské nebo obchodní plochy či nemovitosti. 
Staré ekologické zátěže – problémové území zatížené kontaminací půdy z průmyslu apod. Rozdělují se na větší 
plošné zátěže  a na budovy. Podíl obyvatel bydlících ve vzdálenosti 

300 metrů a menší od dětských hřišť 
 

Indikátor     Hodnota Jednotka Rok

38,5  %               2010

Na základě funkčního 
rozdělení území se dá stano-

vit, zda je území z ekologického 
hlediska stabilní. Jedná se o tzv. 

koeficient ekologické stability (KES) a udává 
poměr ekologicky stabilnějších ploch (lesy, 

travní porosty, vodní plochy atp.) k plochám eko-
logicky méně stabilním (orná půda, zastavěné 
území aj.). Čím vyšší KES je, tím je území ekologicky 
stabilnější. Hodnota koeficientu je v Jablonci 1,89, 
což odpovídá vcelku vyvážené krajině, v níž jsou 
technické objekty relativně v souladu s docho-

vanými přírodními strukturami, důsledkem 
je i nižší potřeba energo-materiálových 

vkladů. Je to příznivější výsledek 
než např. ve Svitavách 0,34), 

ale méně příznivý než 
        v Dubí. 

E k o l o g i c k á    
s  t  a  b  i  l  i  t  a
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Legenda

3.  Ochrana přírody a zeleň

Podíl veřejně přístupné zeleně Dostupnost veřejných prostranství

Indikátor   

Hodnota 

Jednotka 

Rok

36,3 

% 

2010

72,6 

% 

2010

Dostupnost veřejně přístupné 
zeleně (všechny plochy)

Dostupnost veřejně 
přístupné zeleně 

(nad 5000 m)

Ukazatel dostupnost veřejných prostranství udává, kolik procent občanů žije v dosahu 300 metrů od veřejných prostranství. Veřejnými 
prostranstvími jsou myšleny veřejné parky, zahrady či otevřená prostranství, které slouží pouze chodcům nebo cyklistům. Dále sem 
patří nezastřešená sportovní zařízení a soukromá prostranství bezplatně přístupná veřejnosti. Tento ukazatel nebere v úvahu kva-
litu veřejného prostranství nebo služby. Předpokládá se, že volná prostranství poskytují – všechny stejným způsobem – ty funkce, 
ke kterým jsou určeny. To však přirozeně neodpovídá vždy realitě: některá veřejná prostranství jsou přitažlivější a oblíbenější než jiná.
  

Dostupnost veřejných prostranství Dostupnost zastávek hromadné dopravy
Podíl obyvatel bydlících ve vzdálenosti 300 metrů
a menší od veřejných prostranství - 72,6 %

Podíl obyvatel bydlících ve vzdálenosti do 300 metrů
od zastávek hromadné dopravy - 92,9 %

Charakteristika krajiny a využití území

Autobus. zastávky
Budovy s dostupnosti 300 m od zastávek HD
Hranice administrativního území
Vodní plochy
Budovy bez dostupnosti
Plocha dostupností 300 m od zastávek HD
Lesy a vysoká zeleň

Legenda
!(

Město Jablonec nad Nisou se nachází v nadmořské 
výšce 380 – 758 m. n. m. v podhůří Jizerských hor, které 
ovlivňují krajinný ráz tohoto města. Jizerské hory jsou 
nejsevernějším českým pohořím. Jejich východní část 
zasahuje na polské území a dále navazuje na Krkonoše, 
na západě sousedí s Lužickými horami. Nejvyšší vrchol 
české části hor je Smrk (1124 m). Území bylo v roce 1968 
vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) o rozloze 
368 km2. Jedním z důvodů jejího vyhlášení je vysoká les-
natost území. Převážnou část pohoří tvoří krkonošsko-
jizerský žulový pluton, což ovlivňuje nejen geomor-

fologii, 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 další kapitola). 
Jizerské hory mají velmi hustou 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).

Hranice administrativního území
Vodní plochy
Veřejná zeleň nad 5000 m2

Veřejná zeleň
Lesy s vysoká zeleň
Budovy s dostupností 300 m od veřejných prostranství
Budovy s dostupností 300 m
Budovy bez dostupnosti
Plocha dostupnosti od veř. prostranství (nad 5000 m2)
Plocha dostupnosti od veř. prostranství

Indikátor   

Hodnota 

Jednotka 

Rok

60 

ha 

2010

13,2 

m /obyv. 

2010

Plocha veřejně přístupné 
       zeleně na obyvatele 

Plocha veřejně
  přístupné zeleně 

2 
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Dostupnost zastávek hromadné dopravy

Dub letní
Mšeno nad Nisou, Palackého – U kostela

obvod kmen: 527 cm
výška: 24 m

stáří: 250 – 300 let

Javor klen
Mšeno nad Nisou, Palackého
obvod kmene: 357 cm
výška: 26 m
stáří: 150 – 200 let

Lípa malolistá
Jablonecké Paseky, U Staré lípy
obvod kmene: 325 cm
výška: 14 m
stáří: 120 let

Lípa malolistá 
Jablonec nad Nisou, Horská

obvod kmene: 450 cm,
výška: 14 m
stáří: 140 let

Jablonec nad Nisou, V Aleji
obvod kmene: 344 cm 

výška: 28 m
stáří: 150 let

Javor klen
Vrkoslavice, Pražská
obvod kmene: 370 cm
výška: 24 m
stáří: 110 let

Lípa malolistá
Kokonín, Maršovická
obvod kmene: 508 cm 
výška: 28 m 
stáří: 140 let

Lípa malolistá
Kokonín, Dubová

obvod kmene: 476 cm
výška: 27 m
stáří: 100 let

Novoveský javor
druh stromu: javor klen (Acer pseudoplatanus)
obvod kmene (ve 130 cm nad zemí): 313 cm
přibližná výška: 19 m
přibližné stáří: 100 let
obec: Nová Ves nad Nisou
lokalita: „Alej dětí“, na úpatí Černostudničního hřebene
navrhovatel: Spolek pro volný čas Novovesan

Buk lesní

V loňském roce 
se konal již čtvrtý ročník 

soutěže Strom Jablonecka. 
Svůj oblíbený strom může navrh-

nout každý, a to jak jednotlivci všech 
věkových kategorií, tak rodiny, sdružení, 

školy, firmy a jakékoli další organizace. 
Z předložených návrhů vybírá komise 
složená z odborníků, představitelů měst 
a obcí a osobností Jablonecka 10 stromů. 

O tom, který z finalistů se stane 
Stromem roku 2009, rozhodla 

veřejnost v hlasování. Vítězem 
se stal Novoveský javor.

Strom Jablonecka 

Legenda

Památné stromy

Hranice administrativního území

Železnice

Vodní plochy

Lesy a vysoká zeleň
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4.  Voda

Jakost vody
Jakost povrchové vody toku Bílá Nisa - Rýnovická v období 2007-2009 (zdroj: Povodí Labe)

Ukazatel   Jednotka      Minimum      Maximum      Průměr      Medián      C90      C95
                        Imisní       Třída 
                         limity      jakosti 

Teplota vody        °C               3,3       14,6                9,2   9,9   12,0      13,3         25,0  

Reakce vody                                  6,9         7,7                7,5   7,6    7,7        7,7          6 - 8  

Elektrolytická 
konduktivita  

Biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5   

Chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem  

Amoniakální dusík     mg/l              0,05        0,32               0,15   0,10   0,29      0,31         0.5     I

Dusičnanový dusík     mg/l               1,5         4,3                2,0    1,8    2,2         3,3          7,0     I

Celkový fosfor      mg/l              0,02         0,10                0,05   0,05   0,07      0,09         0.2     II

mS/m          14,7   37,3           23,3             22,1         34,3       35,8                   I

mg/l           1,5                     8,5            2,6                1,9            3,5         6,0           6,0               II

mg/l           7,6                     25,0          14,2              12,0          23,2      24,1       35,0               II

Provozovatelem vodovodů a kanalizace v Jablonci je společnost 
Severočeská vodárenská společnost, a. s. Severočeská vodárenská 
společnost patří k největším vodárenským společnostem v Če-
chách, 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 1,138 milionu obyvatel – z toho je 
92 % napojených na vodovod, 77 % na kanalizaci a 73 % na čistírny 
odpadních vod.

Charakteristika vodstva v Jablonci a okolí

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci  

Jak vyplývá z názvu města, hlavním tokem ve městě 
je Nisa (Lužická Nisa). Ta pramení v Jizerských horách a její 
dlouhodobý průměrný průtok (QA) v Jablonci n. N. je 1,23 
m3/s (Proseč n. N.). Sběrná oblast nad městem zahrnuje roz-
lohu povodí 23,3 km2. Jejími přítoky na území města jsou 
Bílá Nisa (Rýnovická), Mšenský potok, Lukášovský potok či 
Novoveský potok. V části města Kokonín dále teče říčka Mo-
helnice. Stav průtoků vodních toků je ve městě hodnocen 
ve dvou profilech. První z nich se nachází na Lužické Nise 
v Proseči nad Nisou a druhý je na Mšenském potoce ve 
Mšeně.
Pramenná oblast Lužické Nisy a blízké okolí Jablonce je 
významné jako zdroj pitné vody a území je zahrnuto do 
Chráněné oblasti přirozené 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 neexis-
tenci významného průmyslového podniku či intenzivního 

zemědělství, není tok Lužické Nisy zatížen významným 
znečištěním. Mapaprvků (viz kapitola II. Využití území) 
obsahuje hranici zaplaveného území při stoleté vodě 
(Q100). Plocha takto ohroženého území na administra-
tivním území města tvoří více jak 70 ha. 



Indikátor    Hodnota Jednotka Rok

Spotřeba pitné vody domácnostmi  1326  tis. m3  2009

Produkce odpadních vod z domácností  1218  tis. m3  2009

Cena vodného a stočného  70,01   Kč  2010

Významným vodním celkem na území města je údolní nádrž 
Mšeno, jablonecká přehrada. Nalézá se nedaleko centra Jablonce 
nad Nisou a v bezprostřední 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 3 profilech uprostřed nádrže. Sledována 
je v celém profilu nádrže teplota vody, pH, nasycení kyslíkem 
(%), rozpuštěný kyslík, zákal a chlorofyl–a (údaje sleduje Povodí 
Labe).

Kvalita vody 
v jablonecké přehradě

9

Následující tabulka uvádí jakost vody v přehradě v roce 2009 vyjádřenou dvěma proměnnými: množstvím 
sinic na ml vody a množstvím chlorofylu-a. Obě proměnné jsou ukazateli zásobení vody živinami v povrchových 
vodách. Z tabulky je patrný vrchol znečištění sinicemi uprostřed léta.

Cena vodného a stočného vzrostla meziročně mezi lety 2009 a 2010 o 7,5 % na 70,01 Kč/m3 (včetně DPH).  Z toho 
činí pitná voda (vodné) 37,41 Kč a odkanalizovaná voda (stočné) 32,60 Kč. 

Rok 2009 - kiosek 18.5.  1.6. 15.6.  29.6.    13.7.      27.7.        10.8. 24.8.

Chlorofyl – a (mg/l) 8,7 6,1 1,4 13,4    14,0      33,4          5,5 8,2

Sinice (buňky/l) 200 300 1.600 10.800    10.60      8.900       9.900 5.900

Rok 2009 - prut 18.5.  1.6. 15.6.  29.6.    13.7.      27.7.         10.8. 24.8.

Chlorofyl – a (mg/l) 10,5 6,1 2,2 7,5    9,2      28,3           5,9            12,1

Sinice (buňky/l) 200 400 1.800 11.400    11.500   9.700        10.200 15.600
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Kvalita ovzduší v Jablonci nad Nisou je ovlivňována 
průmyslovými podniky, dopravou i malými spalovacími 
zdroji z domácností, ve kterých může být spalováno 
nekvalitní palivo (prachové uhlí), nebo dokonce odpady, 
které produkují toxické emise. Významných zdrojem 
znečišťování ovzduší bývá především v podzimních 
měsících spalování spadaného listí na zahradách 
a zahrádkách obyvatel. V Integrovaném registru 
znečištění (IRZ – www.irz.cz), veřejně přístupném 
registru emisí a přenosů znečišťujících látek, je za 
Jablonec nad Nisou uveden záznam o Výtopně BRANDL 
(Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.), která za rok 2009 
vyprodukovala 236 tun oxidů síry (SOx/SO2).
Sledování čistoty ovzduší je v Jablonci zajištěno 
Automatizovaným imisním monitoringem (AIM), který 
je součástí státní imisní sítě a jehož provozovatelem 

je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Měřící 
stanice Jablonec – město, LJNMA (1017), je umístěna v ul. 
28. října a je osazena analyzátory na měření koncentrací 
oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusnatého (NO), oxidu 
dusičitého (NO2) a prašného aerosolu (PM10).
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 ročních 
průměrných koncentracích pohybuje od roku 2004 
v rozmezí 20,3 µg/m3 (2007) – 23,3 µg/m3 (2006), což 
činí 69. – 77. místo z přibližně 180 měřících stanic na 
území ČR. K překročení imisního limitu nedošlo 
v žádném z těchto let.

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 kladnou hodnotu ukazatele 
je přesáhnutí tolerance 35 překročení v roce. V Jablonci 
se tak stalo v roce pouze v roce 2005, v dalších letech je 
hodnota ukazatele nulová.

Polétavý prach (PM10) patří do skupiny aerosolu 
označované jako PM (Particular Matter), které obsahují částice 
o velikosti menší než x μm (mikrometrů). Běžně se rozlišují 
PM10, PM2,5 a PM1,0. Atmosférický aerosol je všudypřítomnou 
složkou atmosféry Země a významně se podílí na důležitých 
atmosférických dějích, jako je vznik srážek a teplotní bilance 
Země. Vzniká téměř výhradně jako negativní produkt lidské 
činnosti, především při spalovacích procesech, stavebnictví 
a těžební činnosti. Platí, že čím menší průměr částice má, tím 
déle zůstane v ovzduší. Částice atmosférického aerosolu se
usazují v dýchacích cestách a mohou způsobovat zdravotní 
problémy u člověka. PM10 poškozuje hlavně kardiovaskulární 
a plicní systém. Částice navíc obsahují karcinogenní sloučeniny.

5.  Ovzduší
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Počet překročení PM10 v Jablonci nad Nisou 
(měřící stanice Jablonec – město, LJNMA 1017)

2004  2005  2006  2007  2008  2009

45
40
35
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15

39 35

11 8
19

Počet přektočení PM10 v Jablonci - město

Rok    2004 2005 2006 2007 2008 2009

Počet překročení (rok)  15 39 35 11 8 19

Maximální koncentrace (µg/m3) 82,3 92,1 87,5 119,5 75,4 130,5

Den    11.12. 25.3. 20.2. 24.3. 12.2. 19.12.

Hodnota indikátoru  0 4 0 0 0 0

Přehled stanic s nejvyššími 24 hodinovými koncentracemi PM10 v ČR za rok 2009

PM10              24 hodin             50                   0          35                 µg/m3          hodnota indikátoru

Pořadí Lokalita Počet 
překročení

Maximální 
koncentrace

Počet překročení
nad toleranci 35

překročení

Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Imisní
limit

Mez.
tolerance  

Max. 
povolený

počet
překročení

Jednotka
případů

Indikátor “Počet
překročení

imisních limitů
PM10”

          1  Bohumín (1065) 1                36         310               101
          2  Věřňovice (1072)                 124       298,4                89
          3  Český Těšín (1066)               118         221                83
          4  Ostrava-Bartovice (1650)               113       180,3                78
          5  Ostrava-Přívoz (1410)               111       240,8                76
není v pořadí Jablonec - město (1017)                                19       130,5                 0



6.  Odpady
Způsob nakládání s komunálním odpadem je základním 
indikátorem udržitelného hospodaření se surovinami 
v obci. Ukazatel nakládání s komunálním odpadem 
zprostředkovaně prezentuje ochotu a uvědomění 
občanů i místní správy měnit své vzorce chování 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). Město využívá 
skládku v Košťálově, spalovnu Termizo v Liberci a skládku 
nebezpečného odpadu v Lomnici nad Popelkou. Na-
kládání s odpady zajišťují Severočeské komunální služby 
(společnost Marius Pedersen).

Celková produkce komunálního odpadu v posledních 
třech letech stoupá, přičemž v roce 2009 činila 9 828,7 
tun, což na jednoho obyvatele znamená 216,84 kg. Tento 
výsledek je stále nižší než celostátní průměr 305 kg na 
obyvatele za rok 2008. Každý občan Česka vytřídil ročně 
44 kg (2008), což je srovnatelné s úrovní vytříděného 
odpadu na obyvatele Jablonce nad Nisou v roce 2009. 
Většina odpadu města se spaluje (79,9 %).
Podíl vytříděného odpadu na celkovém komunálním 
odpadu zaznamenává rostoucí trend. V roce 2009 
obyvatelé Jablonce nad Nisou vytřídili 1 946,9 tun, 

přibližně 20 % z celkové produkce odpadu. Každý občan 
tedy vytřídil 43 kg odpadu. Přes polovinu vytříděného 
odpadu tvoří papír, dále sklo a plasty. Biologický odpad 
mohou občané odkládat na překladiště v Proseči, kam 
v roce 2009 odložili 127,2 tuny, tj. 6,5 % z vytříděného 
odpadu. Produkce nebezpečného odpadu naopak 
ukazuje klesající vývoj do roku 2009 o cca 9 tuny. 
Množství vytříděných nápojových kartonů, zřejmě ruku 
v ruce s narůstajícím počtem nádob na vytřídění, během 
posledních třech let vystoupalo na 20,1 tuny ročně. 

Indikátor    Jednotka Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009

Celková produkce komunálního 
odpadu     tuna  8 911,60  9 527,74  9 828,70

Celková produkce na obyvatele  kilogram 197,81  210,54  216,84

Produkce nebezpečného odpadu  tuna  49,25  42,16  40,40

Vytříděné složky – papír   tuna  937,93  986,53  1 064,90

Vytříděné složky - sklo   tuna  375,63  471,38  448,62

Vytříděné složky - plasty   tuna  211,03  224,46  239,73

Vytříděné složky - nápojové  
kartony     tuna  13,71  19,41  20,12

Vytříděné složky - bioodpad  tuna  159,00  200,20  127,20

Vytříděné složky - kovy   tuna  3,26  4,97  5,90

Podíl sládkovaného 
komunálního odpadu   procento -  -  0,34

Podíl spalovaného 
komunálního odpadu   procento -  -  79,85

Podíl materiálového využití
komunálního odpadu   procento 19,64  20,46  19,81

Počet stanovišť s možností třídění  
odpadu (barevné popelnice)  počet  237  251  242

Nakládání s odpadem v Jablonci nad Nisou rok 2009

79,85 %

19,81 %

0,34 %

Celková produkce komunálního odpadu

podíl spalovaného komunálniho odpadu

podíl tříděného odpadu

podíl skládkovaného komunálniho odpadu
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Tříděný odpad v Jablonci nad Nisou (2009)

Vytřídené složky - bioodpad

2,1 % 

54,7 %

23,0 %

12,3 % 

1 %

6,5 %

0,3 %

Produkce nebezpečného odpadu

Vytřídené složky – papír 

Vytřídené složky – sklo

Vytřídené složky – plasty 

Vytřídené složky – nápojové kartony 

!

Legenda

Silnice

Hranice administrativního území

Vodní plochy

Nádoby na separovaný sběr

Budovy bez dostupnosti

Plocha s dostupností 100 m od nádob na separ. odpad

Plocha s dostupností 300 m od nádob na separ. odpad 0,9 0 0,9 1,8 2,70,45 kilometry

Dostupnost nádob na separovaný odpad
Podíl obyvatel bydlících od nádob na separovaný odpad
ve vzdálenosti do 100 m - 68,4 %, do 300 m - 92,9 %
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7.  Spokojenost občanů 
 s místním společenstvím

Ukazatel Spokojenost občanů s místním společenstvím 
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, 
která tvoří důležitou součást udržitelné společnosti. 
Znamená možnost žít v takových podmínkách, 
které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, 
dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, 
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 na podzim roku 2009 na reprezentativním 

vzorku obyvatel. Cílem šetření bylo vedení města 
zprostředkovat zpětnou vazbu názorů, postojů a prefe-
rencí obyvatel města. Závěrečná vyhodnocující správa je 
dostupná na webových stránkách města. 

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

3,2 %

14,2 %

51,9 %

30,6 %

Centrum

4,1%

15,2 %

46,9 %

33,8 %

Mšeno

2,9 %

41,2 %

52,9 %

2,9 %
Rýnovice

12,5 %

54,2 %

33,3 %

Proseč

34,3 %

54,3 %

8,6 %

Kokonín

10,0 %

45,0 %

45,0 %

Vrkoslavice

20,0 %

80,0 %

Lukášov

2,1 %

6,3 %

47,9 %

43,8 %

Paseky

Spokojenost s různými aspekty fungování města
Indikátory v tabulce uvádějí průměr bodového ohodnocení 
míry spokojenosti občanů s vybranými oblastmi života ve městě 
na stupnici 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Spokojenost s možností provozovat záliby a koníčky  7,5
Spokojenost s kvalitou okolního ŽP   7,0
Spokojenost s fungováním MěÚ    6,7
Spokojenost se základními veřejnými službami  6,5
Spokojenost s technickými službami   6,4
Spokojenost s mezilidskými vztahy   6,3
Spokojenost s Městskou policií    5,7
Spokojenost s politicko-společenskou atmosférou  5,5
Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování 5,5
Spokojenost s možnostmi zaměstnání   5,3

Obecná míra spokojenosti
3 %

30,9 %

49,9 %

16,2 %

velmi spokojen                mírně spokojen 

mírně nespokojen          velmi nespokojen
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7.  Spokojenost občanů 
 s místním společenstvím

Spokojenost s místní společenstvím 
ve městech ČR

92,5 %

89,3 %

88,5 %

88,5 %

87,4 %

87,4 %

87,2 %

86,0 %

84,9 %

84,0 %

81,5 %

80,9 %

80,8 %

77,0 %

76,8 %

76,7 %

74,3 %

71,5 %

68,1 %

67,0 %

67,0 %

65,7 %

65,3 %

Pelhřimov 06 

Litoměřice 07 

Hradec Králové 05 

Uherské Hradiště 09

Vsetín 09 

Kopřivnice 05 

Chrudim 07 

Záhoran 05 

Poděbrady 09 

Krnov 05 

Velké Meziříčí 05 

Prostějov 08 

Jablonec n. N. 09 

Krásná Lípa 09

Praha Libuš 08 

Třebíč 08 

Kladno 08 

Hodonín 09 

Semily 09

Mladá Boleslav 06 

Hodonín 07 

Bílina 08 

Roudnice n. L. 08

spokojeno               nespokojeno

Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených (velmi, mírně) 
občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují. Data v grafu jsou 
seřazena sestupně podle podílu spokojených obyvatel s městem dle 
posledních šetření.

Obecně lze říci, že obyvatelé Jablonce nad Nisou jsou 
s životem ve městě spokojeni. Pouze necelých 20 % dotá-
zaných je s městem nespokojeno. Více jsou nespokojení 
muži než ženy a obyvatelé Rýnovic a Kokonína. Naopak 
v Lukášově se nenašel nikdo, kdo by nebyl nespokojen. 
Obyvatelé kladně hodnotí možnost provozovat své záliby 
a koníčky a kvalitu životního prostředí, jsou však méně 
spokojeni s možnostmi zaměstnání ve městě. Z hlediska 
veřejných služeb jsou nejvíce nespokojeni s fungováním 
Městské Policie. Na druhou stranu si cení školství, zdravot-
nických služeb či fungování Městského úřadu v Jablonci 
nad Nisou.

Spokojenost se životním prostředím
10 - nejvíce kvalitní, 0 - nejméně kvalitní 

5,24

5,57

5,83

6,10

6,30

6,42

6,47

6,60

6,84

8,31

Kvalita vody v Nise 

Kvalita vody v přehradě 

Hlučnost ve dne 

Zastavěné prostory 
(výstavba ve měste)

Odvoz odpadů a čištění ulic 

Veřejná prostranství 
(náměstí, ulice…) 
Veřejné parky a zahrady, zeleň  

Hlučnost v noci 

Kvalita ovzduší 

Příroda a krajina v okolí Jablonce

Jak bezpečné je podle vás
10 - nejvíce bezpečné, 0 - nejméně bezpečné

Chodit v noci po veřejných prostranstvích 
(parky, hřiště…)?

Chodit v noci po hlavních ulicích?

Nechat přes noc otevřené okno?

Být přes den doma s nezamknutými dveřmi?

2,44

3,70 

6,20

6,13

Spokojenost se stavem městského mobiliáře

lavičky odpadkové koše

71,3 % 

19,7 %
9,1 %

69,6 %

21,7 %
8,6 %

ano       ne       nevím



8.   Mobilita a místní přeprava 
  cestujících

Doprava a mobilita je jedním z významných aspektů 
ovlivňující 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 podzim roku 
2009. 
Různé způsoby dopravy je možné kvalifikovat z hlediska 
udržitelnosti jako udržitelné – pěší cesta, cesta na kole, 
použití hromadné dopravy a neudržitelné – cesta autem, 
na motocyklu nebo pomocí taxi. V Jablonci se využívá 
z necelých 70 % udržitelná doprava.  Převaha udržitel-

ných způsobů cestování nad neudržitelnými je sama 
o sobě velmi kladným údajem, procento udržitelných 
(tzv. měkkých) forem cestování je však stále malé.
Respondenti dotazníku zaznamenávali, jaký z šesti 
možných způsobů dopravy sledovaný běžný pracovní 
den využili. Z výsledků vyplývá, že největší podíl cest 
byl uskutečněn pěšky (33,8 %). Druhý nejčastější způsob 
dopravy byl hromadnou dopravou (32,5 %), třetí oso-
bním automobilem (29,4 %). Lidé v Jablonci nad Nisou 
nejčastěji cestují do práce, za nákupy a z důvodu re-
kreace a volného času. Pozitivní z hlediska udržitelnosti je 
nízká průměrná vzdálenost jedné cesty (6,4 km).

Průměrná denní vzdálenost cesty na osobu  6,4 km/os.

Průměrná délka trvání cest   21 minut

Podíl cest osobními automobily
Negativním jevem je vysoký podíl cest automobilem, necelých 30 %, 
což je problém také v ostatních městech ČR, či převaha cest auto-
mobilem bez spolujezdců, téměř 60 % aut. 

Důvod cesty Způsob dopravy

Počet osob v autě 1 %

33,8 %

3,3 % 29,4 %0 %

32,5 %

Do školy        Do práce         Rekreace
     Nakupování         Zpáteční cesta

 Pěšky       Na kole       Motocykl 
Autem       Taxi       Hromadná doprava 

 

57,2 %32,2 %

10,6 %

Řidič          Řidič+1          Řidič+2 a více

7,5 % 

20,9 %

13,5 %

13,8 % 

44,4 %
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Hradec Králové 05 

Hodonín 07 

Hodonín 09 

Poděbrady 09 

Jablonec n. N. 09 

Třebíč 08 

Roudnice n. L. 08 

Semily 09 

Velké Meziříčí 05 

Vsetín 09 

Uherské Hradiště 09 

Bílina 08 

Kladno 09 

Praha Libuš 08 

Chrudim 09 

Záhoran 04

23,0 %          36,0 % 

23,3 %               44,1 % 

25,1 %   49,9 % 

29,3 %   38,8 % 

29,4 %                       33,8 % 

29,5 %                           42,3 % 

30,4 %                            45,0 % 

30,4 %                                   54,1 % 

32,3 %                                     55,4 % 

32,5 %                             38,4 % 

34,4 %                         28,4 % 

36,5 %                               39,8 % 

38,2 %                         20,7 % 

38,5 %                     6,6 % 

31,4 %                              42,0 % 

43,0 %                        10,0 %

 Autem        Pěšky        Na kole        MHD        Jiné  

Cyklostezky na území města
Z šetření mobility vyplynulo, že 3,3 % občanů 
využívá pravidelně v běžný pracovní den jízdní 
kolo jako dopravní prostředek. Necelých 30 % 
lidí uvedlo, že se dopravuje po městě na kole, ale 
z nich víc jak polovina není spokojena se zázemím 
pro cyklisty. 
Město v současné době spravuje 11 kilometrů 
(značených) cyklostezek a chystá vybudování 
dílčích úseků cyklotras/cyklostezek Odra – Nisa. 
Do celkové délky naposledy přibyla cyklostezka 
podél toku Bílé Nisy v délce 1,5 km v roce 2005. 
Novinkou je výstavba ojedinělé lesní cyklostezky, 
tzv. singltrek, kterou vybudovali dobrovolníci 
z České Mountainbikeové asociace (ČeMBA). 
Díky odstupňované obtížnosti nabízí vyžití jak 
rodinám s dětmi, tak i náročnějším cyklistům, 
pro které byly zbudovány technické pasáže 
s přírodními překážkami. Přístupná je i turistům. 
Výroba singletreku je ekologická, dopad na přírodu 
a krajinu je minimální. Přitom je až desetkrát 
levnější v porovnání s asfaltovými cyklostezkami. 
Díky důmyslné stavbě z něj voda odtéká 
a nepoškozuje ho, bahno a louže nekazí zážitky. 
Začátek stezky najdete v zatáčce u Tajvanu, více 
na internetových stránkách: 
http://jabloneckysingl.cemba.info/ 

Způsob dopravy

Dopravujete se po městě na kole?

Pokud ano, jste spokojen(a) 
se zázemím pro cyklisty?

 Pěšky       Na kole       Motocykl 
Autem       Taxi       Hromadná doprava 

 

27 %

73 %

40 %

60 %

Ano

Ne
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9.  Nezaměstnanost

V letech 2005 - 2008 byl vývoj všech ukazatelů relativně ustálený, spíš 
s pozitivními výkyvy v letech 2006 a 2007. Velmi nepříznivý vývoj ve všech 
indikátorech nezaměstnanosti zaznamenal rok 2009. Město Jablonec nad 
Nisou vykazovalo nejhorší vývoj v rámci Libereckého kraje ve srovnání 
s ostatními městy kraje. Nárůst nezaměstnanosti byl způsoben pokračující 
celosvětovou hospodářskou krizí, kvůli které hodně firem zaznamenalo 
pokles zakázek, s tím klesla poptávka po nových pracovnících a přišlo 
propouštění. K tomu se tradičně přidal sezónní vliv v posledním kvartále, 
zejména stavebnictví a absolventi. Špatný vývoj v regionálně tradiční oblas-
ti sklářského a bižuterního průmyslu zhoršilo omezení činnosti největšího 
zaměstnavatele v regionu Jablonex Group, a. s. Dále největší pokles pop-
távky po pracovnících zaznamenaly oblasti plastikářského, gumárenského, 
kovodělného průmyslu a ve strojírenství, dodávající součásti na výrobu 
automobilů.

Registrovaná míra nezaměstnanosti
Registrovaná míra nezaměstnanosti procentuálním způsobem vyjadřuje podíl uchazečů o zaměstnání na celkové 
pracovní síle. Údaj se vztahuje k 31. 12. daného roku. 

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %
2005           2006           2007           2008           2009

*       Dlouhodobá míra nezaměstnanosti (%) - počet všech uchazečů s evidencí nad 12 měsíců/počet ekonomicky aktivních
         obyvatel(2001)
**     Registrovaná míra nezaměstnanosti (%) - počet dosažitelných uchazečů/počet ekonomicky aktivních (2001)
***   Registrovaná míra nezaměstnanosti žen (%) - počet dosažitelných uchazečů-žen/počet ekonomicky aktivních žen (2001)
**** Registrovaná míra nezaměstnanosti absolventů (%) - počet všech evidovaných absolventů do 2 let po ukončení studia/počet
         ekonomicky aktivních (2001)

Indikátor       2005 2006 2007 2008 2009

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti (*)   2,5 % 1,9 % 1,3 % 1,0 % 1,8 %

Registrovaná míra nezaměstnanosti (**)   6,8 % 5,3 % 3,4 % 5,4 % 9,6 %

Registrovaná míra nezaměstnanosti žen (***)  6,4 % 5,8 % 5,1 % 6,1 % 10,4 %

Registrovaná míra nezaměstnanosti absolventů (****) 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,5 %

Počet volných pracovních míst    306 451 406 294 110

Počet uchazečů o zaměstnání na jedno pracovní místo 5,3 3,2 2,7 4,9 21,4

18



Jedním z významných kroků v sociální oblasti v Jablonci nad Nisou bylo v roce 2007 zahájení procesu komunitního 
plánování sociálních služeb na území města. První komunitní plán byl zastupitelstvem města schválen v roce 2008 
na dobu tří let. V současné době se na procesu podílí 87 osob ze 45 organizací působících v sociálně zdravotní oblasti. 
Výsledkem realizace komunitního plánu je například otevření nového nízkoprahového klubu pro děti a mládež „Kruháč“, 
realizace terénního programu ve městě, pořádání Týdne sociálních služeb aj. Jedním z významných výstupů je také 
zavedení nového systému spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu města. Dalším z  cílů komunitního plánu je 
řešení bezbariérovosti města v souladu s koncepčním materiálem Jablonec n. N. – město bez bariér, který obsahuje 83 
záměrů k řešení problémů zdravotně znevýhodněných občanů.  

10.  Sociální služby

Sociální služby v evidenci městského úřadu

Spokojenost s bezbariérovostí
Výsledky dotazníkového průzkumu spokojenost na podzim roku 2009

Ukazatel       2004    2005      2006        2007         2008         2009

Celkový počet evidovaných žádostí do domů 
s pečovatelskou službou     273    276    286       295         289          257

Počet stálých členů v klubech důchodců   125    125    165       166         162          165

Rozpočet na činnost klubů důchodců v Kč   172 000   172 000   173 000   181 000   162 000   168 000

Počet osob propuštěných z výkonu trestu 
odnětí svobody a vazby      89     87      88        81          88          118

Počet osob, které nastoupily ve sledovaném 
roce výkon trestu a vazby      79     75      79        74          91          119

Vyplacená dávka mimořádné okamžité pomoci 
z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením v Kč 56 500    46 600     44 400      30 000     47 400     47 200

43 %

24 %

33 %

Jste spokojen s bezbariérovostí 
veřejných budov ve měste?

Jste spokojen s bezbariérovostí 
veřejných prostranství ve měste?

50 %

18 %

32 %
Ano

Ne

Nevím

Na území města Jablonce nad Nisou je dostupnost 
sociálních služeb na velmi dobré úrovni. Poskyto-
vatelé sociálních služeb se zaměřují především na 
poskytování terénní pečovatelské služby, pobytové 
služby pro seniory o osoby zdravotně znevýhodněné, 
poskytování sociálního poradenství a zdravotnického 
poradenství dospělým osobám a dětem. Provozování 

azylového domu pro osoby bez přístřeší, provozo-
vání 2 nízkoprahových klubů a poskytování terén-
ních programů. Mezi klíčové poskytovatele sociálních 
služeb ve spádové obci města Jablonce nad Nisou 
lze zařadit Centrum sociálních služeb, p. o., Diakonii 
ČCE středisko Jablonec nad Nisou a Středisko Naděje 
Jablonec nad Nisou.

19



11.  Dobrovolné aktivity města
Místní Agenda 21

Pojem Místní Agenda 21 (MA21) je známý již z de-
vadesátých let, přesto mnoho lidí stále neví, co si má 
pod tímto souslovím představit, ačkoliv tvoří důležitou 
součást života města. MA21 je jedním z důležitých 
nástrojů udržitelného rozvoje, ovšem na místní úrovni. 
Snaží se o to, aby náš rozvoj uspokojoval naše potřeby, 
ale přitom neoslaboval možnosti uspokojení potřeb 
budoucím generacím. Základními principy jsou: 
dlouhodobá perspektiva, předběžná opatrnost (nezná-
me dopředu důsledky svého jednání), demokratické pro-
cesy (zapojením veřejnosti vznikají objektivnější plány) 
a důležitá je také prevence – je mnohem efektivnější než 
řešení dopadů. 

V roce 2009 se město Jablonec rozhodlo (u-
snesením zastupitelstva města) připojit k již velmi 
rozšířeným Místním Agendám 21 v ČR. Jedním 
z hlavních důvodů bylo velké množství aktivit napříč 
úřadem, které splňovaly kritéria MA21, avšak nebyly 
koordinovány, společně propagovány, v některých 
případech si i časově konkurovaly. Cílem bylo 
především tyto aktivity zastřešit a sjednotit. 
Dalším úkolem bylo zapojit občany do rozhodo-
vacího procesu o projektech, které se týkají jejich 
města. U nás v Jablonci jsme v letech 2009-2010 dis-
kutovali s občany o jeslích, přehradě či o umístění 
dětských hřišť. Přítomní se mohli svobodně vyjádřit 
k projednávaným tématům a svou účastí na těchto 
setkáních dávali najevo svůj upřímný zájem. Velkým 
kladem byl fakt, že na základě besedy o potřebnosti 
jeslí ve městě skutečně zařízení tohoto typu vznikne 
projekt dětských hřišť, který byl doplněn o drob-
nosti, které budou dobře sloužit rodičům i jejich 
dětem.
Do místní Agendy 21 jsme také zahrnuli ekolo-
gickou výchovu předškoláků. Těm jsme vybrali vel-
mi jednoduché téma – znečištěná přehrada odpad-
ky, což má negativní dopad na ryby žijící v ní. For-
mou hry jsme je pak učili, jak s odpadky nakládat, 
jak je třídit apod. 
Protože se nám forma otevřených veřejných diskuzí 
a způsob informace o nich osvědčila, rozhodli jsme 
se v tomto duchu pokračovat. V současné době 
probíhá ve městě další série setkávání s veřejností, 
a to v jednotlivých lokalitách města a bez omezení 
tématu. Přínosem těchto setkání je, že občané 
se mohou ptát na problémy, které je trápí v jejich 
nejbližším okolí a dostanou hned odpověď, nebo 
jejich připomínky mohou sloužit jako přínosné 
podněty pro zlepšení práce úřadu. 

Obec přátelská rodině
V roce 2008 získalo město Jablonec nad Nisou 
celorepublikový titul "Obec přátelská rodině" za svůj 
vstřícný postoj a širokou nabídku jabloneckým rodinám. 
I v roce letošním úspěšně pokračujeme v nastaveném 
trendu prorodinné politiky. Jejím garantem v Jablonci je 
místostarosta Petr Vobořil. 
Dalším úspěšným krokem směrem k rodinám našeho 
města je zřízení webových stránek http://www.
jabloneckarodina.cz/, se kterými jsme v letošním 
roce obsadili první místo v soutěži o Zlatý erb 2010 
v Libereckém kraji v kategorii „elektronická služba“, a po 
postoupení do celostátního klání jsme obsadili místo 
čtvrté. Návštěvníci těchto stránek zde najdou informace 
opravdu pro celou rodinu – od batolete, přes přípravu 
na svatbu a manželství až po seniorský věk. Stránky 
se nevyhýbají ani problematickým situacím a snaží se 
poradit, kde hledat pomoc. 
Každý měsíc pro naše občany vychází informační leták 
s nabídkou kulturních a sportovních akcí pro celou 
rodinu, jež se odehrávají na území města. K dispozici jsou 
však i informační letáky pro rodiny starající se o seniora 
a potřebující sociální službu. 
Rok 2010 je pro nás „Rokem jablonecké rodiny“. Každý 

měsíc má své jedinečné téma spojené s rodinou. 
Například únor se věnoval Národnímu týdnu manželství, 
v březnu se konalo v Městské knihovně čtení pro děti, 
květen máme ve znamení Dne matek, Dne rodiny 
a pohádkové přehrady.  V červnu nás čeká oslava Dne 
otců. V létě se prorodinná politika města zaměří na 
příměstské tábory a podzim bude už tradičně spojený 
s Týdnem seniorů. Pokračovat bude i úspěšná vernisáž 
výstavy Malujeme se skřítkem Pastelkou.
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Projekt s názvem Hodnocení stavu životního prostředí města, díky kterému vznikla tato zpráva, byl podpořen z Blokového grantu 
norských fondů na období červenec 2009 – červen 2010. Realizátorem projektu je občanské sdružení Týmová iniciativa pro místní 

udržitelný rozvoj, zabývající se sledováním ukazatelů udržitelného rozvoje ve městech, obcích a mikroregionech ČR.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního 
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


