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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Pro potřeby analytické části byla využita data převážně ze statistických údajů ČSÚ (Veřejná databáze, 

Sčítání lidu, domů a bytů, časové řady) doplněná o informace z vlastního šetření.  Tematické kapitoly 

se opírají o data z institucí ČR (např. ČUZK, HEIS VÚV TGM, Česká geologická služba, AOPK ČR, VÚMOP, NPÚ). 

2.1 Úvod (vymezení regionu) 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Labské skály tvoří deset obcí, sedm leží v severní části okresu Ústí 

n. Labem (Chuderov, Libouchec, Petrovice, Povrly, Ryjice, Tisá, Velké Chvojno) a zbylé tři v jižní části 

okresu Děčín (Dobkovice, Jílové, Malšovice). Území jmenovaných obcí náleží do Euroregionu Elbe - 

Labe. Rozloha Mikroregionu Labské skály činí cca 206 km2, dohromady žije v jeho obcích více než 14 tis. 

obyvatel. Katastry obcí Petrovice, Tisá a Jílové bezprostředně sousedí se SRN - Sasko. Největším sídlem 

je město Jílové, ve kterém žije 5171 obyvatel, nejmenší je obec Ryjice se 193 obyvateli. Přirozené 

centrum tvoří právě Jílové, jediné město v mikroregionu, které má nejvyšší počet obyvatel, největší 

rozlohu katastrálního území i největší hustotu zalidnění. 

 

Území má velice pestrou skladbu různých předpokladů, od přírodních (např. geologická skladba, 

rozpětí nadmořské výšky) po společenské (např. geografická poloha mezi dvěma významnými centry). 

Samotný Mikroregion Labské skály zahrnuje z hlediska regionálních vztahů dvě poměrně odlišné 

územní jednotky, obce podél řeky Labe Povrly, Dobkovice a Malšovice a obce položené na Děčínské 

vrchovině. Sídlo mikroregionu je v jediném městě v zájmovém území, v Jílovém. Jedním z faktorů 

spojujících území je skutečnost, že malé obce ležící mezi dvěma velkými městy (Ústí n. L. a Děčín) 

pociťují nedostatek zájmu obou měst o problémy, které přesahují rámec obcí. To bylo zásadním 

impulsem ke sdružení obcí do mikroregionu.  
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Pohraničí v ČR se vyznačuje i další nepříznivou charakteristikou, a tou je „vykořeněnost obyvatel“, kteří 

sem přišli z jiných oblastí republiky. Skutečnost, že se zde střední generace často necítí být doma, 

společně s nedostatečnou nabídkou pracovních míst a omezenými možnostmi sportovního 

a kulturního vyžití především v osadách jednotlivých obcí negativně ovlivňuje kvalitu života v regionu. 

V posledních letech se ovšem image mikroregionu zlepšuje. V jednotlivých obcích přibývá akcí pro 

veřejnost, jsou pořádány slavnosti, obnovovány tradice. To přispívá ke spokojenosti obyvatel a zároveň 

ke zvýšení zájmu návštěvníků o region. 

Tabulka č. 1 Základní charakteristika, 2017 

Obec 
Počet částí 
obcí 

Počet 
katastrů 

Rozloha (ha) 
Počet 
obyvatel 

Hustota zalidnění 
na 1 km2 

Dobkovice 3 2 574,51 667 116,10 

Chuderov 6 6 1534,64 1056 68,81 

Jílové 6 4 3 656,38 5 171 141,42 

Libouchec 4 3 2 802,06 1 816 64,81 

Malšovice 7 5 1 302,99 850 65,23 

Petrovice 2 4 5 116,67 902 17,63 

Povrly 5 10 2 556,83 2 205 86,24 

Ryjice 1 1 159,30 193 121,16 

Tisá 1 2 1 186,18 939 79,16 

Velké Chvojno 6 6 1 713,24 864 50,43 

Celkem 41 43 20 602,81 14 663 71,17 

Zdroj: ČSÚ 
 

Území Mikroregionu jako celek je velmi členité a rozmanité, s rozdílnými podmínkami obcí v nížině u 

Labe (které ovšem mají mnoho osad v okolních kopcích). Celkově je tato rozmanitost posuzována 

kladně, protože toto území, ač s poměrně malou rozlohou, nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům 

široké možnosti využití volného času, nabídky v cestovním ruchu, sportovního vyžití aj. Tyto potenciály 

je ovšem zapotřebí lépe využít a uchopit a stávající nabídku turistické a sportovní infrastruktury (např. 

ubytování, stravování, sportovní areály aj.) modernizovat a rozšířit. 
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2.2 Přeshraniční spolupráce 

Obce mikroregionu Labské skály a Správního společenství Königstein (celkem 14 obcí) uzavřely 

27. června 2005 smlouvu o spolupráci. Společně chtějí realizovat projekty především v oblasti kultury, 

sportu, cestovního ruchu a přispívat ke zlepšení česko-německých vztahů. 

Mapa č. 1 Poloha Mikroregionu Labské skály a Správního společenství Königstein 

Oba partnery spojuje jednak prolínající se 

historie v česko-saském pohraničí, jednak 

společné problémy, ale především snaha 

zvýšit atraktivitu tohoto území, patřícího 

do Česko-saského Švýcarska, pomocí 

rozvoje cestovního ruchu. Dosud se 

v rámci této spolupráce podařilo uvést do 

provozu společné internetové stránky 

v české, německé a anglické verzi 

a instalovat informační tabule. V plánu je 

celá řada dalších projektů, proto mohou 

návštěvníci každý rok objevit něco nového. 

Naši obyvatelé mezi sebou navazují stále 

další kontakty; za zmínku stojí i skutečnost, 

že se české děti učí ve školách německy 

a mnoho německých dětí zase česky. Tak 

se nám daří smazávat hranici, která naše 

území rozděluje. 

Mikroregion v posledních letech rozvíjí 

spolupráci především se čtyřmi partnery. 

Nejužší spolupráce funguje s Místní akční 

skupinou Labské skály, kde se aktivity mikroregionu a MAS navzájem doplňují. Na české straně se dále 

rozvíjí spolupráce se společností České Švýcarsko, o. p. s., která se zabývá rozvojem cestovního ruchu 

v oblasti Českého Švýcarska. V minulosti se přeshraniční spolupráce formovala se Správním 

společenstvím Königstein (5 obcí v saském pohraničí), v červnu 2005 byla podepsána oficiální dohoda 

o spolupráci obou území. Spolupráce na české i německé straně se týkala především cestovního ruchu, 

kulturních a sportovních aktivit. Vlivem reformy samospráv v Německu, byla tato komplexní 

spolupráce narušena. Spolupráci všemi partnery (obcemi, NNO, školami a pod) je potřeba dále rozvíjet 

a rozšířit. Vedle vzájemné spolupráce jednotlivých obcí mikroregionu je důležitá i spolupráce „uvnitř 

regionu“ s těmi, kterých se rozvoj regionu týká (tedy i v okolí mikroregionu) – s obyvateli, podnikateli 

a sdruženími To se daří právě díky provázání aktivit mikroregionu s aktivitami MAS. 
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2.3 Charakteristika přírodních poměrů 

2.3.1 Geologické předpoklady 

Území tvoří víceméně tři odlišné celky, oblast Českého středohoří (tvořené neovulkanity, na mapě 

odstíny fialové), oblast Krušných hor (tvořené starými horninami, na mapě odstíny červené) a oblast 

křídových sedimentů, do které v oblasti patří Děčínská vrchovina (na mapě odstíny zelené). Taková 

pestrost na takto malém území je do značné míry v rámci Česka unikátní. 

Mapa č. 2 Geologický potenciál 
V Mikroregionu se dříve 

dobývaly z hlubin země 

některé suroviny, kromě 

kamene zde probíhala těžba 

fluoritu v okolí Děčínského 

Sněžníku, samotný výskyt je 

unikátní, fluoritové žíly 

v sedimentárních horninách 

se nikde jinde v Čechách 

nevyskytují.  

Těžba zde probíhala od roku 

1955, byla ukončena 1994 

a o pět let později zde byla 

vyhlášena správou CHKO 

Labské pískovce PP Jeskyně 

pod Sněžníkem, avšak 

lokalita není veřejnosti volně 

přístupná, slouží pro výzkum 

a jako útočiště netopýrů. 

Druhý těžební prostor se 

nachází u části obce Povrly-

Roztoky, jedná se také 

o unikátní a jediné ložisko 

polymetalických rud 

v Českém masivu. Zde jsou 

první zmínky o těžbě od 

16. st. avšak důlní aktivity se v lokalitě předpokládají mnohem dříve, hlavním zájmem bylo stříbro. 

Těžba pokračovala až do 20. st., kdy se spíše místo již zbytkového stříbra dobývala ruda bohatá na 

olovo a zinek. Dnes jsou tyto štoly zasypané, či zmizelé a samozřejmě nepřístupné. S těžební činností 

se také pojí jistý hazard poddolovaných území. 
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2.3.2 Reliéf 

Mikroregion Labské skály má poměrně velké rozpětí nadmořských výšek, od přibližně 124 m n. m. 

(údolí řeky Labe) až po 723 m n. m. (Děčínský sněžník). Toto znatelné rozpětí (viz mapa 3.) ovlivňuje 

a limituje využívání krajiny, ale také poskytuje pestrost a dynamiku, která může být využita jako jeden 

z předpokladů cestovního ruchu.  

Mapa č. 3 Výšková stupňovitost a přírodní hazardy 
V souvislosti s reliéfem je však 

vhodné také zmínit rizika 

sesuvů svahů, jižní část 

Mikroregionu se nachází 

v Českém středohoří, které je 

mimo jiné známé jako jedna 

z nejvíce postihovaných oblastí 

tímto hazardem v Česku. 

Nejvíce ohrožené obce sesuvy 

jsou Malšovice, Dobkovice, 

Povrly a Jílové. 

V území je možné nalézt celou 

řadu geomorfologických tvarů. 

Asi nejzajímavější oblast je 

severovýchodní část regionu 

patřící pod Děčínskou 

vrchovinu, jejíž dominantou je 

již zmíněná stolová hora 

Děčínský sněžník. Kromě něj 

zde pískovce vytvořili mnoho 

zajímavých tvarů, skalních 

měst a věží. Dále se zde 

vyskytují průniky neo-

vulkanických hornin, které se 

také nesmazatelně podepsaly 

na tváři krajiny, jako je tomu na 

Holém vrchu, kde je možné pozorovat typickou sloupcovou odlučnost kamene. Region na jihu přechází 

do Českého středohoří, konkrétně do okrsku Ústeckého středohoří, které lze charakterizovat jako málo 

členitou vrchovinu až plochou hornatinu. Na západě u Nakléřovského průsmyku se terén zvedá ke kře 

Krušných hor, jejichž svahy spolu se skály Děčínské vrchoviny tvoří obtížně prostupnou přírodní hranici. 

Tabulka č. 2 Nadmořská výška jednotlivých obcí, 2017 

Obec Nadmořská výška (m n. m.) Obec Nadmořská výška (m n. m.) 

Dobkovice 150 Petrovice 530 

Chuderov 340 Povrly 143 

Jílové 276 Ryjice 290 

Libouchec 336 Tisá 548 

Malšovice 200 Velké Chvojno 411 
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2.3.3 Klimatické a hydrologické poměry 

I klimaticky je sledované území velmi pestré, klimatické pásy sledují výškovou stupňovitost, od 

nejteplejšího údolí Labe s nejmenšími spadlými srážkami, po nejchladnější a nejvlhčí oblast 

pohraničních hor. Klimatické charakteristiky poukazují mimo jiné na trvání sněhové pokrývky, kde je 

rozdíl mezi horami a Labským údolím dvojnásobný. Všechny tyto faktory ovlivňují následnou 

využitelnost a zaměření území. Mapu č. 4 a k ní doložené klimatické charakteristiky je nutné brát 

s rezervou, toto členění je přeci jen staršího data, ale i dnes poslouží jako jistá forma znázornění. 

Současnou situaci stále více ovlivňuje diskutovaná globální klimatická změna, která se v našem 

prostoru Česka projevuje hlavně zvýšenou kontinentalitou, tedy většími extrémy teplot, 

atmosférických srážek i větru. 

Mapa č. 4 Klimatické členění a hazardy 
V souvislosti s klimatem a jeho 

změnou je třeba zmínit klimatické 

hazardy, jako jsou povodně, nebo 

sucho viz následující tabulka. 

Tabulka č. 3 Klimatické hazardy 

Zdroj: dotazník obcí 2014 

 

Předpokládá se, že se klimatická 

situace bude dále měnit a posouvat. 

Je nezbytné, aby území dokázalo reagovat a přizpůsobit se, tedy provádět potřebná opatření. Mapa č. 

4 ukazuje zóny nejvíce ohrožené povodněmi, jelikož se nacházíme v poměrně členitém terénu, dochází 

zde na malých tocích k tzv. bleskovým povodním. Těm je možné vhodnými zásahy do krajiny přímo na 

území Mikroregionu předcházet, nebo je alespoň mírnit, oproti tomu povodňové situace na Labi, ač 

mají na území vliv, svou podstatou musí být řešeny vyššími celky.  
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Dobkovice ano ano ano ano 

Chuderov ne ne ne ne 

Jílové ne ano ano ano 

Libouchec ano ano ano ano 

Malšovice ano ano ano ne 

Petrovice ano ne ano ano 

Povrly ano ano ano ne 

Ryjice ne ano ano ne 

Tisá ano ne ano ano 

Velké 
Chvojno 

ano ano ano ano 
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Tabulka č. 4 Vybrané stupně Qittovy klimatické klasifikace 

Ukazatel CH7 MT2 MT4 MT7 MT9 MT10 T2 

Počet letních dnů  10-30 20-30 30-40 40 – 50 50 – 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 120-140 140-160 160 – 170 

Počet mrazových dnů 140-160 110-130 100 – 110 

Počet ledových dnů 50-60 40-50 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu -3 - -4 -2 - -3 -3 – -4 -2 - -3 

Průměrná teplota v dubnu 4-6 6-7 7-8 8 – 9 

Průměrná teplota v červenci 15-16 16-17 17 – 18 18 – 19 

Průměrná teplota v říjnu 6-7 7-8 7 – 9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120-130 110-120 100-120 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 500-600 450-500 350-450 400-450 350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období 350-400 250-300 200-250 200 – 300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 100-120 80-100 60-80 50-60 40 – 50 

Počet dnů zamračených 150-160 120-150 120 – 140 

Počet dnů jasných 40-50 

 

Mapa č. 5 Ochrana vod 
Ochranná pásma vodních zdrojů se ve 

větší míře nacházejí v severní části 

území mikroregionu (Petrovice, Tisá, 

Jílové – Sněžník, drobnější lokality jsou 

na území Velkého Chvojna, Chuderov, 

Povrly, Ryjice). 

Na území se nacházejí dvě oblasti 

CHOPAV, západní, do které zasahuje 

pouze katastr obce Petrovice, se 

nazývá Krušné hory a východní, 

zasahující více katastrů, se nazývá 

Severočeská křída. 

V čistotě podzemních vod se objevuje 

posun k lepšímu, zejména z důvodu 

výstavby ČOV u některých obcí. Stále 

ale přetrvává neřešené, nebo 

nedostatečně řešené čištění 

odpadních vod v menších obcích, 

nebo místních částech obcí. Také 

u zemědělské výroby dochází často 

k znečišťování vod, zejména při 

živočišné výrobě (hnojiště, staré 

ekologické zátěže, apod.). 
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2.3.4 Půdní poměry, využívání krajiny 

Půda je výsledkem působení všech předchozích geosfér, samotné výskyty typů půd odráží např. 

výškovou stupňovitost, klimatické pásy apod. Na územím vysoko položeném (obce Petrovice a Tisá) se 

vyskytují převážně podzoly, na nižším území (obce Povrly, Dobkovice, Chuderov) kambizemě, a 

v přechodném pásu (obce Libouchec, Velké Chvojno, Jílové) pseudogleje, na svazích rankery apod. Tyto 

půdy mají různé vlastnosti, jejichž kombinaci lze vyjádřit hospodářskou hodnotou, viz mapa č. 6. 

Mapa č. 6 Ocenění zemědělské půdy dle BPEJ  
Ocenění zemědělské půdy je určeno ze 

specifických vlastností půdy (zejména 

úrodnosti), které byly zjišťovány v rámci 

bonitace půdního fondu. Bonitace 

respektuje základní, v podstatě 

neovlivnitelné faktory, jakými jsou klima, 

půdní typy, svažitost, skeletovitost 

a hloubka ornice konkrétního pozemku. 

Ve srovnání s rozložením půdních typů (viz 

Mapa č. 6), ceny půd téměř kopírují 

výskyty půdních typů, jakožto jednoho 

z hlavních ukazatelů. V rámci ČR je 

hodnota půdy na území mikroregionu 

v průměru nižší než v jiných regionech, 

dáno je to především vyšší nadmořskou 

výškou a členitým terénem. 

V souvislosti s půdou se hovoří o úbytcích 

půdy a její erozi. Sledované území není 

výjimkou. Tabulka č. 5 popisuje DZES 

(Dobrý zemědělský a environmentální stav), který je standardem, jež vymezuje oblasti s určitou mírou 

ohroženosti vodní erozí pro účely zemědělství. Tento standard tedy řeší problematiku protierozní 

ochrany půdy stanovením požadavků na způsob pěstování vybraných hlavních plodin na erozně 

ohrožených půdách. Z tabulky je zřejmé, že zájmové území má větší koncentraci ohrožených území než 

je tomu u nadřazených jednotek, což je způsobeno polohou regionu, nadmořskou výškou a působením 

člověka.  

Tabulka č. 5 DZES na ZPF, 2017 
 Silně erozně 

ohrožená 
Mírně erozně ohrožená Erozně 

neohrožená 

Mikroregion celkem (%) 8,8 34,2 57,0 

Ústecký kraj (%) 1,8 14,5 83,7 

ČR (%) 1,8 15,6 82,6 

Zdroj: HEIS VÚV TGM 
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Tabulka č. 6 Využití krajiny, 2017 
 Celková 

výměra 
(ha) 

Orná 
půda 

Zahrady 
Ovocné 
sady 

Trvalé 
travní 
porosty 

Lesní 
pozemky 

Vodní 
plochy 

Zastavěné 
plochy 

Ostatní 
plochy 

Dobkovice 574,5 23,6 14,5 1,4 227,7 213,1 22,5 8,5 63,2 

Chuderov 1 534,6 282,9 19,5 0,8 679,5 395,9 5,7 13,8 136,7 

Jílové 3 656,4 409,8 107,1 13,6 532,1 2 274,1 14,2 39,1 266,4 

Libouchec 2 802,1 264,6 50,4 1,1 889,9 1 098,6 22,3 27,6 447,6 

Malšovice 1 303,0 205,8 28,5 38,3 602,4 281,5 15,8 17 113,6 

Petrovice 5 116,7 843,8 4,5 - 2 457,7 1 256,4 18,4 19,3 516,6 

Povrly 2 556,8 43,3 31,8 3,3 1 220 935,5 56,4 28,3 238,2 

Ryjice 159,3 0,4 5,3 - 64,3 57 1,1 2,1 29,1 

Tisá 1 186,2 37,5 11,1 - 299,9 711,2 11,9 15,6 99 

Velké 
Chvojno 

1 713,2 367,8 14,4 - 939,3 177,8 19,8 18,4 175,9 

Mikroregion 20 602,8 2 479,4 287,0 58,5 7 912,9 7 401,0 188,1 189,7 2 086,1 

Zdroj: ČSÚ 

 
Na území Mikroregionu je z hlediska využívání ploch odlišná situace než v celkovém pohledu na kraj, či 

ČR. Dáno jednak méně příznivými podmínkami pro zemědělstí (vlivem terénu, klimatu, půdou atd. není 

výnostné udržovat velké plochy orné půdy) a tradiční příhraniční polohou v kombinaci s přírodními 

faktory v důsledku s větší plochou lesního porostu. V oblasti se nevyskytuje žádná vinice ani chmelnice. 

Graf č. 1.  Srovnání využítí krajiny, 2017 

 
Zdroj: ČSÚ 
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2.3.5  Ochrana přírody 

Sledované území je pestré s množstvím cenných přírodních lokalit, přírodních rezervací a přírodních 

památek. V území se nachází i Evropsky významné lokality v soustavě NATURA 2000 a Ptačí oblasti. 

Dalším chráněným územím je Přírodní park Krušné hory zasahující více než polovinu Petrovic a jejich 

částí. Byl vyhlášen roku 2009 a vymezuje jej státní hranice a silnice II. třídy II/248, silnice III. třídy mezi 

Petrovicemi a Krásným Lesem, následně mezi Krásným Lesem a Adolfovem. Předmětem jeho ochrany 

je ráz hřebenů s lesními porosty, horskými a rašelinnými loukami, charakteristickou flórou a faunou. 

Není obce v Mikroregionu nedotčené CHKO Labské pískovce, nebo jižnějším CHKO České středohoří.  

Oblast je mimo jiné napojena i na ÚSES (územní systém ekologické stability), který ji protkává sítí 

neregionálních koridorů, ale významná jsou i regionální biocentra. 

Mapa č. 7 Ochrana přírody 

 
Pozn. výpis chráněných lokalit viz Přílohy 

Nejdůležitějším aspektem v ochraně životního prostředí je zachování biodiverzity, která představuje 

rozmanitost živých organismů na Zemi, což zahrnuje rozmanitost druhů i diverzitu ekosystémů. Od 

toho se odvíjí nutnost hospodařit s přírodními zdroji podle zásad udržitelného rozvoje a to při všech 

formách lidské činnosti. To, co biodiverzitu ohrožuje, je především lidská činnost, degradace a ztráta 

biotopů, zavlečení invazivních druhů rostlin, špatné lesní hospodaření, znečištění vod a ovzduší, 

nešetrné zemědělství, neuvážené zástavby apod. 
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2.4 Socioekonomická analýza 

2.4.1 Obyvatelstvo 

Území Mikroregionu spadá pod Ústecký kraj, který patří mezi významně strukturálně 

postižené regiony. K této situaci přispěla jak poválečná výměna obyvatelstva s přerušením kontinuity 

přirozeného vývoje, tak vysoce průmyslový charakter území, kdy po ukončení fáze plánované 

ekonomiky po roce 1989 došlo ke skokovému zvýšení nezaměstnanosti, která zůstává na tomto území 

trvalým problémem. Vzhledem k charakteru výroby (těžba, chemie, těžký průmysl) s nízkými nároky 

na kvalifikovanou pracovní sílu je negativně ovlivněna i vzdělanostní struktura obyvatelstva 

s doprovodnými negativními sociálními důsledky (vysoká nezaměstnanost, nízká kupní síla, nárůst 

kriminality, apod.). Ač v porovnání s Ústeckým krajem je na tom průměr obcí Mikroregionu lépe, stále 

zaostává za průměrem ČR.  

Mezi nejvýznamnější faktory negativně ovlivňující skladbu a počet obyvatelstva patří: 

- vystěhování původního německého obyvatelstva po r. 1945; 

- dosídlení zcela rozdílným obyvatelstvem a dosažení jen asi 60% původního počtu; 

- koncentrace hospodářství na těžební, energetický a jiný těžký průmysl po r. 1948; 

- kolektivizace zemědělství po r. 1950; 

- silné zatížení životního prostředí průmyslovou činností; 

- hospodářská restrukturalizace po r. 1990. 

Graf č. 2. Vývoj počtu obyvatel, dlouhodobě 

Zdroj: ČSÚ 

Graf č. 3. Vývoj počtu obyvatel, krátkodobě 

Zdroj: ČSÚ 
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Pohraniční mikroregion s venkovským charakterem charakterizuje malá hustota zalidnění 71 ob/km2 

(průměr Česka je 134 ob/km2). Počet obyvatel vzrostl o 8,3% mezi roky 2000 a 2017. Hlavním faktorem 

ovlivňující vývoj počtu obyvatel v území je migrace (viz graf č. 4), velice pozitivním ukazatelem jsou i 

víceméně kladné hodnoty přirozeného přírůstku (nově narozené děti). Avšak v posledních letech 

dochází k útlumu.  

Graf č. 4. Vývoj celkového přírůstku obyvatel 

Zdroj: ČSÚ 

Věk obyvatel 

Ze srovnání s vyššími celky (viz tabulka č. 7) vyplývá, že v území Mikroregionu je nepatrně vyšší 

procentuální podíl osob v produktivním věku, naopak seniorů je na území o více jak procento méně.  

Tabulka č. 7 Věková skladba obyvatelstva 

2017 

 0-14 15-64 65+ 

Mikroregion 16,22% 66,24% 17,54% 

Ústecký kraj 15,75% 65,03% 19,23% 

ČR 16,02% 66,15% 18,82% 

Zdroj: ČSÚ 

Rozdíl ukazatelů není značný, poukazuje na pozitivní trend doosidlování malých obcí (osad) mladou 

generací, která z velké části využívá nabízených rozvojových ploch pro bydlení (Velké Chvojno, Tisá, 

apod.). Avšak ve srovnání s ostatními charakteristikami (Graf č. 3, 4, 5) se ukazuje, že tento trend 

v posledních letech utichá, populace stagnuje a pomalu stárne. 

Graf č. 5. Vývoj skladby obyvatel na území Mikroregionu, děti a senioři 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Ač je problematika stárnutí obyvatelstva stále aktuálnější, celkový stav obyvatelstva v Mikroregionu je 

stále lepší než v rámci celého Česka (průměrný věk v ČR 42,2; rok 2017), nebo kraje (průměrný věk 

41,8; rok 2017), ačkoliv stav v jednotlivých obcích je tento jev značně diferenciovaný. 

 
V území Mikroregionu v současné době žije celkem 439 cizinců. V příhraniční oblasti (Petrovice) 

existuje celkem početná (ve vztahu k počtu obyvatel) vietnamská komunita, což souvisí s provozováním 

příhraniční tržnice. Děti z této komunity zde navštěvují základní i mateřskou školu. Škola poskytuje 

zázemí pro pořádání kurzů českého jazyka pro cizince vietnamské národnosti.  

Tabulka č. 9 Počet cizinců žijících na území Mikroregionu k 1. 1. 2018 

Obec Celkem Přechodný pobyt Trvalý pobyt 

Dobkovice  12 1 11 

Chuderov 17 4 13 

Jílové 79 14 65 

Libouchec 25 15 10 

Malšovice 13 4 9 

Petrovice 199 76 123 

Povrly 18 3 15 

Ryjice 1 0 1 

Tisá 28 12 16 

Velké Chvojno 47 40 7 

Mikroregion celkem 439 169 270 

Zdroj: MV ČR 

  

Graf č. 6. Průměrný věk obyvatel Tabulka č. 8 Průměrný věk obyvatel 

Zdroj: ČSÚ 

 2001 2006 2012 2017 

Dobkovice 36,3 38,1 38,8 41,8 

Chuderov 35,6 36,4 37,1 38,7 

Jílové 36,7 38,4 40,5 41,6 

Libouchec 37,2 38,7 40,7 42,3 

Malšovice 36,1 36,7 38,5 41,2 

Petrovice 34,9 34,8 36,7 37,9 

Povrly 39,0 40,0 42,0 42,7 

Ryjice 36,8 38,7 41,8 41,3 

Tisá 37,6 39,2 39,0 40,8 

Velké Chvojno 35,9 36,7 38,8 39,9 

průměr MR 36,9 38,2 39,9 41,2 
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2.4.2 Domy a byty 

Vývoj výstavby a počtu domů koreluje s vývojem počtu obyvatel a důležité mezníky tomu odpovídají, 

avšak s jistým zpožděním, např. pokles počtu domů v poválečném období v důsledku odsunu 

německého obyvatelstva a nedostatečným dosídlením, se projevil až mezi roky 1950-1961. Z toho lze 

usuzovat, že obce nebyly výrazně vojensky poškozeny, a samotný úbytek domů má na svědomí 

chátrání či plánovaná likvidace. 

Graf č. 7. Počet domů v území Mikroregionu 

 
Zdroj: ČSÚ 

Co se domů a bytů týče, pouze v Jílovém se vyskytují panelová sídliště, která byla budována v období 

socialismu. Většina bytů v panelových domech byla v rámci privatizace prodána do osobního 

vlastnictví. V dalších obcích se většinou obecní byty nacházejí v bytových domech, které přešly do 

vlastnictví obcí privatizací majetku bývalých Státních statků. Také většina domů v těchto bytech byla 

prodána. Bytové domy, které obce získaly privatizací, byly většinou v neuspokojivém stavu a tam, kde 

si obce bytové domy v majetku ponechaly, vynakládají na rekonstrukce dosud nemalé peníze. Ve 

většině bytových domů nyní hospodaří společenství vlastníků, která postupně využívají možností 

dotací na obnovu bytového fondu, které se v posledních letech z různých dotačních titulů nabízejí. 

Nejvíce obecních bytů pro sociálně slabé skupiny bylo vybudováno ve Velkém Chvojně (18 bytů)  

z opuštěného hospodářského objektu. Tzv. startovací byty pro mladé rodiny byly vybudovány v Tisé. 

Sociální ubytovny v soukromém vlastnictví jsou pouze jedny a to v Povrlech. Zde jsou soustředěny ve 

větší míře osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Tabulka č. 10 Obecní byty, 2014 

Město / Obec Obecní byty 
Obecní sociální byty 
- startovací 

Obecní sociální 
byty - sociálně 
slabé skupiny 

Sociální ubytovny v 
soukromém 
vlastnictví 

Dobkovice 56 0 0 0 

Chuderov 8 0 0 0 

Jílové 119 0 0 0 

Libouchec 38 0 7 0 

Malšovice 16 0 14 0 

Petrovice 14 0 0 0 

Povrly 10 0 0 1 

Ryjice 0 0 0 0 

Tisá 42 6 8 0 

Velké Chvojno 61 0 18 0 

území celkem  356 6 47 1 

Zdroj: dotazník obcí 2014 
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2.4.3 Infrastruktura obcí, občanská vybavenost, zázemí a služby 

Občanská vybavenost, zázemí a služby pro občany představují velmi důležité faktory ovlivňující kvalitu 

života obyvatel, rozvoj území i jeho atraktivitu pro stěhování nových obyvatel. Zařízení občanské 

vybavenosti jsou důležitá i pro rozvoj cestovního ruchu a v důsledku tedy i zajištění příjmu obyvatel. 

Úroveň a rozsah občanského vybavení v obcích jsou přímo úměrné velikosti obcí. Stavební úřad je v 

Jílovém, v Povrlech a v Libouchci. Všechny obce mají vysokorychlostní připojení k internetu, v 

knihovnách poskytují internetové služby pro veřejnost. V Ryjicích funguje Nemocnice následné péče 

(tzv. Léčebna dlouhodobě nemocných). 

Technická infrastruktura 

Většina sídel v území Mikroregionu je napojena na vodovod, v Tisé a Dobrné je dostavba vodovodu v 

projektovém záměru, zejména v místních částí, kde dosud vodovod chybí. Mimo obcích napojených na 

kanalizaci, v současné době se buduje kanalizace ve Velkém Chvojně a v Malšovicích. V následujícím 

období ve svých projektových záměrech počítají s výstavbou nebo dostavbou kanalizace (případně 

navýšením kapacity ČOV) obce Dobrná, Petrovice, Tisá a Chuderov. Plně plynofikována je pouze obec 

Ryjice, ostatní kromě Petrovic, Tisé a Velkého Chvojna jsou plynofikovány pouze částečně. 

Graf č. 8. Napojení obcí na technickou infrastrukturu, 2014 

 
Zdroj: vlastní šetření 2014 
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Základní služby v obcích 

Obecní rozhlas, nebo jeho alternativu využívá několik obcí Mikroregionu, právě nejčastější alternativou 

je informační SMS systém. Plná dostupnost GSM sítí není jen v obci Ryjice. Pobočku České pošty v místě 

má většina obcí, mimo Chuderova, Malšovic a Ryjic. 

Tabulka č. 11 Základní služby, část 1 
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Dobkovice X X X     X X 

Chuderov   X X     X 

Jílové   X X  X X X X 

Libouchec Ne, SMS brána  X  X  X X X 

Malšovice   X      X 

Petrovice Ano, v části obce  X X    X X 

Povrly Ano, v části obce  X     X X 

Ryjice  X       X 

Tisá Ne, alternativa  X     X X 

Velké Chvojno   X     X X 

Zdroj: vlastní šetření 2014 

Většina odlehlejších obcí je vzhledem k vzdálenosti od center lépe vybavena než obce bližší (Ryjice, 

případně Malšovice). Služebny policie, či úřady jsou situovány v přirozeném centru mikroregionu, tedy 

v Jílovém a navazujícím Libouchci. Regionální muzea jsou v Petrovicích, Jílovém a Tisé. Celkově jsou 

obce v Mikroregionu vybaveny dobře, případně jsou tyto služby situovány v blízkých regionálních 

centrech Ústí nad Labem a Děčín. 

Tabulka č. 12 Základní služby, část 2 
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Dobkovice  X X    X X 
Chuderov   X      
Jílové X X X X X  X X 
Libouchec X X X X   X X 
Malšovice   X X   X X 
Petrovice X X X X X  X X 
Povrly X X X X   X X 
Ryjice   X      
Tisá X X  X X X X X 
Velké Chvojno X X X X   X X 

Zdroj: vlastní šetření 2014 
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Sport, vybavenost pro volný čas 

Možnosti pro sportovní aktivity jsou dány přírodními předpoklady a velikostí dané obce. Většina obcí 

je vybavena fotbalovým hřištěm a působí zde fotbalové kluby. Hřiště jsou různé kvality, velmi dobře 

vybavený a zajištěný areál se nachází v Modré (FC Jiskra Modrá), Malšovicích (FK Malšovice) a 

Chuderově (FK Chuderov). U některých hřišť či areálů jsou nutné investice do obnovy. Kromě 

technického zázemí viz tabulka č. 13. Jsou v oblasti vhodné podmínky pro sportovní lezectví. V 

některých obcích je rovněž nabídka agroturistiky. 

Tabulka č. 13 Vybavenost pro volný čas 
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Dobkovice 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Chuderov 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jílové 2 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 plážový volejbal 3x 

Libouchec 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ha 

Malšovice 1 1 7 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Petrovice 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Povrly 1 2 7 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Ryjice 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tisá 1 2 1 2 2 3 0 0 0 0 1 26 0 
Plochy pro buggykitting a 
snowkitting 25ha 
Hřiště na beachvoleyball 

Velké Chvojno 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní šetření 2014 
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Kultura a zázemí 

Kulturní sály, příp. prostory k pořádání kulturních akcí (výstav, besed, divadelních představení, zábav, 

plesů, apod. setkání) nejsou ve všech obcích v potřebné kapacitě a kvalitě. Přehled kulturních sálů 

a obdobných prostor je uveden v tabulce č. 14. Ve většině obcí existuje spolkový život a probíhá obnova 

tradičních místních akcí, jako jsou například Jílovské slavnosti, Anenské poutě, Lampionové průvody 

atd. Mimo těchto místě speciálních také probíhají tradiční akce, jako jsou Dětské dny, Mikulášské 

nadílky, pálení čarodějnic atd., při kterých také spolupracují s aktivní veřejností. K tomu, aby se tento 

trend udržel, je třeba vytvářet pro tuto činnost odpovídající zázemí, podmínky a podporovat ji. 

V posledních letech dochází i k aktivitám občanských iniciativ v oblasti péče o drobné památky, za 

pomoci grantů různých nadací. V obcích Petrovice, Povrly a Tisá působí ochotnické spolky, které hrají 

i v okolních obcích při různých příležitostech. Jedná se o velmi významnou aktivitu, která si zaslouží 

další podporu. 

Tabulka č. 14 Kulturní vybavenost 

Obec Vybavení, akce 

Dobkovice Kulturní sál po rekonstrukci s novým vybavením, rekonstrukce střechy a otopného systému 

Chuderov Nemá kulturní sál v obci (využívá sál na Kočkově)  

Jílové 
Jílovský zámek – kulturní a společenské centrum vyžadující investice do rekonstrukce 
střechy a druhého patra zámku 

Libouchec Kulturní sál, vyžadující nové vybavení 

Malšovice 
Kulturní velký i malý sál s nově zrekonstruovaným sociálním zázemím. Na obou sálech je 
třeba rekonstrukce parketové podlahy. Počítá se s vybudováním nové knihovny v 
multifunkčním domě. 

Petrovice 
Kulturní sál vyžadující rekonstrukci, nedostatečné prostory pro provozování ochotnické 
scény, obnova kostela jako kulturního a společenského centra 

Povrly Rekonstruovaný kinosál (ochotnická scéna), kulturní sál 

Ryjice Kulturní sál po rekonstrukci 

Tisá 

Kulturní sál po rekonstrukci, divadelní loutková scéna – je třeba investovat do II.etapy 
vybavení Skaláčku – ozvučení. Zasedací místnost v OÚ slouží zároveň jako klubovna pro 
pořádání přednášek, čtení dětem apod. potřebuje vybavení – židle stoly, vitríny. Pro 
kulturní život v obci je záměrem vybudovat venkovní kryté pódium pro kulturní akce. 

Velké Chvojno 

Kulturní sál ve Velkém Chvojně vyžadující investice do vybudování ústředního vytápění a 
rekonstrukce sociálních zařízení, zateplení a fasáda. Kulturní sál v Lučním Chvojně - po 
rekonstrukci, v objektu je třeba rekonstrukce zázemí pro kulturní sál, zateplení a nová 
fasáda, vybudování ústředního vytápění. 

POZN. 
Řada obcí ke kulturním akcím využívá rovněž kostely a kaple, které se nacházejí na jejich 
území (koncerty, Vánoční zpíván, výstavy apod.). 

Zdroj: dotazník obcí 2014 
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Školství a zázemí 

Ve všech obcích (s výjimkou obce Ryjice a obce Chuderov) je zřízena jak Mateřská, tak Základní škola. 

V menších obcích jsou malotřídní školy (1. - 5. ročník) viz tabulka č. 11. Pokrytí školami (ZŠ i MŠ) je v 

území dostačující, ale problémem je v některých příkladech zastaralé a nevyhovující vybavení učeben. 

V rámci analýzy území byla zjištěna velká poptávka po investicích do moderního vybavení učeben 

(zejména technických předmětů, jazykových učeben) a dále po prostoru pro využití budovy školy 

k dalším aktivitám.  

Tabulka č. 15 Školství 
 

Předškolní 
vzdělávání 

Základní 
vzdělávání 

Základní 
vzdělávání 
[malotřídní 
škola 1-5. 
ročník] 

ZŠ [I. 
stupeň ] 

ZŠ [I. a II. 
stupeň] 

Střední 
vzdělávání 
[gymnázium] 

Střední 
vzdělávání 
[odborná 
střední 
škola] 

Dobkovice 1 1 X     

Chuderov 1 0      

Jílové 3 2   X   

Libouchec 1 1   X   

Malšovice 1 1 X X    

Petrovice 1 1 X X    

Povrly 2 1   X  X 

Ryjice 0 0      

Tisá 1 1   X   

Velké Chvojno 1 1 X X    

Zdroj: dotazníky obcí 2014 

V posledních letech vyvstala potřeba na vznik zázemí pro zajištění hlídání dětí a žáků i v době školních 

prázdnin a po uzavření školních družin (v pozdních odpoledních hodinách). Tato potřeba je zapříčiněna 

zvyšujícími se nároky zaměstnavatelů na zaměstnance a dále je snaha o vytvoření podmínek pro 

zaměstnanost žen (matek) po mateřské dovolené. Řada škol sice nabízí vhodné prostory, ale většinu 

z nich je nutné zrekonstruovat a případně vybavit příslušným zařízením. Zvláštností je Základní škola, 

jejímž zřizovatelem je obec Malšovice. Tato škola neleží na území obce Malšovice, ale na katastrálním 

území města Děčína, který s obcí Malšovice sousedí.  

V území je další vzdělávání rozšířeno sérií kurzů v obci Tisá, konkrétně se jedná o jazykové, řemeslné, 

umělecké kurzy a přednášky o historii obce. 
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Sociální služby a zdravotnictví 

V souvislosti s mapováním stavu sociálních služeb v obcích (a městech) byla provedena anketa, z ankety 

vyplynulo, že je třeba se na sociální oblast zaměřit a využít všech možností podpory. Řada obcí má 

v záměrech vybudování pečovatelských domů pro seniory (chráněné bydlení). Některé, zejména menší 

obce, by přivítali vybudování takového zařízení pro více obcí společně právě v rámci Mikroregionu, 

podobně je tomu i u potenciálního Hospice, zde se nabízí možnost mobilního hospice v rámci MAS 

Labské skály. Terénní pečovatelská služba je zajišťována v některých obcích dodavatelsky na komerční 

bázi. Většinou je tato služba vnímána jako potřebná, buď společná v rámci DSO, nebo pro některé obce 

jednotlivě. Ve většině obcí (měst) je umožněno seniorům kupovat obědy z místní školní jídelny. 

Mateřské centrum (nebo obdobné zařízení) plánují zřídit v Tisé a Dobkovicích.  

Zájem by byl i o zajištění služeb terénního sociálního pracovníka pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením (případně poradenského centra). Další potřebnou oblastí je zřízení multifunkčních 

komunitních center, která by sloužila zejména k práci s mládeží v rámci prevence kriminality a drogové 

závislosti (tyto negativní jevy se vyskytují i na území Mikroregionu a jedná se o celospolečenský 

problém) a k práci se seniory, rodinami s dětmi, apod. Na území Mikroregionu je zpracován pouze 

jediný Komunitní plán sociálních služeb (Libouchec, jeho spádové území a obec Telnice).  

V obcích a městech na území Mikroregionu je zdravotní péče poměrně dobře dostupná. Ve větších 

sídlech jsou ordinace praktických lékařů, které zajišťují zdravotní péči v určitých dnech, stejně tak se 

zde nacházejí i ordinace některých specialistů (stomatologie, gynekologie). Zdravotní střediska (nebo 

ordinace) jsou většinou situována v obecních objektech. 

Tabulka č. 16 Zdravotnictví 
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Dobkovice         
Zdravotní služba 
Červeného kříže 

Chuderov X         

Jílové X X     X X Rehabilitace 

Libouchec X X        

Malšovice          

Petrovice X         

Povrly X X X     X  

Ryjice      X    

Tisá X X   X   X  

Velké 
Chvojno 

X         

Zdroj: vlastní šetření 2014 
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2.4.4 Cestovní ruch 

Území Mikroregionu skýtá mnoho atraktivit, zajímavých míst, památek, a mnoho dalších předpokladů 

pro rozvoj cestovního ruchu. Území je hustě protkáno cyklostezkami a turistickými i naučnými 

stezkami, které vhodně propojují mezeru mezi velkými centry Ústí nad Labem a Děčínem, avšak ještě 

existuje množství témat a míst, kde by bylo vhodné naučné stezky (turistické trasy) budovat. Území má 

ještě kapacitu, kde by bylo vhodné takové aktivity realizovat. V oblasti Petrovicka jsou vybudovány 

lyžařské trasy. Možnosti ubytování, které provozují obce, případně neziskové organizace jsou 

omezené, více možností poskytují soukromé subjekty, celková kapacita je vyjádřena v tabulce č. 16. 

V obci Tisá provozuje TJ Spartak Tisá kemp, v Libouchci je ubytovna součástí sportovního areálu.  

Tabulka č. 17 Ubytovací kapacity 

Území/katastr 
Maximální ubytovací 
kapacita 

Území/katastr 
Maximální ubytovací 
kapacita 

Dobkovice 0 Petrovice 116 

Chuderov 0 Povrly 9 

Jílové 357 Ryjice 0 

Libouchec 57 Tisá 571* 

Malšovice 0 Velké Chvojno 0 

Mikroregion celkem 1110 

* z toho na 250 v kempech a chatkách 
Zdroj: vlastní šetření 2014 

Propagace území v oblasti cestovního ruchu (mapy, informační skládačky o historii a památkách, 

přírodní zajímavosti apod.) byla v minulých letech podpořena několika projekty (vydání turistických 

map a informačních materiálů), budování naučných stezek a cyklotras. Je zde ale dost velký prostor 

a možnosti, které se v této oblasti nabízejí, a je třeba jich využít. Hustotou turistický tras i cyklotras je 

na tom mikroregion o něco lépe než průměr Česka, u samotných obcí je tato záležitost značně 

diferenciovaná, což je dáno hlavně přírodními předpoklady. 

Tabulka č. 18 Délky turistických tras a cyklotras 

Katastr obce 
Turistické trasy Cyklotrasy 

Délka [km] 
Hustota 
[km/km2] 

Délka [km] 
Hustota 
[Km/km2] 

Dobkovice 6,11 1,06 3,81 0,66 

Chuderov 10,06 0,66 1,18 0,07 

Jílové 20,08 0,55 20,01 0,55 

Libouchec 17,23 0,61 4,34 0,15 

Malšovice 12,04 0,92 8,37 0,64 

Petrovice 16,60 0,32 36,59 0,72 

Povrly 16,98 0,66 18,07 0,71 

Ryjice 2,09 1,31 0,00 0,00 

Tisá 11,21 0,95 8,51 0,72 

Velké Chvojno 6,36 0,37 11,32 0,66 

Mikroregion celkem 108,70 0,57 111,01 0,58 

Česko* 40 782,00 0,52 32 516,00 0,41 

 *přibližný údaj od KČT 
Zdroj: vlastní šetření 2014 
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Mapa č. 8 Předpoklady pro cestovní ruch, trasy, zajímavosti, ubytovací kapacity 

 

Rozvoj cestovního ruchu přináší řadu příležitostí, kterých by bylo vhodné využít k ekonomickým 

aktivitám, vč. zvýšení zaměstnanosti v regionu. Území má k tomu jedinečné předpoklady avšak služby 

v některých částech území jsou na nedostatečné úrovni. Také se projevuje nedostatečný marketing, 

a proto má mnoho provozoven existenční problémy. Je třeba zaměřit se na zkvalitnění nabídky služeb 

pro cestovní ruch, nabídku „balíčků“ pro zážitkové dovolené, spolupráci místních podnikatelů v oblasti 

cestovního ruchu, v rámci agroturistiky se zaměřit na nabídku např. příměstských táborů pro děti 

a podobně. Možností je celá řada, včetně budování dalších atraktivních turistických cílů, např. 

tematických naučných stezek (historie těžby nerostů, napoleonské bitvy), apod. V území jsou záměry, 

které jistě přispějí k rozvoji cestovního ruchu a tím i k posílení ekonomiky.  
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2.4.5 Doprava a napojení obcí 

Doprava je důležitým faktorem ovlivňujícím socio-ekonomický rozvoj regionu. Dostupné dopravní 

napojení na hlavní tahy, stejně jako kvalita komunikací a dostupnost veřejné dopravy významně 

ovlivňuje kvalitu života obyvatel a přitažlivost regionu pro potenciální investory a návštěvníky. 

Výhodnou polohu z hlediska dosažitelnosti velkých měst mají obce Povrly, Dobkovice, Jílové, 

a Libouchec ležící přímo na jedné nebo více hlavních komunikací. Dobré napojení má také obec 

Chuderov, Malšovice a Ryjice, které s těmito městy bezprostředně sousedí. Zbylé obce lze hodnotit 

z tohoto hlediska jako slabší, a druhé straně nejsou vystaveny nadměrné zátěži vlivem osobní a 

nákladní dopravy (vyjma Petrovic, kde je státní hraniční přechod do SRN). 

Autobusová veřejná doprava 

Území ovlivňují malé vzdálenosti ke krajskému městu Ústí nad Labem a okresnímu městu Děčín. Velká 

města v blízkosti nabízejí pracovní příležitosti, rozšíření služeb, specifickou zdravotní péči i možnosti 

kulturního a sportovního vyžití a zásobování. Veřejná hromadná doprava má však své limity, jak je 

znázorněno na Mapách č. 9 

Mapa č. 9 Dostupnost sídel hromadou dopravou 
 Během pracovního dne           Během víkendového dne 

  
Pozn. autobusová i železniční 

Silniční doprava 

Pro silniční dopravu je významný dostavěný úsek dálnice D8 [úsek Ústí nad Labem – Petrovice - státní 

hranice (Drážďany)]. Dálnice urychlila dopravu z Drážďan i do Prahy, přinesla ovšem i negativní jevy, 

především zhuštění provozu na trase silnice I. třídy č. I/13 (Děčín - Jílové - Libouchec - Ústí n L.), která 

v současné době nahrazuje dálniční přivaděč na D8. Projevuje se stále více (i v souvislosti s přibývajícími 

záměry developerů v blízkosti D8) nutnost řešení přeložky I/13 a vybudování obchvatu dotčených obcí 

(Libouchec, Jílové). V úseku od nájezdu na D8 přes křižovatku u obce Knínice se vyskytuje několik 

nebezpečných míst s větším výskytem dopravních nehod, které měly i smrtelné následky. Jde 

především o křižovatku ležící na I/13 Knínice/Žďárek. V blízkosti hranice se SRN u D8 v katastru 

Krásného Lesa (obec Petrovice) vznikl záměr na výstavbu TRUCK Centra až pro 150 kamionů s čerpací 

stanicí a zázemím pro odpočinek řidičů.  
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Další hlavní silniční doprava z Ústí n. L. do Děčína je také vedena silnicí č. I/62 (Ústí n. L. - Povrly - 

Dobkovice - Malšovice - Děčín), která je v současnosti považována za jeden z hlavních tahů z Ústí nad 

Labem směrem na Děčín.  

Železniční doprava 

Územím prochází jedna z hlavních železničních tratí ČR ve směru (Drážďany –) Děčín – Dobkovice – 

Povrly – Ústí nad Labem – Praha (– Vídeň). Bohužel z tohoto hlediska mají obce v Mikroregionu na této 

trase spíše tranzitní charakter.  

Pěší doprava a cyklodoprava 

V území se nachází poměrně hustá síť cyklotras (cyklostezek) a pěších tras, viz předchozí kapitola 

tabulka č. 18. Problémem zůstávají chybějící chodníky v a mezi obcemi podél frekventovaných silnic I. 

a II. třídy dle bezpečnostního auditu a s ohledem na bezbariérovost. Tyto záměry se týkají zejména 

obcí, které se nachází v blízkosti exponovaných dopravních tahů (např. Jílové a Libouchec). 

Ostatní druhy dopravy 

Na Labi je zřízen přívoz (i na přepravu osobních automobilů) z Velkého Března do Povrlů. Další přívoz 

je plánován v záměru mezi Dobkovicemi a Těchlovicemi. 
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2.4.6 Hospodářství 

Sledované území v rámci ČR ke strukturálně slabým regionům, které charakterizuje především vyšší 

nezaměstnanost, nižší úroveň vzdělání obyvatelstva, nižší aktivity podnikatelů, s čímž souvisí omezená 

nabídka potenciálních zaměstnavatelů a nízká daňová výtěžnost. Na utváření ekonomické základny 

v mikroregionu měla bezprostřední vliv poloha v dosahu ústecké a děčínské průmyslové aglomerace. 

Dalším významným faktorem ovlivňujícím strukturu zaměstnanosti ve sledovaném území je historická 

průmyslová tradice řady obcí v regionu. Charakter území byl utvářen také zemědělskou výrobou. 

S útlumem jak průmyslové, tak zemědělské výroby na území mikroregionu se snižuje také míra jejich 

vlivu na region. 

Nezaměstnanost 

Tabulka č. 19 Podíl nezaměstnaných 

 31.12.2008 31.12.2011 31.12.2014 31.12.2017 

Obec 
Uchazeči 
celkem 

PN (v %) 
Uchazeči 
celkem 

PN (v %) 
Uchazeči 
celkem 

PN (v %) 
Uchazeči 
celkem 

PN (v %) 

Dobkovice 42 8,1 52 10,7 41 8,8 14 3,2 

Chuderov 44 6,0 51 7,2 57 8,1 31 4,3 

Jílové 267 6,9 294 7,9 305 8,5 125 3,7 

Libouchec 103 7,4 122 9,3 110 8,7 44 3,6 

Malšovice 45 7,4 46 7,6 42 6,4 27 4,5 

Petrovice 30 4,3 43 6,5 32 4,8 20 3,2 

Povrly 109 6,8 157 9,8 137 8,5 62 4,3 

Ryjice 7 5,6 16 12,4 12 9,6 3 2,3 

Tisá 41 6,8 50 8,1 56 8,7 15 2,4 

Velké Chvojno 38 6,8 54 8,8 51 8,4 27 4,6 

Zdroj: VDB ČSÚ 

Ústecký kraj tradičně patří k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR (v roce 2017 podíl 

nezaměstnaných v kraji činil 5,4 %). V rámci kraje měl v tomto roce nejvyšší podíl nezaměstnaných 

okres Ústí nad Labem, Most, po něm okres Děčín. Proto také je podíl nezaměstnaných vyšší i na území 

Mikroregionu.  

Graf č. 9. Nezaměstnanost, srovnání s vyššími celky 

Zdroj: ČSÚ 
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Vyjížďka za prací 

Následující graf popisuje vyjížďku za prací dle jednotlivých obcí Mikroregionu, v absolutních číslech 

nejvíce pracujících vyjíždí z Jílového, Povrlů a Tisé. Největší vyjížďka se koná na regionální úrovni, tedy 

do jiné obce okresu (spádová oblast Ústí nad Labem, resp. Děčína), poté vyjížďka do opačného centra 

(tedy do jiného okresu). Toto tvrzení potvrzují především obec Ryjice a obec Chuderov, kde blízkost 

Ústí nad Labem stahuje pracovní síly. Mírně jiná je situace obcí na hranici s dobrou dostupností, jako 

jsou Jílové a Libouchec. Jelikož jsou obce situované v blízkosti státních hranic, je tu i na české poměry 

relativně vysoká vyjížďka do zahraničí. 

Graf č. 10. Vyjížďka za prací, relativizováno na obyvatele v produktivním věku 

Zdroj: SLDB 2011, tabulka viz Přílohová část 
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Ekonomické subjekty 

Zájmové území patří v rámci ČR ke strukturálně slabým regionům, které charakterizuje především 

nadprůměrná nezaměstnanost, nižší úroveň vzdělání obyvatelstva, nižší aktivity podnikatelů, s čímž 

souvisí omezená nabídka potenciálních zaměstnavatelů a nízká daňová výtěžnost. 

Vývoj ekonomicky aktivních subjektů zaznamenává dlouhodobý nárůst (viz tabulka č. 20) s výjimkou 
poklesu během roku 2014. Nejvýznamnějšími obcemi z toho hlediska je tradičně Jílové, poté Libouchec 
a Povrly, největší podíly EA jsou v malých obcích (Ryjice, Petrovice, Tisá…), což je dáno potřebou 
lokálních služeb a prací. 

Tabulka č. 20 Ekonomicky aktivní subjekty 

Obec 2008 2010 2012 2014 2016 
2016 

Podíl EA subjektů na 
100 obyvatel 

Dobkovice 45 47 50 45 51 7,6 

Chuderov 114 121 130 120 121 11,5 

Jílové 459 468 485 465 433 8,4 

Libouchec 177 185 192 200 189 10,4 

Malšovice 83 84 91 87 95 11,1 

Petrovice 164 179 169 139 115 12,9 

Povrly 189 182 197 193 190 8,6 

Ryjice 25 26 28 30 26 13,9 

Tisá 94 107 120 133 132 14,1 

Velké Chvojno 80 108 112 102 93 10,9 

Území celkem 1316 1386 1444 1394 1445 9,9 

Zdroj: ČSÚ 

V území se nachází několik významnějších subjektů, většina jich je situována ve městě Jílové [Denas 
Děčín (výroba nástrojů), DST (silniční nákladní doprava), Petprofi (velkoobchod s živými zvířaty), 
Cuprum (velkoobchod s železářským zbožím)] a obci Povrly [krom velkoobchodů a skladišť se zde 
nachází Měď Povrly (výroba a zpracování mědi)]. Dalšími neméně významnými subjekty jsou např. 
zemědělství Malšovice (smíšené hospodářství), Fytopelety v Ryjicích(výroba palivových pelet), Burg-
Schliessysteme (výroba zámků a kování) a mimo jiné subjekty mnoho dalších podniků a zařízení (zdroj 
RISY.cz). 

Tabulka č. 21 EA subjekty dle počtu zaměstnanců, 2016 

Obec 
Kategorie dle počtu zaměstnanců 

0 1 - 5 6 - 9 10 - 19 20 - 24 25 - 49 50-99 100+ neuvedeno 

Dobkovice 24 5 . 2 . . . 0 79 

Chuderov 80 16 3 . 1 1 2 1 127 

Jílové 290 41 7 7 2 3 3 3 694 

Libouchec 125 19 2 1 . 2 1 0 243 

Malšovice 56 13 1 1 1 1 . 0 117 

Petrovice 87 12 1 6 . . . 0 164 

Povrly 111 20 6 3 . 3 . 1 259 

Ryjice 21 2 . . . . . 1 28 

Tisá 66 18 7 1 4 1 1 1 147 

Velké Chvojno 58 11 4 2 . 1 . 0 99 

Celkem 918 157 31 23 8 12 7 7 1 957 

Zdroj: ČSÚ 
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2.5 Přílohy 

Tabulka č. 22 DZES na ZPF, 2018 
 Silně erozně ohrožená 

[ha] 
Mírně erozně 
ohrožená [ha] 

Erozně neohrožená 
[ha] 

Dobkovice 68,65 30,99 4,84 

Chuderov 104,32 345,88 318,88 

Jílové 14,3 289,45 312,85 

Libouchec 14,38 277,63 550,79 

Malšovice 152,98 344,6 148,41 

Petrovice 95,58 667,8 1791,22 

Povrly 189,41 400,24 174,99 

Ryjice 10,23 14,69 2,92 

Tisá 0 12,76 101,48 

Velké Chvojno 15,45 194,65 888,92 

Mikroregion celkem 665,3 2578,69 4295,3 

Zdroj: VÚMOP 
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Tabulka č. 23 Ochrana přírody 

Velkoplošná chráněná území 

CHKO České středohoří 

Dobkovice, Chuderov, Jílové, Libouchec, Malšovice, Povrly, Ryjice, Velké Chvojno 

CHKO Labské pískovce 

Jílové, Libouchec, Petrovice, Tisá 

Maloplošná chráněná území 

Přírodní rezervace 

Název Obec / část obce 

Libouchecké rybníčky Libouchec 

Špičák u Krásného Lesa Krásný Les 

Niva Olšového potoka Petrovice 

Kozí vrch Neštědice 

Rájecká rašeliniště Tisá 

Přírodní památka 

Název Obec / část obce 

Jílovské tisy Jílové, Modrá 

Pod lesem Jílové, Modrá 

Jeskyně pod Sněžníkem Sněžník 

Tiské stěny Tisá 

NATURA 2000 

Ptačí oblasti 

Východní Krušné hory 

Tisá, Libouchec, Petrovice 

Labské pískovce 

Jílové, Libouchec, Petrovice, Tisá 

Evropsky významné lokality 

Název Obec / část obce 

Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch Jílové, Martiněves, Stará Bohyně 

Jílové u Děčína - škola Jílové 

Libouchecké bučiny Jílové, Mordá, Sněžník, Libouchec, Tisá 

Olšový potok Petrovice, Tisá 

Východní Krušnohoří Knínice, Libouchec, Krásný Les, Petrovice, Tisá 

Zdroj: AOPK ČR 
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Tabulka č. 24 Kulturní památky 
Název obce 
/m.č. 

Zapsaná památka 
Název obce 
/m.č. 

Zapsaná památka 

Povrly Počet 8 Tisá Počet 12 

Mírkov Hrad Blansko Tisá Venkovský dům eč. 204 

Mírkov Venkovská usedlost Tisá Venkovský dům eč. 210 

Povrly Venkovská usedlost Tisá Venkovský dům eč. 215 

Povrly Fara Tisá Venkovský dům eč. 218 

Povrly Kaple Tisá Venkovský dům eč. 257 

Roztoky Kostel Narození sv. Jana Křtitele Tisá Kaplička 

Roztoky Venkovský dům Tisá Venkovský dům eč. 302 

Roztoky Fara Tisá Venkovský dům eč. 311 

Velké Chvojno Počet 3 Tisá Venkovský dům eč. 312 

Arnultovice Kostel všech svatých Tisá Kostel sv. Anny 

Luční Chvojno 
výklenková kaplička se sochou sv. 
Antonína – zaniklá  

Tisá Výklenková kaplička 

Velké Chvojno socha sv. Jana Nepomuckého Tisá Vila 

Libouchec Počet 9 Jílové Počet 13 

Čermná Kostel sv. Mikuláše Jílové Venkovská usedlost čp. 18 

Čermná Silniční most - mostek Jílové Venkovská usedlost čp. 27 

Knínice Kaple Jílové Socha sv. Jana Nepomuckého 

Knínice Smírčí kříž - čtyři Jílové Zámek 

Libouchec Kostel sv. Tří králů Martiněves Venkovská usedlost čp. 10 

Libouchec Kaple Martiněves Zemědělský dvůr 

Libouchec Smírčí kříž Sněžník Venkovská usedlost čp. 5 

Libouchec Venkovský dům čp. 53 Sněžník Venkovská usedlost čp. 11 

Libouchec Zámek Sněžník Venkovská usedlost čp. 55 

Petrovice Počet 8 Sněžník Venkovská usedlost čp. 58 

Krásný Les Kostel Nanebevzetí P. Marie Sněžník Venkovská usedlost čp. 83 

Krásný Les Socha sv. Jana Nepomuckého Sněžník Venkovská usedlost čp. 87 

Krásný Les Venkovská usedlost Sněžník Rozhledna 

Krásný Les Krucifix Malšovice Počet 3 

Krásný Les Pomník bitvy r. 1813 - Kleistův Javory Kostel sv. Prokopa 

Petrovice Krucifix Javory Venkovská usedlost čp. 25 

Petrovice Socha P. Marie Javory Venkovská usedlost čp. 28 

Petrovice Kostel sv. Mikuláše Chuderov Počet 3 

Ryjice Počet 1 Lipová  Kostel sv. Martina  

Ryjice 
Sanatorium - dělnická 
ozdravovna, s omezením: bez 
budovy čp. 46 

Radešín  Venkovská usedlost čp. 11  

Dobkovice Počet 0 Žežice  Kostel sv. Petra a Pavla  

Zdroj: NPÚ 
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Tabulka č. 25 Vyjížďka za prací 

  

Počet obyvatel s obvyklým pobytem 

vyjíždějící do zaměstnání 

celkem 

v tom 

v rámci 
obce 

do jiné 
obce 
okresu 

do jiného 
okresu 
kraje 

do jiného 
kraje 

do zahraničí 

Dobkovice 89 3 40 29 9 8 

Chuderov 189 8 160 11 10 - 

Jílové 1 083 160 553 217 81 72 

Libouchec 336 24 237 49 21 5 

Malšovice 129 9 77 27 9 7 

Petrovice 96 20 56 12 8 - 

Povrly 470 72 292 71 26 9 

Ryjice 22 5 16 1 - - 

Tisá 156 31 81 21 15 8 

Velké Chvojno 134 17 96 17 3 1 

Zdroj: SLDB 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


