
Analýza problematiky skladebnosti
územněsprávního členění správního
obvodu obce s rozšířenou působností

Turnov



Vznik situace

Turnovsko patří mezi území nejvíce postižená některými důsledky územně správní reformy

zr' L96o. Vtomto případě došlo vširším území ke zpřetrhání historických i přirozených

prostorových vazeb a vytvoření okresních celků z tohoto hlediska nesourodých.

Zejména došlo k vytvoření okresu Semily značně nad rámec rozsahu přirozené spádovosti

tohoto města a na okrajích uvedeného okresu naopak k tomu, že značná část přirozeného

spádového území příslušných center zůstala v sousedních okresech.

Problémy spoienó se zřízsnÍrn okresu TrrřnCIv

Představitelé Turnova dlouhodobě usilují o zřízení samostatného okresu Turnov. Význam

okresu již nemá dopady na rozvoj území,jako tomu bylo v minulosti (před reformou veřejné

správy)' okres jako administrativní jednotka státu slouží pouze u výkonu některých agend k

určování příslušnosti (okresní správa sociálního zabezpečení, okresní archivy), většina

správních orgánů má již svoji vlastníúzemní správnístrukturu zakotvenou ve svých vlastních

zákonech.

Ministerstvo vnitra pokládá zřízení takového okresu za sporné a zatížené vysokou mírou

souvisejících rizik, a to z těchto důvodů:

1. Koncepce dalšího vývoje územní veřejné správy na mikroregionální úrovni vychází

z předpokladů pragmatického ponechání okresů v současné době jako'řešení, které

dovoluje se vyhnout některým problémům spojeným zejména s prostorovým

rozmístěním správních úřadů, především z hlediska ekonomické náročnosti

vytváření nových úřadů státní správy v Turnově. Uvedená koncepce však

nepředpokládá další rozvíjení okresních struktur ani vytváření nových speciálních

členění státu opřených o okresní uspořádání z r. 1960.

V tomto smyslu ie zřízení nového okresu v rozporu s celkov'ým koncepčním

řešením problému, neboť se týká řešení problému v zásadě přechodné povahy

a obrací pozornost k otázkám, které jsou v obecné rovině vývojově překonané.

2. Vytvoření nových okresů by přineslo problémy také z hlediska vztahu ke

speciálním správním členěním. Pokud by bylo požadováno přizpůsobeníspeciálních

správních členění založených na principu okresů zr. 1960 novému okresu, resp.

novým okresům, lze očekávat zásadní nesouhlas příslušných ústředních správních

úřadů zejména z důvodu vyvolání dodatečných ekonomických a organizačních

nákladů. Pokud by takové přizpůsobení nebylo požadováno, šlo by pouze o formální

změnu, která by nijak neřešila problémy obyvatel příslušného spádového obvodu,

naopak by učinila vztahy ještě méně přehlednými' Lze ještě poznamenat, že

úplného přizpůsobení správních struktur nově zřízenému okresu by se v žádném



případě nedosáhlo, neboť již převládají případy, kdy správníobvod v rámci příslušné

speciální správy je pouze obvodem detašovaného pracoviště, nebo je obvod

působnosti určen výčtem obcí.

V porovnání s ostatními okresy je navrhovaný okres Turnov nejmenším celkem.

Je sice vnitřně relativně silně integrovaný (jak ukazuje analýza dojížd'ky), intenzita

této integrace a velikost regionu však spíše ukazují na kvalitně vymezený správní

obvod ORP.

Samotné zřízení nového okresu nezakládá automatický nárok na zíízení úřadů

státní správy, které se organizují na základě okresního principu, vyjma okresní

správy sociálního zabezpečení (s6 odst' 1zákona č' 582/L991 sb., o organizaci

s provádění sociálního zabezpečení, zní ,,okresní správy sociálního zabezpečení se

zYizují pro obvody, které jsou shodné s územními obvody okresů").

DoiíŽd'ka do škol a zaměstnání v o oRP Turnov

Pro řešení problematiky skladebnosti obcí na Turnovsku je jako nejdůležitějšífakt vnímat přirozené

vazby v oblasti, které se nejlépe znázorňují pomocí dojížd'kových vztahů do škol a zaměstnání.

Vzhledem k absenci aktuálnějších a přesnějších údajů se vychází z údajů čSÚ z roku zolt.

3.

4.
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Jak ukazuje výše uvedená mapa, či tabulka č. 1 v příloze, je územíso oRP Turnov z hlediska

uzavřenosti dojížd'kových vazeb obyvatel (souhrn dojížd'ky do zaměstnání a škol1) relativně
kompaktní' Vyjížd'ka obyvatel za prací a do škol je v podstatě nejsilnějším prostorovým

vztahem, který vytváří přirozené, tzv. funkční regiony. V ideálním případě by takovéto
regiony měly souhlasit se správními hranicemi (což však _ v dynamicky se měnící realitě - je
jen obtížné).

Pouze z jediné obce So oRP Turnov spáduje nejvíce obyvatel mimo region, a to do Liberce.

V dalších třech obcích je rozdíl mezi Turnovem, jako jádrem regionu a tím i cílem dojížd'ky,

a konkurenčními středisky jen minimální. Zajímavým údajem může být i to, Že ve významné

části regionu se jako druhý cíl dojížd'ky umístilo krajské město Liberec, což je logické

vzhledem k významu města v oblasti služeb.

Lze tedy říci, že okolní centra (převážně okresní města) roli Turnova jako centra so oRP
nesnižují, jsou ovšem i přes svoji vzdálenost významným aktérem regionálních vztahů.

Níže uvedené tabulky 1" _ 3 shrnují porovnáníTurnova s ostatními so oRP.

Z hlediska srovnání počtu obyvatel s ostatními So oRP (Tab 2) se Turnov nacházívelmi blízko

mediánu (střední hodnotě), lze tedy konstatovat, že v tomto ohledu tvoří takřka ,,ideální"
so oRP. Co se týče rozlohy území (Tab 3), ani tady se Turnovsko příliš výrazně neliší od

středníhodnoty, a to í přesto, že rozloha so oRP Turnov je mírně menší.

V současnosti existuje 8 so oRP, které jsou zároveň okresem' Kromě zmíněného okresu

Brno-město, dalšími ,,městskými okresy" jsou okresy ostrava-město a Plzeň-město. Dále se

jedná o okresy Ústí nad Labem a Praha-západ (12O tisíc, resp. 137 tisíc obyvatel), okres

Jeseník (pouze 40 tisíc obyvatel, ale poměrně značný regionální význam centra v řídce

zalidněném území, přičemž další větší město je vzdáleno 50 km) a sousedící okresy Rakovník

a Rokycany (v obou případech dvojnásobný počet obcí oproti so oPR Turnov)' Zvažovaný

okres Turnov by byl ze všech okresů složených (tvořených) pouze jedním so oRP počtem

obyvatel nejmenším a co se velikosti území týče, druhým nejmenším (za ,,městským"
okresem Brno-město). Komparaci zmíněných okresů s potenciálním okresem Turnov
zobrazuje následující tabulka.

Ačkoliv si Turnov vytváří poměrně silné zázemí a rovněŽ i z pohledu základních popisných

geografických charakteristik Turnovsko vychází v podstatě jako ideální příklad So oRP, jako

okres by byl potenciálníokres Turnov nejmenším v Česku.

' dle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011
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Souhrn počtu spojů do okolních center regionu (vychází z tabulky 4)
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Liberec Jablonec n. N. Semily

Zdroj: lDoS. Pozn.: vyloučeny spoje se 3 a více přestupy

Výše zobrazený sloupcový graf zobrazuje počet spojů veřejné hromadné dopravy2 v celém

průběhu všedního dne (konkrétně se jedná o středu) z obcí, které spadají do So oRP Turnov,

ale zároveň se nenachází v okrese Semily. Těchto obcí je L6, přičemž 13 z nich leží v okrese

Liberec a tři vokrese Jablonec nad Nisou. Jak lze zvýše uvedené mapy vyčíst, jedná se

o obce, které leží v jiném okrese než oRP, kam spádují. Proto právě u těchto obcí byla

provedena analýza veřejné hromadné dopravy, a to počtu spojů do krajského města Liberce,

do Turnova a do okresních měst Jablonce nad Nisou a Semil' Konkrétní čísla pro jednotlivé

obce jsou uvedena v tabulce 4, Ze získaných údajů bylo zjištěno následující. Nejdostupnějším

městem je Turnov. Je to logické, neboť je jádrem Turnovska. Absolutním počtem nalezených

kombinací spojů je aŽ za ,,dvo1městím" Liberce s Jabloncem, avšak co se týče pouze přímých

spojů (bez přestupu), nemohou mi zbylá města konkurovat. Největší počet spojů sice mířído
Liberce, ovšem přímých spojů je oproti Turnovu třetina. Třetí příčku v kategorii ,,bez
přestupu" obsadily Semily, do nichž to ale majíobyvatelé dotčených obcí nejdále.

Tento fakt potvrzuje tabulka 6. Průměrná silniční vzdálenost obcí severovýchodního

Turnovska do Semilje 30 km, zatímco do Jablonce nad Nisou a Liberce 23 km, respektive 26

km' Pokud by se mělo na základě počtů spojů veřejné hromadné dopravy rozhodovat o tom,

zda dotčené obce přiřadit k okresu Liberec, nebo např. k okresu Semily, je pravděpodobné,

že by si občané zvolili krajské město. Tuto domněnku podporuje itabulka 5, která zobrazuje

tři nejrychlejší spoje v pracovní den' Nepočítaje Turnov, tak se lze takřka ve všech případech

dopravit do Liberce rychleji, než do Semil a Jablonce nad Nisou.

Turnov

2 Autobusová, vlaková a MHD zajišťovaná Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce n. N.



stavehmÍ a ma{ričn{ úřady

Mapa na konci tohoto dokumentu zobrazuje aktuální situaci rozmístění a spádových území
stavebních a matričních úřadů.

Na území so oRP Turnov se nachází dva stavební úřady. Největším z nich je stavební úřad

vTurnově, který také poskytuje služby nejvíce okolním obcím a jejich obyvatelům. Jedná se o

28 obcí, z nichž tři leží v okrese Jablonec nad Nisou a pět v okrese Liberec. Druhý stavební
úřad se nachází v Příšovicích, které vykonávají agendu stavebního úřadu pro dalších 6 obcí,
jež všechny leží v okrese Liberec. Jedinou zvláštnostíje tak obec Radimovice. Ta má stavební
úřad v Hodkovicích nad Mohelkou, které nejsou spádovou obcí oRP Turnov. Pakliže však tato
situace ničemu neodporuje, je možné toto uspořádání ponechat beze změny.

Matričních úřadů se zde nachází 6. Největším z nich je matrika v Turnově, nejmenší (alespoň

co se týče počtu obcí v matričním obvodu) matrika ve Frýdštejně. Jednotlivé obvody se

nachází zcela uvnitř okresních hranic. Jedinou výjimkou je obec Malá Skála (matrika

v Turnově), jejíž území ležív okrese Jablonec nad Nisou.

Co se týče soudních okresů, hranice soudních okresů Semily, Liberec a Jablonec nad Nisou

zcela korespondují s hranicemi okresů vymezenými zákonem č. 36/1960 Sb., o územním

členění státu.



Variantní řešení skladebnosti obcí ve správním obvodu oRP Turnov

Jak již bylo v úvodu poznamenáno, Turnovsko je v současnosti nejvýraznějším regionem

poznamenaným některými negativními důsledky územně správní reformy z r. t96o. Náprava

této historické ,,křivdy" zřízením nového okresu Turnov v územním rozsahu stávajícího So
oRP Turnov se jeví jako obtížně realizovatelná, při stávající organizaci výkonu státní správy

v území neadekvátní a ve vztahu k výše uvedeným analýzám i do jisté míry neopodstatněná.

Výhodou zřízeni nového okresu Turnov by bylo jednoduché řešení situace z geografického

hlediska, neboť spádovost do Turnova u velké většiny obcí převyšuje spádovost do okresních

měst v okolí. Hranice okresu a So oRP by byly v tomto případě totožné.

Přes svoji jednoduchost má tato varianta výrazné nevýhody jak z hlediska systémového, tak

i z hlediska konkrétnísituace v území a z hlediska ekonomického'

Koncepce dalšího vývoje územní veřejné správy na mikroregionální úrovni vychází
z předpokladů pragmatického ponechání okresů v současné době jako řešení, které dovoluje
se vyhnout některým problémům spojeným zejména s prostorovým rozmístěním správních

úřadů, především z hlediska ekonomické náročnosti'

Uvedená koncepce však nepředpokládá další rozvíjení okresních struktur ani vytváření

nových speciálních členěnístátu opřených o okresní uspořádání z r' 1960. V tomto smyslu je

zřízení nového okresu V rozporu s celkovým koncepčním řešením problému, neboť se týká

řešení problému v zásadě přechodné povahy a obrací pozornost k otázkám, které jsou

v obecné rovině vývojově překonané.

Z pohledu konkrétní situace v území by některé otázky zůstaly otevřené i při zřízení okresu,

především ve vztahu k speciálním správním členěním. ZYízení nového okresu by nevedlo ke

zřízení nových orgánů ani detašovaných pracovišť státní správy. Naopak v každém případě by

vznikly náklady spojené s výkonem statistické služby a evidenčními činnostmi.

Na základě geografické analýzy a koncepce všeobecného územně správního čIenění je

třeba věnovat pozornost odlišení dvou variant řešení problému.

První varianta spočívá v připojení celého so oRP Turnov k jednomu okresu, druhá varianta

by vedla k rozdělení so oRP Turnov a přičlenění některých obcí z tohoto oRP k sousední
ORP.



Frvgeá vax"íanta

Pro tuto variantu svědčí vazba všech obcíve správním obvodě oRP Turnov na jeho centrum.

Tato vazba je jednoznačně dominující u velké většíny obcí a i u zbývajících několika obcí
(s výjimkou jednoho případu Ždárek) alespoň rovnocenná vazbě na jiná centra.

Z uvedeného vyplývá, že je geograficky odůvodněné přičlenit celý správní obvod oRP
Turnov k jednomu okresu jako celek.

Nevýhodou uvedeného řešeníje nutnost změny okresní příslušnosti u části obcí ve so oRP
Turnov. Tato nevýhoda se však jeví jako sekundárníjednak vzhledem ke zmíněné dominující
vazbě na centrum oRP, která může být ještě posílena vytvořením dalších detašovaných
pracovišť správních úřadů, jednak proto, že negativní důsledky mohou být omezeny volbou
vhodného okresu.

ZrozborŮ dojížd'ky a dalších prostorových vztahů je zřejmé (viz např. výše uvedená mapa

dojížd'ky do zaměstnání a škol), že největší přitažlivost má pro samotné město Turnov
ivětšinu obcív jeho spádovém obvodu z okolních okresních měst Liberec. Proto by v případě

volby první varianty byla příslušnost celého správního obvodu oRP Turnov k okresu Liberec

nejvýhodnější. Tento možný stav je vyjádřen mapou na následujícístraně (varianta č. 1).

V případě odtrŽení celého so oRP Turnov z okresu Semily, dopady ukazuje následující
tabulka:

okres Semily před a po změně

Současný okres

Semily
Okres Semily bez SO

ORP Turnov
Změna

(abs.)

Změna

(rel.)

Počet obyvatel 74 087 49 680 -24 407 -33o/o

Rozloha 699 545 -L54 -22o/"

Počet obcí 65 44 -2L -32%

$}rwh-$ vat'"Íanťm

Druhá Varianta by znamena|a rozděleníso oRP Turnov a přičlenění některých obcíz tohoto
oRP k sousedním oRP při zachování okresní příslušnostijednotlivých obcí.

Výhodou této varianty (varianta č.2) by byla možnost individuálnějšího řešení situace
jednotlivých obcíz hlediska jejich správní příslušnosti k okresům.

Význam uvedené výhody je výrazně snižován adekvátním vytvořením správního obvodu oRP
Turnov, kde vnitřní vazby jsou ve velké většině případů výraznější neŽ vazby k centrům
okolních oRP. Výhody lepší okresní příslušnosti by tak nevyvážily problémy plynoucí
z horšího určeníoRP.

Druhá varianta by se ovšem výjimečně mohla uplatnit jako korekce první varianty pro

případy ,,okrajových" obcí správního obvodu oRP Turnov, které by ji samy preferovaly.



VARIANTA Č. 1:

PŘIPoJENÍ so oRP TURNoV K oKRESU LIBEREC
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Př{Iohy

Tab 1: PřevIádající směry celkové vyjíždky z obcí So oRP Turnov dle SLDB 2011

Obec Okres
Cílvyjížd'ky na

1. místě
Cíl vyjížd'ky na 2.

místě

Čtveřín LBC Turnov Liberec

FrÝdštein JN Turnov
Jablonec nad
Nisou

Holenice SM

Hrubá Skála SM Turnov Liberec

Jenišovice JN Turnov Liberec

Kacanovy SM Turnov

Karlovice SM Turnov Liberec

Klokočí SM Tu rnov

Kobyly LBC Tu rnov Liberec

Ktová SM Tu rnov

LažanV LBC Tu rnov

Loučky SM Tu rnov

Malá Skála JN Turnov
Jablonec nad
Nisou

Mírová pod Kozákovem SM Tu rnov Liberec

Modřišice SM Tu rnov Liberec

Ohrazenice SM Turnov Liberec

olešnice SM Turnov

Paceřice LBC Turnov Liberec

Pěnčín LBC Turnov Liberec

Přepeře SM Turnov Liberec

Příšovice LBC Turnov Mladá Boleslav
Radimovice LBC Turnov Liberec
Radostná pod
Kozákovem SM Turnov

Rakousv SM

Rovensko pod Troskami SM Turnov Liberec

Soběslavice LBC Tu rnov

Svijanský Újezd LBC Tu rnov Kobvlv

Svijany LBC Tu rnov Liberec

Sychrov LBC Turnov Liberec

Tatobity SM Tu rnov Liberec

Troskovice SM

Turnov SM Liberec Mladá Boleslav

Vlastibořice LBC Turnov Liberec

Všeň SM Turnov Liberec

Vvskeř SM Turnov Praha

Žd:árek LBC Liberec

Žernov SM Turnov
Rovensko pod
Troskami



Tab 2 a 3: Porovnání so oRP dle počtu obyvatel a rozlohy území k 1. 1. 2016

Pořadí SO ORP
Počet obyvatel So

ORP
Rozloha
(kmt)

L Králíkv 8 7L9 158,63

2 Pacov 9 581 234.60

3 Konice to 824 178,O8

{ ň) pc:ánradv ic 812 3&*'3ý

110 Turnov 32 953 247.!2

203 Plzeň 188 190 26L,41

204 Ostrava 324 3L7 331,56

205 Brno 37t O28 230,L8

Pořadí SO ORP
Počet obyvatel So

ORP
Rozloha

(kmt)

L ČeskÝ Těšín 26 089 44,42

2 orlová 37 870 45,08

3 Bohumín 33 719 72,93

66 Turnov 32 9s3 247,t2

1*3 Ůstrav )E,t;: Ji8,L1

203 ČeskÝ Krumlov 4L 674 1,1,30,07

204 Karlovy Vary 87 853 r 1.96,43

205 Znoimo 91.323 1.242,43



Tab 4: Počet spojů během pracovního dne (středa) do sídel okresů/oRP z obcí So oRP Turnov ležících
v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou

Liberecký kraj TUR LIB JBC SEM

čtveřín

23 . BUS 13 - BUS 10 - BUS 5-BUS
12 - VLAK 18 - VLAK 10 - VLAK

3-MIX 23 - MrX 9. MIX

Celkem 35 34 33 24

z toho přímých
23. BUS

12 . VLAK 1], - VLAK 10. VLAK

Celkem přimých 35 11 0 10

Frýdštejn

23 - BUS 17 - BUS 18 - BUS 6-BUS

21 - MtX 13 - MtX

Celkem 23 38 18 19

z toho přímých
23 - BUS 1-BUS 17 - BUS

Celkem přimÝch 23 1 t7 0

Jenišovice

19 - BUS 17 . BUS 21 - BUS 6-BUS

20 - Mrx 4. MIX 13 - MtX

Celkem 19 37 25 19

z toho přímých
19 - BUS 17 - BUS

Celkem přímých 19 0 t7 0

Kobyly

19 - BUS 21 - BUS 17 - BUS 1-BUS

2-MIX 11 - MtX

Celkem 2t 2l t7 t2

z toho přímých
18 - BUS

Celkem přimých 18 0 0 0

Lažany

],2 - BUS 1r, - BUS 13 - BUS 2-BUS

2-MIX 6. MIX 6-MIX 1L - Mtx

Celkem L4 !7 19 13

z toho přímých
12 - BUS

Celkem přímých L2 o 0 o

Ma|á Skála

25 - BUS 14 - BUS 19 - BUS 16 - BUS

26 - VLAK 24 - VLAK 9. VLAK 21 - VLAK

17 - MtX 26 - MtX

Celkem 51 55 s4 37

z toho přímých
25 - BUS 7. BUS 15 - BUS

26 - BUS 21" . VLAK 21 - VLAK

Celkem přímých 51 21. 7 36

Liberecký kraj TUR LIB JBC SEM

Příšovice

29 - BUS 14 - BUS 13 - BUS 13 - BUS

11- VLAK 7 - VLAK 1 - VLAK 9 . VLAK

14 - MtX 24 - MtX 6-MIX
Celkem 40 35 35 28

z toho přímých
29 - BUS 4-BUS 9-BUS
1]" . VLAK

Celkem přímých 40 4 0 9

Radimovice

9-BUS 9-BUS 11 - BUS 1-BUS

1- MIX 3-MIX 1- MIX 8-MIX
Celkem 10 t2 t2 9

z toho přímých
8-BUS

Celkem přímých 8 0 0 o

Soběslavice

12 - BUS 11 - BUS 10 - BUS 1-BUS

7-Mix
Celkem LZ 11 10 8

z toho přímých
11 - BUS

Celkem přímých 1L o o o

Svijanský újezd

18 - BUS 18 - BUS 14 - BUS 1-BUS

2. MIX 7, BUS 12 - MtX

Celkem 18 20 27 13

z toho přímých
14 - BUS

Celkem přímých 14 0 0 0

Svijany

19 - BUS 19 - BUS 19 - BUS 7. BUS

9-MIX 7-MIX 12 - MtX L4 - Mtx

Celkem 28 26 31 21

z toho přímých
19 - BUS 10 - BUS

Celkem přímých 19 10 0 0

Sychrov

8. BUS 5-BUS 7-BUS
13 - VLAK 18 - VLAK ]-. VLAK 11 - VLAK

1- MIX 3-MIX 25 - MtX 5-MIX
Celkem 22 26 33 L6

z toho přímých
8. BUS

13 - VLAK 12 . VLAK 11 - VLAK

Celkem přímých 2L L2 0 11



Paceřice

24 - BUS 33 - BUS ].9 . BUS 3-BUS

8. MIX 7. MIX 20 - Mtx 14 - MtX

Celkem 32 4t 39, t7

z toho přímých
22 - BUS 22 - BUS

Ca$ertpÍínýsh, 22 22 0 0

Vlastibořice

9-BUS 8-BUS 10 - BUS L-BUS

L-Mtx 2-MIX 6. MIX

Celkem 10 1A 10 7

z toho přímých
7. BUS

Celkem přÍmých 7 0 0 0

Pěnčín

16 - BUS 16 - BUS 17 - BUS 3-BUS

1- MIX 2. MIX 4-MIX 1,1, - Mtx

célkem :t7 la 21 14

z toho přímých
14 - BUS

Celkem přímých L4 0 0 0

Zdroj: lDoS. Pozn.: vyloučeny spoje se 3 a více přestupy

Ždárek

15 - BUS 31 - BUS 16 - BUS 1.BUS

5-MIX 17 - MtX 14 - MtX

Celkem 20 3X 33 15

z toho přímých
12 - BUS 21 - BUS

Celkem'přímýcb L2 21 o 0



Tab 5: Tři nejrychlejší spoje ve všední den (středa) do sídel okresů/oRP (v min.} z obcí So oRP Turnov
ležících v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou

Liberecký TUR LIB JBC SEM

čtveřín

5 - VLAK 30 - BUS 39 - MtX 28 - VLAK

5 - VLAK 35 - BUS 43 - MtX 35 - VLAK

5 - VLAK 35 - BUs 45 - MrX 39 . VLAK

Frýdštejn

]-6 - BUS 32 - BUS 22 - BUS s1- Mlx

17 - BUS 45 - BUS 24 - BUS 52 - MtX

17 - BUS 48 - BUS 24 - BUS 52 - MIX

Jenišovice

10 - BUS 41 - BUS 26 - BUS 44 - MtX

10 - BUS 41 - BUS 28 - BUS 45 - MtX

10 - BUS 46 - BUS 31 - BUS 48 - MIX

Kobyly

21 - BUS 46 - BUS 70 - BUS 58 - MrX

22 - BUS 48 - BUS 73 - BUS 59 - MtX

23 - BUS 51. BUS 75 - BUS 59 - MtX

Lažany

8-BUS 42 - BUS 40 - BUS 47 - MtX

8-BUS 43 - BUS 53 - BUS 48 - MtX

9-BUS 43 - BUS 55 - BUS 53 - MtX

Malá Skála

9 - VLAK 38 - BUS 25 - BUS 15 - VLAK

9 - VLAK 41, - BUS 2s - BUS 15 - VLAK

9 - VLAK 43 - MtX 21 - BUS 15 - VLAK

Paceřice

8. BUS 25 - BUS 34 - BUS 39 - MtX

8-BUS 28 - BUS 35 -BUS 42- MtX

8-BUS 3]- - BUS 46 - BUS 43 - MtX

Pěnčín

9. BUS 32 - BUS 55 - BUS 47 - MtX

10 - BUS 36 - BUS 56 - BUS 48 - MtX

11 - BUS 36 - BUS 57 - BUS 51 - MtX

Zdroj: lDoS. Pozn.: vyloučeny spoje se 3 a více přestupy

Liberecký TUR LIB JBC SEM

Příšovice

6 - VLAK 33 - MtX 38 - MtX 38 - VLAK

6 - VLAK 33 - MrX 41 - BUS 40 . VLAK

6 - VLAK 33 - MtX 50 - BUS 44 - VLAK

Radimovice

17 - BUS s0 - BUs s3 - BUS 59 - MtX

L7 - BUS 52 - BUS 65 - BUS 61 - VLAK

17. BUS 53 - BUS 70 - Mtx 61 - VLAK

Soběslavice

18 - BUS 41 - BUS 66 - BUS 61 - MtX

]-9 - BUS 48 - BUS 77 - BUS 63 - MtX

27 - BUS 60 - BUS 82 - BUS 7l- - Mtx

Svijanský
Ú1ezd

12 - BUS 35 - BUS 61 - BUS 51 - MtX

13 - BUS 40 - BUS 67 - BUS 52 - MtX

15 - BUS 42 - BUS 68 - BUS 53 - MtX

Svijany

11 - BUS 35 - BUS 40 - BUS 49 - MtX

12 - BUS 38 - BUS 51 - BUS 50 - Mtx

]-2 . BUS 41 - BUS 53 - BUS 52 - MtX

Sychrov

9 . VLAK 35 - VLAK 38 - MtX 32 . VLAK

9 - VLAK 35 - VLAK 41 - MtX 39 - VLAK

9. VLAK 35 - VLAK 41 - MtX 42 - VLAK

Vlastibořice

23 - Bus 55 - BUS s9 - BUS 65 - MtX

23 - BUs 56 - BUS 71 - BUS 67 - MtX

23 - BUS 59 - BUS 78 - BUS 67 - MtX

Žďárek

13 - BUS 33 - BUS 32 - BUS 44 - MtX

13 - BUS 33 - BUS 39 - BUS 47 - MtX

13 - BUS 33 - BUS 43 - BUS 47 - MtX



Tab 6: Silniční vzdálenost do sídel okresů/oRP (v kilometrech)

Liberecký TUR LIB JBC SEM
čtveřín 6 26 24 28

Fnýdštein 7I z4 1,4 2I
Jenišovice 7 zt L9 25

Kobyly 15 34 32 37
lažanv 5 24 23 28

Malá 5kála 1.1. 33 t3 17
Paceřice 8 2I 19 30
Pěnčín T2 28 26 33

Příšovice 10 29 27 31

Radimovice 10 22 20 31
Soběslavice 13 33 30 35

Svijanský úiezd 1,r 30 28 33

Svijany 10 29 27 31

Sychrov 9 22 20 31

Vlastiboříce 13 25 23 34

Žďárek 10 e0 77 31

Zdroj: Mapy.cz
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