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Úvod

Český region Ústí nad Labem a německý plánovací region Horní Polabí / Východní
Krušnohoří mají společnou hranici o délce 115 km.
V předkládaném dokumentu jsou shrnuta důležitá ustanovení regionálního plánu Horní
Polabí / Východní Krušnohoří (Oberes Elbtal/Osterzgebirge) 2020, která se přímo dotýkají
státní hranice nebo se nacházejí v blízkosti hranice České republiky. Cílem je poskytnout
rychle použitelnou a přehlednou prezentaci obsahu regionálních plánů v plánovacím regionu
Horní Polabí / Východní Krušnohoří jako pracovní pomůcku pro plánovací praxi na české
straně.
Obrázky v tomto dokumentu neodpovídají originálním měřítkům.
Topografická mapa 1:250.000 na území České republiky není součástí regionálních
plánovacích map a slouží pouze pro lepší prostorové zařazení.
Všeobecné mapové podklady
Geodatabáze 1:100.000: © GeoSN, dl-de /by-2-0
Geodatabáze v České republice: © GeoBasis-DE / BKG 2017
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Mapa 1 „Územní struktura“
Grafická určení:

Regionální spojovací a vývojové osy
• Dresden – Stolpen – Neustadt in Sachsen –
(Rumburk/Varnsdorf, CZ)
• [Pirna – Königstein –] Bad Schandau – Sebnitz –
(Rumburk/Varnsdorf, CZ)

Poloha:

od východu plánovacího regionu až přímo ke státní hranici

Vliv:

1

Podél os je nutné propojit výstavby liniové infrastrukturu (mj.
dopravních cest).

Regionální spojovací a vývojová osa
Zemská hranice

Upozornění: Nadregionální spojovací a rozvojové osy jsou stanoveny v plánu rozvoje země
Saska z roku 2013 a v regionálním plánu jsou uvedeny pouze informtivně.

1

stanoveno v plánu rozvoje země 2013
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Grafická určení:

Podcentra
• Altenberg
• Bad Gottleuba-Berggießhübel
• Bad Schandau
• Sebnitz
• Neustadt in Sachsen

Poloha:

Aktuální území obce se dotýká státní hranice.

Vliv:

2

V základních centrech musí být pro zajištění blízkého
zásobování v přijatelné vzdálenosti zařízení veřejných služeb
denní potřeby i pro okolní obce plánovacího regionu.
Vykazované nové stavební plochy smí přesáhnout vlastní
potřebu obce.
Přípustná jsou i zařízení velkoplošného maloobchodu, pokud
slouží pro zajištění zásobování blízkých spotřebitelů zbožím
krátkodobé potřeby.

Základní centrum
Zemská hranice

2

stanoveno v plánu rozvoje země 2013
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Mapa 2 „Využití území“
Území:

Vyhrazená oblast železnice eb01

Textová ustanovení:

Z 3.1 Ve vyhrazené oblasti pro železnici eb01 platí, s výjimkou
prioritních oblastí pro preventivní ochranu proti povodním,
prioritních oblastí pro zásobování vodou a prioritních oblastí a
vhodných území pro využití větrné energie, grafická určení s
charakterem cíle územního uspořádání vůči požadavku nové
výstavby železniční tratě mezi Heidenau a státní hranicí s
Českou republikou u Breitenau jen jako zásada územního
uspořádání.

Poloha:

vede přímo až ke státní hranici

Vliv:

V rámci vyhrazené oblasti musí být ve všech plánech a
opatřeních významných pro prostor přiřazena zvláštní váha
požadavkům nové výstavby trati. 3
Kromě toho nemají v rámci vyhrazené oblasti eb01 ustanovení
na ochranu a pro používání volného prostoru – to platí také
pro konkrétní prioritní oblast! (např. druhová ochrana a
ochrana biotopů, zemědělství, zajištění surovin) - vůči
požadavkům železnice žádnou prioritu. Výjimkou z toho je
ochrana pitné vody, preventivní ochrana proti povodních a
využití větrné energie. Tyto tři požadavky si svou prioritu vůči
plánování železnice zachovávají.

Prioritní oblast: železnice
Zemská hranice

3
4

všeobecný právní účinek nástroje „vyhrazená oblast“
všeobecný právní účinek nástroje „prioritní oblast“

6
Území:

Prioritní oblast pro zásobování vodou

Textová ustanovení:

Z 5.2.1 Prokázané zásoby vody v prioritních oblastech vodního
zásobování musí být z hlediska stavu, množství a vlastností
zachovány a chráněny tak, aby byla zajištěna trvalá
regenerační schopnost zásob vody a aby se zamezilo trvalým
negativním vlivům na ekosystém.

Poloha:

přímo na státní hranici a v blízkosti hranice

Vliv:

Prostorově významné plány a opatření, které by mohly
negativně ovlivnit kvalitu a množství zdrojů pitné vody, nejsou
přípustné. 4

Prioritní oblast:Zásobování vodou
Zemská hranice

4

všeobecný právní účinek nástroje „prioritní oblast“
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Prioritní oblast:Zásobování vodou
Zemská hranice

8
Území:

Prioritní a vyhrazené oblasti ochrany lesa

Poloha:

přímo na státní hranici a v blízkosti hranice

Vliv: 5

Současný les nesmí být prostorově významnými plány a
opatřeními odstraněn nebo zničen (prioritní oblasti).
Zachování současného lesa musí být při plánovacích
rozhodnutím přikládána mimořádná váha (vyhrazené oblasti).

Prioritní oblast: Ochrana lesa
Vyhrazená oblast: Ochrana lesa

5

všeobecný právní účinek nástroje „prioritní oblast“ a „vyhrazená oblast“
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Zemská hranice

Prioritní oblast: Ochrana lesa
Vyhrazená oblast: Ochrana lesa
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Území:

Prioritní oblast pro množení lesa

Poloha:

přímo na státní hranici

Textová ustanovení:

G 4.2.2.1 Množení lesa má být provedeno s přihlédnutím
k dlouhodobým lokálním změnám včetně předpovídané změny
klimatu, a to pomocí druhů stromů v souladu s aktuálním
stavem vědeckých poznatků, které zajistí vytyčené funkce lesa
a přispějí k obohacení struktury.

Vliv:

Prostorově významné plány a opatření, které jsou v rozporu se
zalesňování ploch, nejsou přípustné. 6

Prioritní oblast: Množení lesa
Zemská hranice

6

všeobecný právní účinek nástroje „prioritní oblast“
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Poloha:

Prioritní oblast těžby surovin

Textová ustanovení:

G 4.2.3.1 Před záborem nových ploch má proběhnut co možná
neúplnější vytěžení již otevřených ložisek. Získané a upravené
suroviny mají být zhodnoceny úsporně a co možná
nejrozsáhleji.
G 4.2.3.2 Má se zamezit přetížení jednotlivých dílčích prostor,
u kterých se lze obávat trvalého negativního vlivu na
ekosystém, charakter krajiny či kvalitu bydlení a života,
zejména vznikajícím dopravním zatížením.
Z 4.2.3.5 Využití prioritního území RA74 jihozápadně od
Hermsdorfu/Krušnohoří v okrese Saské Švýcarsko-Východní
Krušnohoří (ložisko mramoru) je třeba naplánovat a realizovat
tak, aby získávání vody z přehradního systému KlingenbergLehnmühle, příp. z přehrady Lichtenberg, zůstalo zachováno
v potřebném množství a kvalitě.
G 4.2.3.7 Rekultivace těžebních ploch má být realizována
s přihlédnutím k zájmům přírody a krajiny, vodního a lesního
hospodářství a zemědělství, jakož i k potřebám ploch pro
rekreační využití. Konkrétně stanovené cíle rekultivace mají
zohledňovat mimo jiné dostupnost neškodného zásypového
materiálu a stávající nedostatky území, zejména vzhledem
k výše uvedeným funkcím a využití volného prostoru a dle
možností přispívat k obohacení struktury příslušného prostoru
krajiny.

Poloha:

vždy nejkratší vzdálenost ke státní hranici 0,9 km (RA54), příp.
2,2 km (RA74)
RA53 a RA54:
stávající kamenolomy pro těžbu granodioritu/doleritu
RA74:
stávající těžba kalcitického / dolomitického mramoru
hlubinným způsobem

Vliv:

Prostorově významné plány a opatření, které by mohly
negativně ovlivnit užívání ložisek surovin, nejsou přípustné. 7

7

všeobecný právní účinek nástroje „prioritní oblast“
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Prioritní oblast: Tĕžba surovín
Zemská hranice
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Území:

Prioritní a vyhrazené oblasti druhové ochrany a ochrany
biotopů
(místo prioritních a vyhrazených oblastí přírody a krajiny
regionálního plánu 2009)

Textová ustanovení:

Z 4.1.1.1 Prioritní oblast druhové ochrany a ochrany biotopů
musí být chráněna, udržována a rozvíjena tak, aby fungovala
jako klíčové oblasti sdruženého ekologického systému.
G 4.1.1.2 Vyhrazené oblasti druhové ochrany a ochrany
biotopů mají být chráněna, udržována a rozvíjena tak, aby
mohla fungovat jako klíčové oblasti sdruženého ekologického
systému

Poloha:

až ke státní hranici

Vliv: 8

Prostorově významné plány a opatření, které mohou negativně
ovlivnit velkoprostorový sdružený ekologický systém i směrem
k Česku, nejsou přípustná (prioritní území).
Zachování ekologické sdružené funkce musí být při
rozhodování o prostorově významných plánech a opatřeních
přikládána zvláštní váha (vyhrazené oblasti).

Prioritní oblast: druhová ochrana a ochrana biotopů
Vyhrazená oblast: druhová ochrana a ochrana biotopů
Zemská hranice

8

všeobecný právní účinek nástroje „prioritní oblast“ a „vyhrazená oblast“
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Prioritní oblast: druhová ochrana a ochrana biotopů
Vyhrazená oblast: druhová ochrana a ochrana biotopů
Zemská hranice
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Území:

Prioritní oblast zemědělství

Poloha:

Výřez mapy ukazuje jediné území přímo u státní hranice, další
území se nacházejí v její blízkosti

Vliv:

Prostorově významné plány a opatření, která negativně ovlivní
přirozenou výnosnost půdy (např. stavební využití / uzavření
povrchu) nejsou přípustné 9

Prioritní oblast: Zemĕdĕlství
Zemská hranice

9

všeobecný právní účinek nástroje „prioritní oblast“
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Mapa 2.9 „Prioritní a vhodné oblast pro využití větrné energie WI09
Breitenau“
Území:

Prioritní a vhodné oblast pro využití větrné energie WI09
Breitenau

Poloha:

vzdálenost 2,2 až 4,5 km vzdušnou čarou od státní hranice

Vliv:

Na místě jsou již 3 větrné elektrárny s celkovou výškou 70,
příp. 87 m. Ustanovení umožní stará zařízení nahradit novými
s celkovou výškou 150 m až více než 200 m. Výpočet
prognózy vychází z až 8 nových zařízení, která by se zde
mohla nacházet.
Ustanovením prioritních a vhodných oblastí v regionálních
plánu by mohly být prostorově významné větrné elektrárny
zřizovány pouze uvnitř těchto území. Mimo tato území je
zřizování zařízení tohoto druhu vyloučeno. 10

Prioritní a vhodné oblast pro využití větrné energie
Zemská hranice
Upozornění: Prioritní a vhodné oblast pro využití větrné energie v mapě 2.9 stanoveno a v
mapě 2 „Využití území“ pouze zobrazeno.
Celkově je v plánovacím regionu stanoveno 16 prioritních a vhodných oblastí o plošném
rozsahu celkem cca 600 ha.

Vylučovací účinek pro jiná území představuje všeobecný právní účinek nástroje „prioritní a vhodné
území“
10
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Karte 3 „Kulturní krajina“

Území:

Prioritní oblast Ochrana kulturní krajiny Průzkumy
krajinných dominant

Textová ustanovení:

Z 4.1.2.2 Krajinné dominanty, pahorkatiny, Krajinné
kamenných hřebenů a křovisek Východního Krušnohoří a
krajina s rybníky musí být zachovány v jejich charakteristické
podobě blíže popsané ve zdůvodnění.

Poloha:

přímo na státní hranici a v blízkosti hranice

Vliv:

Prostorově významné plány a opatření nesmí negativně
ovlivnit dominující charakter těchto pahorků, příp. hřebenů v
krajině, viditelných na dálku několika kilometrů a
charakterizujících vzhled okolní krajiny.

Prioritní oblast: Průzkum krajinných dominant
Zemská hranice
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Prioritní oblast: Průzkum krajinných dominant
Zemská hranice
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Území:

Prioritní oblast Ochrana kulturní krajiny Krajina s
agrárními valy a kamenicemi

Textová ustanovení:

Z 4.1.2.2 Krajinné dominanty, pahorkatiny, Krajinné
kamenných hřebenů a křovisek Východního Krušnohoří a
krajina s rybníky musí být zachovány v jejich
charakteristické podobě blíže popsané ve zdůvodnění.

Poloha:

přímo na státní hranici a v blízkosti hranice

Vliv:

Prostorově významné plány a opatření, které vedou k
negativnímu ovlivnění / změně charakteru této kulturní
krajiny s mimořádně bohatou strukturou, nejsou přípustné.

Prioritní oblast: Krajina kamenných hřebenů a křovisek
Zemská hranice
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Území:

Prioritní oblast Ochrana kulturní krajiny Pohledově
exponovaná oblast údolí Labe

Textová ustanovení

Z 4.1.2.3 Je třeba zachovat pohledově exponovanou oblast
údolí Labe v jeho jedinečnosti, jež je blíže vysvětlena ve
zdůvodnění. Mimo to je třeba, aby do pohledových oblastí,
které vyplývají z pohledových bodů stanovených v mapě 3
„Kulturní krajina“, nezasahovala prostorově významná
zástavba zastiňující výhled, příp. narušující krajinný obraz.

Poloha:

vede přímo až ke státní hranici

Vliv:

Pohledy z určitých bodů stanovených regionálním plánem a na
tyto body nesmí být negativně ovlivněny zástavbou.

Pohledovĕ exponovaná oblast údolí Labe
Stanovisko k exponovanému údolí Labe
Zemská hranice
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Mapa 4 „Protipovodňová prevence“

Území:

Prioritní oblast preventivní ochrany před povodněmi

Poloha:

Podél toku řek až ke státní hranici

Textová ustanovení

Z 4.1.4.2 V prioritních územích preventivní ochrany před
povodněmi s funkcemi „odtok“, příp. „vytvoření odtoku“ jsou
nepřípustné všechny prostorově významné plány a opatření,
které mohou negativně ovlivnit odtok povodní příp. vytvoření
této funkce. Výjimkou jsou přehrady a retenční povodňové
nádrže a rovněž prostorové funkce nebo užívání, které i přes
to, že brání odtoku, mají zásadně pozitivní vliv na povodňové
události.
Navíc jsou vyňaty rovněž veřejné objekty ochrany před
povodněmi jako hráze nebo ochranné zdi, vodohospodářská
zařízení a zařízení pro zajištění lodní plavby pokud je
zajištěno, že nedojde ke zvýšenému ohrožení ostatních
objektů na řece.
Z 4.1.4.3 V prioritních územích preventivní ochrany před
povodněmi s funkcí „odtok“ je nutné působit na užívání
neutrální z hlediska povodní, jestliže jinými způsoby užívání
může být vyvoláno zvýšené nebezpečí povodně v osídlených
oblastech.
Z 4.1.4.4 V prioritních územích preventivní ochrany před
povodněmi s funkcemi „odtok“, „vytvoření odtoku“, příp.
„zadržení“ jsou nepřípustné všechny prostorově významné
plány a opatření, které vedou k záboru retenčního prostoru pro
povodeň. Výjimkou jsou poldry. Další záměry, které na základě
jejich funkce mohou být zřízeny, příp. prováděny pouze v nivě,
jsou v prioritních územích preventivní ochrany před povodněmi
s funkcí „zadržení“ přípustné, bude-li nárokovaný prostor
zadržení kompenzován.
Z 4.1.4.5 V prioritních oblastech preventivní ochrany před
povodněmi s funkcí „zadržení“ je přípustné zpracování plánů
zástavby, které slouží pro přestavbu stávajících stavebních
objektů přizpůsobenou povodňovým událostem, jestliže přitom
bude kompenzován nárokovaný retenční prostor, nedojde
k rozšíření zástavby v rámci prioritních území preventivní
ochrany před povodněmi a nebude zvýšen potenciál škod.
G 4.1.4.6 Nevyužívané plochy osídlení v prioritních a
vyhrazených oblastech preventivní ochrany před povodněmi s
funkce „odtok“, „vytvoření odtoku“ a „zadržení“ mají být
obnoveny jako volný prostor.
G 4.1.4.7 V prioritních a vyhrazených oblastech preventivní
ochrany před povodněmi mají být vždy přípustná užívání
přizpůsobena hloubkám vody a rychlosti toku v případě
možných extrémních povodní.

Vliv:

Prostorově významné plány a opatření, která mohou bránit
odtoku, příp. zadržení povodně, jsou až na několik málo
výjimek (uvedeno ve výše jmenovaných cílech) nepřípustné.
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Upozornění: Velký počet prioritních území preventivní ochrany před povodněmi dosahuje až
ke státní hranici. Proto se žádá o použití originální mapy regionálního plánu.
Prioritní oblast preventivní protipovodňová ochrana, funkce
odtoku
Prioritní oblast preventivní protipovodňová ochrana, funkce
vytvoření odtoku
Zemská hranice
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Území:

Území pro zlepšení zadržování vody

Textová ustanovení

Z 4.1.4.1 V územích pro zlepšení zadržení vody je nutné
působit na zachování, příp. zlepšení přirozené schopnosti
zasakování a zadržování vody.

Poloha:

dosahující až ke státní hranici

Vliv:

Veřejné orgány se vyzývají, aby vhodnými prostředky působily
na uživatele půdy, aby na územích pro zlepšení zadržení vody
posilovali/zlepšovali přirozenou retenční kapacitu půdy a
vegetace jejím vhodným užíváním.

Území pro zlepšení zadržování vody
Zemská hranice
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Území pro zlepšení zadržování vody
Zemská hranice

Upozornění: Na území Východního Krušnohoří je tento požadavek již plněn
odborným stanovením území se vznikem povodní. Doplňková
ustanovení regionálního plánu tam proto nejsou potřebná.
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Mapa 5 „Krajinné oblasti se zvláštními požadavky na
využití, příp. potřebu sanace“
Území:

Území ohrožená vodní erozí

Poloha:

přímo na státní hranici a v blízkosti hranice

Textová ustanovení

Z 7.5.1.1 Na zemědělských plochách na územích ohrožených
vodní erozí, jakož i na územích pro zachování a zlepšení
zadržování vody má být při odpovídající dispozici k erozi v
daném místě působeno na zemědělství snižující erozi.
Z 4.2.1.2 Na územích mimořádně silně ohrožených vodní erozí
(odtokové pásy a strmé polohy), zejména při jejich současném
překrývá s prioritními a vyhrazenými oblastmi druhové ochrany
a ochrany biotopů a/nebo s územími pro zlepšení zadržování
vody je nutné působit na to, aby zemědělské užívání bylo
převedeno na trvalé ozelenění. To může být provedeno
založením kvetoucích ploch, střídavým travním porostem nebo
zatravněním, strukturovanými živými ploty a pruhy dřevin a
rovněž zalesněním.

Vliv:

Veřejné orgány se vyzývají, aby vhodnými prostředky působily
na uživatele půdy, aby své zemědělské plochy na těchto
územích zpracovávali metodami snižujícími erozi (území
ohrožená vodní erozí – Z 4.2.1.1), příp. změnili užívání (území
zvláště silně ohrožená vodní erozí – Z 4.2.1.2).
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Území ohrožená vodní erozí
Oblast s vysokým až velmi vysokým nebezpečím vodní eroze

Zemská hranice
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Území ohrožená vodní erozí
Oblast s vysokým až velmi vysokým nebezpečím vodní eroze

Zemská hranice
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Území:

Zrušená zemědělská plocha

Poloha:

dosahující až ke státní hranici a v blízkosti hranice

Textová ustanovení

Z 4.2.1.5 Na vyklizených zemědělských plochách, zejména na
územích ohrožených větrnou erozí, je třeba působit na
vytvoření dřevinných struktur a okrajových pásů členících
krajinu v návaznosti na sdružený ekologický systém a
s využitím již existujících prvků členících krajinu (cesty,
příkopy, náspy, tekoucí vody aj.) za dodržení produkčněekonomických požadavků zemědělství. V okrajových pásech
vod podle § 24 SächsWG (saský vodní zákon) by se měly
vytvářet vegetační formy typické pro lokalitu a měly by mít
možnost rozvíjet se omezeně vlastní dynamikou. Je nutné
působit na zachování dřevinných struktur členících krajinu. V
případě navazujícího způsobu užívání „les“ je třeba působit na
zachování a rozvoj odstupňovaného okraje lesa s bohatou
strukturou.

Vliv:

Veřejné orgány se vyzývají, aby vhodnými prostředky působily
na uživatele půdy, aby tyto nedostatečně strukturované
zemědělské plochy členili a ekologicky zhodnocovali např.
živými ploty, řadami stromů a okrajovými pásy.
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Vyklizené plochy zemědělské půdy
Zemská hranice
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Území:

Regionální hlavní body renaturizace vodotečí

Poloha:

dosahující až ke státní hranici

Vliv: 11

Současné úseky vodotečí vybudované přírodě cizím
způsobem musí být v budoucnu přizpůsobeny přírodě, aby se
zlepšila jejich aktuální nepatrná ekologická hodnota, příp. musí
být odstraněny, aby se obnovila průtočnost.

Regionální hlavní body renaturizace vodotečí
Zemská hranice

11

stanoveno v plánu rozvoje země 2013
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Území:

Oblasti vzniku čerstvého vzduchu

Poloha:

dosahující až ke státní hranici

Vliv: 12

Zajištění, příp. rozvoj velikosti a kvality určující vegetace;
opatření, která by mohla vést k negativnímu ovlivnění stávající
vegetace nebo by mohla způsobit emise škodlivin do ovzduší,
nejsou přípustné.

Oblast vzniku čerstvého vzduchu
Dráha čerstvého vzduchu
Zemská hranice

12

stanoveno v plánu rozvoje země 2013
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Mapa 6 Ohrožení půdy a spodní vod
Území:

Území s geologicky podmíněným vysokým ohrožením
spodní vody

Poloha:

plošně velká území, dosahující až ke státní hranic

Vliv: 13

Užívání v těchto územích by měla brát v úvahu chybějící
geologickou ochrannou funkci půdy pro spodní vodu a měla by
jí být přiměřená.

Území s geologicky podmíněným vysokým ohrožením spodní
vody
Zemská hranice

13

stanoveno v plánu rozvoje země 2013
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Území:

Území s možným negativním ovlivněním výskytu spodní
vody v důsledku změn klimatu

Poloha:

dosahující až ke státní hranici

Vliv:

14

Užívání v těchto územích by měla brát v úvahu klimaticky
podmíněné zhoršení nové tvorby spodních vod

Území s možným negativním ovlivněním výskytu spodní vody
v důsledku změn klimatu.
Zemská hranice

14

stanoveno v plánu rozvoje země 2013
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Území:

Území s náznaky nebo důkazy pro velkoplošné škodlivé
látkové změny půdy

Textová ustanovení

G 4.1.3.1 V oblastech s náznaky nebo důkazy pro velkoplošné
škodlivé látkové změny půdy mají být provedena další šetření
se zřetelem na jejich přesné rozšiřování a potenciál jejich
poškození, především jako podklad pro další plánovací řízení.
Přitom mají být přezkoumány i způsoby zemědělského
obhospodařování a jejich intenzita.

Poloha:

dosahující až ke státní hranici

Vliv:

Mají být provedena pedologická zkoumání na těchto územích
jako podklad pro další plánování sanačních opatření a rovněž
je třeba přezkoumat formu a intenzitu zemědělského
obhospodařování a příp. provést úpravu.

Území s náznaky nebo důkazy pro velkoplošné škodlivé
látkové změny půdy
Zemská hranice
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Území:

Území se zvýšením nebezpečím okyselování půdy
podmíněným substráty

Textová ustanovení

Z 4.1.3.2 Je nutné působit na to, aby na územím se zvýšeným
nebezpečím okyselování půdy podmíněným substráty byla
přijata opatření, která dlouhodobě zvýší hodnotu pH, pokud
jsou slučitelná s požadavky ochrany vod a přírody a možná z
hlediska substrátů.

Poloha:

území dosahující až ke státní hranici

Vliv:

Veřejné orgány se vyzývají, aby vhodnými prostředky působily
na uživatele půdy, aby přijímali opatření pro zvýšení hodnoty
pH v půdě.

Území se zvýšením nebezpečím okyselování půdy
podmíněným substráty
Zemská hranice
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Další textová ustanovení
Regionální spolupráce
Textová ustanovení

G 2.1.1.3 Regionální spolupráce mají zahrnovat potřeby jak
ochranu klimatu, tak i přizpůsobení důsledkům změny klimatu.
K tomu patří mj.:
• zvýšení citlivosti a přenos informací,
• podpora opatření na zalesňování a přestavbu lesa,
• podpora opatření na vytvoření retenčních území,
• podpora opatření na ochranu orné půdy před vodní
erozí,
• podpora opatření pro velkoplošné propojení biotopů,
• koordinace opatření na ochranu před povodněmi v
přeshraničních povodích řek.

Příhraniční oblasti
Textová ustanovení

G 2.1.2.3 Města a obce v příhraničních oblastech musí
příhraniční spoluprací spojit a doplnit své schopnosti
a potenciály, aby dokázaly lépe plnit své úkoly. K tomu účelu
mají být sestaveny jak koncepce přeshraničního rozvoje
sousedních obcí, tak i městských sítí.
G 2.1.2.4 Přeshraniční spolupráce má přispět k rozvoji oblasti
podstávkových domů jako hospodářského a rekreačního
regionu.
G 2.1.2.5 K dalšímu přeshraničnímu rozvoji hospodářských a
turistických vztahů má sloužit úsilí o otevření dalších silničních
spojení.

Následující tabulka zobrazuje zvláště doporučené oblasti pro přeshraniční spolupráci z
odůvodnění G 2.1.2.3:
Německé
Obec

Altenberg

Bad GottleubaBerggießhübel
RosenthalBielatal
Bad Schandau

České
Oblasti spolupráce
Obce
Dubí (Eichwald)
• lázeňství
Krupka (Graupen) • pěší a zimní turistika
• tradice hornictví (Hornická kulturní krajina
Erzgebirge/Krušnohoří)
• nové zájmy o dolování (lithiová/cínová/
Moldava (Moldau)
wolframová ruda, fluorit/baryt)
• využití hospodářských potenciálů (Europark
Altenberg)
• ochrana krajiny
• pěší turistika
Petrovice
• turistika po poštovních cestách
(Petersdorf)
• ochrana pitné vody (přehrada Gottleuba)
• ochrana krajiny
• pěší turistika (mj. Hoher Schneeberg)
Jílové (Eulau)
• ochrana krajiny
Hřensko
• pěší turistika
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Německé
Obec

Sebnitz

Neustadt in
Sachsen

České
Oblasti spolupráce
Obce
(Herrnskretschen) • vodní turistika
• ochrana krajiny (národní park)
• ochrana před povodněmi
• ěší turistika
• kultura
• využití hospodářských potenciálů
Dolní Poustevna
(Niedereinsiedel) • ochrana před povodněmi
• ochrana krajiny
• kulturní krajina „Krajinou podstávkových
domů“
• pěší turistika
Lobendava
• využití hospodářských potenciálů
(Lobendau)
• kulturní krajina „Krajinou podstávkových
domů“

Kromě toho se v odůvodnění k G 2.1.2.3 poukazuje na to, že se navíc pro přeshraniční
spolupráci nabízejí i městské sítě, kterým lze z důvodu jejich polohy na regionální nebo
nadregionální spojovací a rozvojové ose (viz kapitola 1.3) mohou být přiřazeny zvláštní
rozvojové úlohy. Mělo by se při tom stavět na už existujících partnerstvích měst jako např.
Pirna – Děčín a Dippoldiswalde – Bílina.

Cestovní ruch a rekreace
Textová ustanovení

G 2.3.2.3 Nominovaná území „Hornické kulturní krajiny
Erzgebirge/Krušnohoří“ mají být zachována jako příspěvek pro
neobyčejnou univerzální hodnotu regionu, a být tak chráněna
před nekompatibilními, územně významnými plánováními
a opatřeními.
G 2.3.2.4 Přeshraniční turismus do České republiky má být
dále rozvíjen pomocí vhodných opatření v turistickém
kooperačním území „Česko-saské Švýcarsko“ a „Krušnohoří“.
G 2.3.2.5 V oblasti Labe mají být vytvořeny infrastrukturní
předpoklady pro územně kompatibilní rozvoj zařízení k
provozování vodních sportů a vodního turismu. Větší zařízení
mají být přednostně zařazena do centrálních míst.
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