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Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 10. 2. 2022, 

usnesením č. 1/22 v části schvaluje, v bodě 5. 
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Úvod 

  
Program rozvoje obce (PRO) Frýdštejn je strategický koncepční dokument vytyčující záměry obce na období 
7 let, dokument, který se neomezuje pouze na jedno volební období zastupitelstva obce. Formuluje strategii 
rozvoje území, včetně komunity a jejího fungování. Vznikl na základě styku s veřejností, soukromou sférou, 
občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky, správou obce a státu.  
PRO usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co místní občané chtějí a tím, co je dosažitelné. Hledá rovnováhu 
mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kulturních hodnot.  
PRO je pro obec důležitým nástrojem k upevnění pozice v regionu a posílení její konkurenceschopnosti. Je 
podkladem pro rozvojové aktivity a územní plánování v obci, i regionu. Přispívá k efektivnímu využívání 
finančních prostředků obce z vlastního rozpočtu i z dotačních zdrojů a umožňuje zastupitelům koncepční 
plánování rozvoje obce. PRO zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná 
řešení.  
PRO obci umožňuje: 
- naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce 
- rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci 
- koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů v obci 
- prosazovat a chránit veřejný zájem 
- stanovit priority obce, místních obyvatel, podnikatelských subjektů a následně  

investičního programu 
- posílit sounáležitost mezi lidmi navzájem 
- posílit odpovědnost místních obyvatel za další rozvoj obce tak, aby přicházeli s konkrétními návrhy 

řešení daného problému 
 
PRO vychází ze socioekonomické analýzy současného stavu, zhodnocuje silné a slabé stránky obce, její 
rozvojové příležitosti a identifikuje existující rizika. Je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou.  
 
Analytická část charakterizuje obec a stávající situaci v obci dle více oblastí - dle území, demografického 
vývoje, hospodářství, infrastruktury, vybavenosti obce, životního prostředí a správy obce. V závěru navrhuje 
východiska pro druhou část dokumentu - návrhovou.  
 
Návrhová část rozšiřuje analytickou část o návrhy na další rozvoj obce a řešení rizik z analytické části 
vyplývajících. Stanovuje vizi, cíle, navrhuje opatření a aktivity z nich vyplývající. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

 
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. Území 

Obec Frýdštejn se nachází v Libereckém kraji v Jabloneckém okrese na území ORP Jablonec nad Nisou. Obec se skládá 

z 11 částí obce (Anděl Strážce, Bezděčín, Borek, Frýdštejn, Horky, Kaškovice, Ondříkovice, Roudný, Sestroňovice, Slapy, 

Voděrady). Obec se nachází v nadmořské výšce 474 m.n.m. a k 31. 12. 2020 zde bylo hlášeno k trvalému pobytu 848 

obyvatel. Rozloha obce je 14,49 km2. Od krajského města Liberec je obec Frýdštejn vzdálená 21,2 km (asi 20 minut 

autem), od města Jablonec nad Nisou 12,8 km (asi 17 minut autem), od města Turnov 11,2 km a od města Železný 

Brod 10,8 km (13 minut autem). 

 
Název obce 

 
Frýdštejn 

Status Obec  
ORP Jablonec nad Nisou 
Okres Jablonec nad Nisou 
Kraj Liberecký 
Historická země Česká 
Katastrální výměra 1449 ha 
Počet obyvatel k 31. 12. 2020 848 
Základní sídelní jednotky 1 
Části obce 11 
Počet katastrálních území 3 
Nadmořská výška 474 m. n. m. 
Zeměpisné souřadnice N 50°39 ' E 15°9.516 ' 
Adresa obecního úřadu Frýdštejn 80, 46342 Hodkovice nad Mohelkou 
IČ 00262323 
DIČ CZ00262323 
Starosta obce Miroslav Mencl 
e-mail starosta@frydstejn.cz 
ID datové schránky obce  psfbk4n 
Webové stránky obce http://www.obec-frydstejn.cz/ 

 

Umístění obce Frýdštejn na mapě 

 

Zdroj: mapy.cz 
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Znak a prapor obce 

Ve znaku je v červeném štítě nad stříbrnou hradbou z kyklopských kamenů s modrou gotickou branou a s cimbuřím 

vykračující stříbrný lev se zlatou zbrojí. 

 

Prapor obce tvoří tři vodorovné pruhy, červený, bílý a modrý, v poměru 4:3:1. V žerďové polovině červeného pruhu 

bílý vykračující lev se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

 

Znak obce:      Prapor obce: 

 
 

 

Historie obce Frýdštejn 

Dějiny obce jsou spjaty s historií hradu Frýdštejn. 

Zřícenina hradu Frýdštejn stojí severozápadně od Malé Skály, necelý tři kilometry od toku řeky Jizery. Jde o typický 

skalní hrad, jakých v této severní části Čech bylo postaveno hned několik. Dobu založení panství Frýdštejn přesně 

neznáme. První písemná zmínka o Frýdštejně pochází z roku 1385, která se objevuje v církevních pramenech, spjata se 

jménem Bohuňka, řečeného Puklice z Frýdštejna. Přesnější časové údaje neznáme, protože ani přímé údaje o 

zakladatelích hradu nejsou zaznamenány. Ví se však, že bylo majetkem šlechtického rodu Markvarticů.  V roce 1363 

jsou zmiňováni páni z Dražic a o 13 let později (v r. 1376) Jan z Bibrštejna a tak vznikla domněnka, že Frýdštejn je spojen 

právě s rodem Bibrštejnů. I podoba původního názvu Freidstein, jenž získával na základně německého názvu kamene 

– skaliska, na němž byl vybudován, se jménem hradu Frýdland v severních Čechách, kde sídlil rod Bibrštejnů, by mohla 

nahrávat domněnce, že právě oni byli stavebníky Frýdštejna. Dle přední znalkyně hradní problematiky D. Menclové byl 

hrad Frýdštejn založen již dříve.  Na základě stavební dispozice a dochovaných architektonických detailů, uvádí první 

polovinu 14. století. Pojizeří bylo v té době (ve 13. století) v majetku Markvarticů. S rodem je spjat vznikl nejstarších 

hradů, jako jsou např. Hrubá Skála, Hrubý Rohozec, Valdštejn či Rotštejn. Ve 14. století se jako majitelé oblasti kolem 

Hodkovic objevují páni z Dražic, kteří tu jsou doloženi v roce 1364 a lze je považovat za stavebníky starší části hradu. V 

roce 1376 je držitelem zdejšího kraje Jan II. z Biterštejna, kterého lze považovat nejspíš za dovršitele stavby a dolní 

mladší částí hradu. S následujícími držiteli je spjato pravé datum 1385, kdy tu a v Hodkovicích vládl Bohuněk Puklice z 

Frýdštejna. Někde na přelomu 14. a 15. století byl hrad získán rodem Kamenců ze Střížovic a Čakovic. Ale již v roce 

1409 držel frýdštejnské panství Bohuš z Kováně. Byl katolíkem, proto hrad obléhali v roce 1432 husité. Před dobytím 

zachránila hrad dohoda, že nebude podnikat nepřátelské akce proti táborům. Později se dokonce stal kališníkem. Po 

jeho smrti se na hradě vystřídalo několik majitelů až do roku 1540, kdy koupil hrad i panství Jan z  Vartenberka. O tři 

roky později zemřel a majetek připadl jeho synovi Adamovi. Jako účastník odboje proti králi Ferdinandovi I. v letech 

1546 – 1547 mu byly konfiskovány jeho statky i frýdštejnské panství, k němuž patřily Boskovice a 20 vesnic v okolí, král 

je sloučil s panstvím českodubským. Část bývalého jmění se Adamovi z Vartenberka podařilo získat zpět, ale Frýdštejn 
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ztratil nadobro. Posledním majitelem Frýdštejna byl Jan z Oprštorfu. Po roce 1556 začal Frýdštejn pustnout. Když jej 

v roce 1591 Jan z Oprštorfu společně s Českým Dubem prodával Zikmundu Smiřickému ze Smiřic, byl už neobyvatelný. 

Na pány ze Smiřic navázal Albert z Valdštejna, za nějž byla celá oblast severních Čech součástí vévodství Frýdlantského. 

Opětovná konfiskace učinila během třicetileté probíhající války majitelem panství císařského plukovníka hraběte Jana 

Ludvíka Isolaniho. Po jeho smrti jedna z dcer odkázala své jmění r. 1653 klášteru sv. Augustina ve Vídni. V církevním 

držení setrvalo frýdštejnské i dubské panství až do roku 1838, kdy je koupil kníže Kamil Rohan. 

Dnes je hrad v majetku obce. 

Ve stínu hradu Frýdštejn vznikala během staletí půvabná ves, která dostala stejnojmenný název. Její počátky byly 

skromné. Původní čtyři selské usedlosti se v rodinách přirozeným přírůstkem dělily a ves se rozrůstala dále o nová 

stavení. 

 

A.1.2 Obyvatelstvo 

Demografická situace 

Historický vývoj počtu obyvatel obce dle sčítání lidu od roku 1910 

1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 
1820 1681 1799 1160 1156 1039 989 803 807 840 

Zdroj: ČSÚ Veřejná databáze 

 

Historický vývoj počtu obyvatel obce Frýdštejn v letech 2003 – 2020 k 31. 12. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

837 850 866 850 854 848 849 848 835 849 846 850 856 855 850 840 853 848 

Zdroj: ČSÚ Veřejná databáze 

 

Od sledovaného období (data dostupná na ČSÚ od roku 1910) má počet obyvatel obce Frýdštejn ve 20. století klesající 

tendenci a v 21. století kolísavou tendenci.  

Hustota zalidnění obce je 58,52 obyv./km2. 

 

Věková struktura obyvatel v letech 2010 – 2020 

Rok Celkem Muži Ženy 0 -14 let 15 – 64 let 65 a více let Průměr. věk 

2010 848 411 437 119 574 155 42,5 

2011 835 406 429 125 552 158 42,4 

2012 849 421 428 130 553 166 42,5 

2013 846 418 428 128 548 170 42,9 

2014 850 427 423 127 552 171 43,1 

2015 856 434 422 123 555 178 43,3 

2016 855 433 422 123 551 181 43,7 

2017 850 429 421 119 550 181 43,8 

2018 840 427 413 123 539 178 43,6 

2019 853 436 417 129 545 179 43,3 

2020 484 429 419 134 540 174 43,1 

Zdroj: ČSÚ Veřejná databáze 
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Věková struktura obyvatel obce Frýdštejn v roce 2020 

 

 

Věková struktura je sledována na základě tří věkových skupin, které jsou svým rozložením ekonomické povahy. Jedná 

se o složku tzv. předproduktivní 0 až 14 let, produktivní 15 až 64 let a poproduktivní 65 let a více. Největší podíl na 

struktuře obyvatel obce Frýdštejn má skupina v produktivním věku. Druhý největší podíl věkové struktury zde zastává 

skupina obyvatel ve věku 65 a více let a nejméně početní skupinu obce tvoří předproduktivní obyvatelé. 

Průměrný věk obyvatel v roce 2011 při SLDB Libereckého kraje dosáhl 40,7 let, což byla po Středočeském, Ústeckém a 

Karlovarském kraji čtvrtá nejnižší hodnota v rámci České republiky. Zatímco se průměrný věk v okresech Česká Lípa 

(39,7 let) a Liberec (40,5 let) pohybuje pod republikovým průměrem, který činí 41,0 let, v okresech Jablonec nad Nisou 

(41,2 let) a Semily (41,8 let) je situace opačná.  Průměrný věk v roce 2011 v obci Frýdštejn byl 42,4 let. Průměrný věk 

v roce 2020 byl v obci 43,1 let.  

 

Pohyb obyvatel v obci Frýdštejn v roce 2020 

Střední stav obyvatel Absolutně 

Celkem 847 

Živě narození celkem 5 

Zemřelí celkem 16 

Přirozený přírůstek -11 

Přistěhovalí celkem 26 

Vystěhovalí celkem 20 

Saldo migrace 6 

Meziroční změna počtu obyvatel -5 

Sňatky 4 

Rozvody 1 

Potraty 1 

Zdroj: ČSÚ Veřejná databáze 

 

Dle statistických údajů byl v roce 2020 přírůstek přirozený v záporných číslech (více lidí v roce 2020 zemřelo oproti živě 

narozeným) a počet obyvatel v důsledku stěhování se zvýšil o 6 osob. V roce 2020 došlo k úbytku obyvatel celkem o 5 

osob. Za posledních 11 let, tj. od roku 2010, se v obci narodilo 91 dětí a zemřelo 109 obyvatel. Průměrně se narodilo 

16%

64%

20%
0-14 let

15-64 let

65 a více let
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8,3 dětí ročně a zemřelo průměrně 9,9 obyvatel (průměr za 11 let). Průměrně se přistěhovalo 22,55 lidí za rok (248 za 

11 let) a vystěhovalo se ročně 20,55 obyvatel (226 obyvatel za 11 let). 

 

Národnostní menšiny 

V době Sčítání lidí, domů a bytů (SLDB) z roku 2011, zatím dostupné údaje na ČSÚ, které proběhlo v rámci celé České 

republiky, se přihlásil k moravské národnosti 1 obyvatel a 1 obyvatel k romské národnosti. Dále se přihlásili 3 obyvatelé 

k národnosti slovenské a německé. Žádnou národnost uvedlo během sčítání 167 obyvatel obce. SLDB proběhlo také 

v roce 2021, výsledky sčítání v době zpracování rozvojového dokumentu obce nebyly k dispozici. Dle aktuálního 

místního šetření v obci žije 1 cizinec, německé národnosti. 

„České státní občanství uvedlo při sčítání 95,7 % obyvatel Libereckého kraje. Cizinci představují 3,4 % (14 768 osob) 

z obvykle bydlící populace, což je pátý nejvyšší podíl cizinců mezi kraji České republiky. Republikový podíl cizinců na 

obvykle bydlícím obyvatelstvu dosahuje hodnoty 4,1 %, ale je ovlivněn údajem za Hlavní město Praha (12,8 %), který 

výrazně převyšuje ostatní kraje republiky.“ 

Zdroj: czso.cz 

 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Frýdštejn v roce 2011 

 

Zdroj: ČSÚ 

Úroveň vzdělanosti je nejvyšší stupeň dosaženého školního vzdělání. Vzdělanostní struktura obyvatel na vybraném 

území vychází z typu škol působících v daném území, na blízkosti velkých měst i na pracovních příležitostech, které 

region poskytuje. Nejvíce obyvatel 41 % ve věku 15 a více (712 osob) obce Frýdštejn uvedlo při Sčítání lidí, domů a bytů 

v roce 2011, že dosáhlo středoškolského vzdělání bez maturity vč. vyučení. Druhou nejpočetnější vzdělanostní skupinu 

tvoří osoby se středoškolským vzděláním s maturitou, kterého dosáhlo 24% obyvatel obce (tj. 174 osob), 20% obyvatel 

zde žije se základním vzděláním či s neukončeným vzděláním, 8% s vysokoškolským vzděláním, 4% obyvatel 

s nástavbovým vzděláním, 1% obyvatel vyšší odborné vzdělání a 2% obyvatel (15 osob) ve věku 15 a více let neuvedlo 

dosažené vzdělání.  

Dá se říct, že vzdělanost v obci je příznivá. Více jak 78 % obyvatel má dosaženo vyšší než základní vzdělání. 57 obyvatelé 

má dokonce vysokoškolské vzdělání, 33 mužů a 24 žen. Na úroveň vzdělanosti má kladný vliv poloha  obce a její 

dostupnost do okolním měst. Nejbližší střední školu lze navštěvovat v pouze 10,8 km vzdáleném městě Železný Brod, 

jde o uměleckoprůmyslovou školu sklářskou. Nejbližší a jediná vysoká škola v libereckém kraji je Technická Univerzita 

v krajském městě Liberec (21,2km). 

2%
20%

41%

24%

4%

1%
8%

neuvedeno

základní vč. neukončeného

střední vč. vyučení (bez maturity)

úplné střední (s maturitou)

nástavbové studium

vyšší odborné vzdělání

vysokoškolské
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Nezaměstnanost obce Frýdštejn v letech 2005 – 2020 

Rok 
Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce 

Celkem 

Podíl nezaměstnaných osob 
(%) 

Celkem Muži Ženy 
2005 22 2,78 3,58 2,02 
2006 20 3,55 2,58 4,44 
2007 21 2,82 3,94 1,73 
2008 30 3,90 3,19 4,61 
2009 37 6,30 3,17 9,41 
2010 40 6,10 6,32 5,88 
2011 23 3,80 3,61 4,00 
2012 - - - - 
2013 - - - - 
2014 22 3,83 4,00 3,66 
2015 16 2,72 2,83 2,60 
2016 10 1,80 1,39 2,24 
2017 5 0,91 0,69 1,14 
2018 5 0,91 0,69 1,16 
2019 4 0,74 0,70 0,79 
2020 9 1,65 1,04 2,34 

Zdroj: ČSÚ, pramen MPSV 

Podíl nezaměstnaných osob v obci Frýdštejn v letech 2005 – 2020 má kolísavou tendenci. Do roku 2010 došlo spíše k 

přírůstku nezaměstnaných osob, ale od roku 2010 došlo ke snížení počtu nezaměstnaných na území obce. V roce 2020 

pak došlo opět ke zvýšení počtu nezaměstnaných osob, nicméně se číslo stále pohybuje pod hranicí 6%, která byla 

překročena právě v roce 2010. Podle ČSÚ za roky 2012 a 2013 nebyly vykázány žádné hodnoty. Nejnižších hodnot 

dosáhla míra nezaměstnanosti v roce 2017-2019, kdy byla pod hranicí 1%, v roce 2019 nejnižší hodnota 0,74%. 

V evidenci úřadu práce byly pouze 4 uchazeči o zaměstnání. Naopak nejvyšší hodnota uchazečů o zaměstnání byla 

v roce 2010 přesně 40 osob. 

 

Vývoj nezaměstnanosti v obci Frýdštejn 

 

 

Sociální situace 

Dle místního šetření v obci Frýdštejn v roce 2022 žije 1 cizinec, německé národnosti. Soužití obyvatel v obci se dá 

považovat za klidné. V obci se nevyskytují žádné sociálně vyloučené lokality ani se zde nevyskytují sociálně patologické 

jevy. 
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Spolková činnost a život v obci 

Pojítkem lidských osudů jsou tradiční či jednorázové akce, oslavy, závody, které pořádá obec ve spolupráci s místními 

spolky např. SDH Frýdštejn, SDH Bezděčín, SDH Roudný, SDH Voděrady, TJ Sokol Frýdštejn, a další. Mezi tradiční akce 

obce patří rozsvěcení vánočních stromků, letní akce pro děti, rozloučení s prázdninami. 

TJ Sokol Frýdštejn založen roku 1862 a v roce 1919 se založil i ženský odbor. V červnu 1932 byl schválen plán na stavbu 

koupaliště, rozpočet byl 60 tisíc, na nějž si jednota vypůjčila peníze od spořitelen i soukromníků. Za pouhý rok 4. června 

1933 bylo koupaliště slavnostně otevřeno. Toho roku slavila jednota 40. let výročí. V následujících letech se Sokol 

rozrůstá o plavecký odbor. 21. dubna 1941 je z moci úřední rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek se zabavuje. 

V roce 1945 se sokolské hnutí hlásí ihned do nové práce pro obnovu vlasti. Cvičení činnost poněkud stagnovala, až 

spartakiády způsobily její opětovné oživení. Zato sportovní oddíly vyvíjeli velmi intenzivní činnost. V roce 1993 měla 

jednota 161 členů, z toho 15 dorostu a 18 žactva. Oddíl lyžování měl 52 členů a vedl ho Košek Vladimír ml. Oddíl 

sokolské všestrannosti měl 42 členů a oddíl volejbalový, který vedl Slávek Vele, měl 18 členů. 

Dnes má spolek 180 členů, vlastní zázemí v Žákově koutu, provozuje areál koupaliště na Frýdštejně. Pořádá závody 

v lyžování, celoroční cvičení s dětmi, volejbalové turnaje a všeobecnou sportovní aktivitu.  

 

 

SDH Frýdštejn myšlenka o založení vznikla nad pivem v listopadu v roce 1913, v tu dobu byl už založen požární sbor 

v Roudném i Voděradech. V roce 1914 jednal výbor jak získat finance na koupi nejen stříkačky. Přípravy byly již 

propracovány a tak 19. července 1914 byla svolána i Valná hromada v přítomnosti 36 členů. O pár dní později bylo 

vybojováno zakoupení čtyřkolové vozové jednocilindrové stříkačky a nářadí potřebného k provádění zásahů při 

požárech. Po dobu první světové války byla činnost sboru utlumena. 10. června 1923 byly dokončena a slavnostně 

otevřena zbrojnice a sním předána stříkačka, která byla prozatím uschována v kůlně jednoho z členů.  Dne 10. červa 

1934 bylo slavnostní rozvinutí praporu zakoupeného ze sbírky. V roce 1939 byla přivezena nová a modernější stříkačka, 

stará byla v době okupace uschována u Lejsků v továrně a nová ve zbrojnici. Pak nastala doba německého fašismu a 

činnost sboru byla ochromena a to až do roku 1945. V 60. letech pak byla postavena větší a modernější zbrojnice a 

zakoupena i nový model stříkačky. Dnes má spolek 129 členů, pořádá soutěže pro hasiče, pracuje s hasičskou mládeží, 

pořádá kulturní akce pro širokou veřejnost.  

 

SDH Bezděčín byl založen v roce 1914. V současné době má sbor 41 členů. Pořádá různé kulturní akce pro děti i 

dospělé, sportovní akce a soutěže. Zázemí spolku je v budovách obce Frýdštejn. 

SDH Roudný byl založen v roce 1896. V současné době má sbor 41 členů. Pořádá různé kulturní akce pro děti i dospělé, 

sportovní akce a soutěže. Zázemí spolku je v budovách obce Frýdštejn. 

SDH Voděrady byl založen v roce 1896. V současné době má sbor 19 členů. Pořádá různé kulturní akce pro děti i 

dospělé, sportovní akce a soutěže. Zázemí spolku je v budovách obce Frýdštejn. 

Myslivecké sdružení Jenišovice – Bezděčín má v současnosti 15 členů, zabývá se péčí a lovem volně žijící zvěře. Pořádá 

myslivecké dny a společné naháňky. Dále hospodaří na mysliveckém políčku. 

 

Myslivecké sdružení Borek – Voděrady má v současnosti 12 členů, zabývá se péčí a lovem volně žijící zvěře. Vlastní 

kompletně zrekonstruovanou mysliveckou chatu, pořádá myslivecké dny a společné naháňky. Dále hospodaří na svém 

mysliveckém políčku. 

 

Podpora obce 

Občané obce Frýdštejn jsou pravidelně informováni o aktuálním dění v obci na webových stránkách obce www.obec-

frydstejn.cz, nebo pomocí mobilního rozhlasu. 

 

http://www.obrazky.cz/?q=logo+mmr&url=http://www.pujcovnavranov.cz/upload/mmr-logo.png&imageId=c86d2206348709fd&data=lgLEEJj_Pi9BWTLKSraA23CmReTEMDcBxj-K0gVRHtftQXCpKKTcNiO5lo0COrLBST-c3GhUIdhQczLnqLBWsZ4CeT9Lf85ZLSVCxAKk6pPEAsHhxAJ4dcQCNT0=
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A 1.3. Hospodaření 

Počet ekonomických subjektů v obci podle počtu zaměstnanců k 31. 12. 2021 

Počet zaměstnanců Okres Jablonec nad Nisou SO ORP Jablonec nad Nisou Obec Frýdštejn 
Neuvedeno 14 661 8 896 106 
Bez zaměstnanců 8 728 5 352 98 
1 - 5 1 282 846 7 
6 – 9 176 106 1 
10 - 19 179 115 1 
20 - 24 43 33 - 
25 - 49 80 56 - 
50 - 99 48 31 - 
100 - 199 23 16 - 
200 - 249 1 1 - 
250 - 499 7 5 - 
500 - 999 3 2 - 
1000 a více 3 3 - 
Celkem 25 234 15 462 213 

Zdroj: ČSÚ 

 

Počet ekonomických subjektů podle převažující činnosti CZ-NACE 

Počet podnikatelských subjektů 

Okres Jablonec 
nad Nisou 

SO ORP 
Jablonec nad 

Nisou 

Obec Frýdštejn 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 837 403 30 

Průmysl celkem 4 358 2 478 39 
Stavebnictví 3 529 2 037 22 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4 456 2 856 28 

Doprava a skladování 597 365 7 

Ubytování, stravování a pohostinství 1 916 934 17 
Informační a komunikační činnosti 525 369 2 

Peněžnictví a pojišťovnictví 94 61 - 

Činnosti v oblasti nemovitostí 1 189 831 5 
Profesní, vědecké a technické činnosti 2 690 1 943 26 

Administrativní a podpůrné činnosti 610 385 4 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 113 37 6 

Vzdělávání 537 378 3 

Zdravotní a sociální péče 282 208 3 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 801 515 3 
Ostatní činnosti 2 087 1 332 14 
Celkem 25 234 15 462 213 

Zdroj: ČSÚ v roce 2021 

 

Z dat zjištěných z veřejné databáze českého statistického úřadu se v obci nachází 213 ekonomických subjektů (k 

12/2021). Jde o subjekty, které mají sídlo přímo v obci, avšak není jednoznačné, zda zde opravdu působí. A naopak 

v datech nemusí být započteny subjekty, která na území obce prokazatelně působí, ale nemají na jejím území sídlo. 

Převládající právní formou subjektů je živnostenské podnikání. Převažující činností CZ-NACE na území obce Frýdštejn 

je podnikání v průmyslu. 
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Významné firmy působící v obci dle vyjádření obce 

Název organizace Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE 
Roudenská zemědělská a.s. Zemědělská výroba 
FINBRO s.r.o. Zemědělská výroba 

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 
Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost 
Zprostředkování obchodu a služeb 

Zdroj:ARES, dle vyjádření obce 

 

Druhy pozemků 

 k 31. 12. 2020 
Zemědělská půda 751 
Orná půda 328 
Chmelnice - 
Vinice - 
Zahrada 71 
Ovocný sad 6 
Trvalý travní porost 346 
Nezemědělská půda 698 
Lesní pozemek 557 
Vodní plocha 3 
Zastavěná plocha a nádvoří 15 
Ostatní plocha 123 
Celková výměra 1 449 

Zdroj: ČSÚ 

 

V obci Frýdštejn je podíl zemědělské a nezemědělské půdy téměř vyrovnaný. Zemědělská půda tvoří v obci 51,8% 

z celkové katastrální výměry 1449 ha. Oblast je charakteristická převážně lesními pozemky 38,4% a trvalým travním 

porostem 23,9%. 

 

Podnikání v zemědělství 

Dle ČSÚ v roce 2020 působilo na území obce Frýdštejn 11 zemědělských podniků se zjištěnou aktivitou. Dle vyjádření 

obce největším zemědělským podnikem působícím v obci je Roudenská zemědělská a.s. se sídlem Roudný č.p. 37. 

Činností společnosti je rostlinná výroba a chov krav bez tržní produkce mléka, dále působí v obci firma FINBRO s.r.o., 

která hospodaří na pozemcích po dřívější společnosti Nisa UNION s.r.o. Subjekt však nemá sídlo na území obce. 

 

Cestovní ruch 

Hromadná ubytovací zařízení v obci Frýdštejn 

 Počet zařízení Pokoje Lůžka Místa pro stany 
2019 4 42 162 - 
2020 5 64 226 - 

Zdroj: ČSÚ 

Název Adresa Kategorie Provoz Počet pokojů 
BARTOŠOVA PEC Frýdštejn, Slapy 8 Penzion celoroční provoz 11 až 50 
PENSION SPORTHOTEL Frýdštejn, Frýdštejn 75 Penzion letní i zimní provoz 11 až 50 
PENZION NA VEJPREŽI Frýdštejn, Frýdštejn 51 Penzion celoroční provoz 10 a méně 

http://www.obrazky.cz/?q=logo+mmr&url=http://www.pujcovnavranov.cz/upload/mmr-logo.png&imageId=c86d2206348709fd&data=lgLEEJj_Pi9BWTLKSraA23CmReTEMDcBxj-K0gVRHtftQXCpKKTcNiO5lo0COrLBST-c3GhUIdhQczLnqLBWsZ4CeT9Lf85ZLSVCxAKk6pPEAsHhxAJ4dcQCNT0=
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PENZION STATEK 
ONDŘÍKOVICE 

Frýdštejn, Ondříkovice 4 Penzion Celoroční provoz 11 až 50 

REKREAČNÍ DŮM U PEŠTŮ Frýdštejn, Roudný 4 
Ostatní zařízení jinde 

nespecifikovaná 
Celoroční provoz 11 až 50 

Zdroj: ČSÚ 

Dle ČSÚ se v obci Frýdštejn nacházelo v roce 2020 5 hromadných ubytovacích zařízení, s celkovým počtem 64 pokojů 

a 226 lůžek. 

 

Stravovací zařízení 

V obci Frýdštejn se nachází jedno celoroční stravovací zařízení Resort Kovárna a několik sezónních občerstvení např. 

Bistro na dvou kolech ve Voděradech, občerstvení na koupališti či v Penzionu Vila Frýdštejn. 

Hlavním lákadlem pro turisty je zdejší malebná příroda a především památky. Na území obce Frýdštejn se nachází 

zřícenina hradu Frýdštejn s výhledem do okolí a strážní hrádek Drábovna. 

 

A 1.4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura v obci Frýdštejn a SO ORP Jablonec nad Nisou v roce 2016 

 kanalizace kanalizace 
s napojením na ČOV 

veřejný vodovod plynofikace 

SO ORP Jablonec nad 
Nisou 

6 5 9 6 

Obec Frýdštejn - - 1 1 

Zdroj: ČSÚ a dle vyjádření obce 

 

Technická infrastruktura 

Zásobování elektrickou energií a zemním plynem 

Obec je částečně plynofikována, v části obce Frýdštejn. Napojeno na plynové potrubí je cca 80 domů. Nevýhodou je 

vyšší cena plynu oproti pevným palivům. Některé domy využívají jiné tepelné zdroje např. vytápění elektrickou energií, 

tepelná čerpadla, solární energie. Budova obecního úřadu je vytápěna zemním plynem, dodavatelem je Innogy 

energie, a.s. a dodavatelem elektrické energie na obecním úřadě je ČEZ ESCO, a.s. 

Telekomunikační služby, internet 

Telekomunikační služby jsou na OÚ zajištěny od poskytovatele O2. Internet zajišťuje společnost IT BUSINESS o září 

2019, předtím O2. 

 

Zásobování pitnou vodou, kanalizace a čištění odpadních vod 

Obec Frýdštejn nemá na svém území zavedenou splaškovou kanalizaci. Jednotlivé domy využívají individuálních 

domovních septiků, z nichž odtékají odpadní vody přímo do podmoků nebo mají domy bezodtokové jímky, jež jsou 

vyváženy na nejbližší ČOV- tedy Turnov. Některé domy mají napojení na DČOV. Zdrojem pitné či užitkové vody 

jednotlivých domácností, která nejsou napojeny na vodní systém (skupinového vodovodu Žďárek – Jenišovice – 

Frýdštejn.), jsou soukromé studny na soukromých pozemcích vlastníků nemovitostí. V budoucnu je plánována 

výstavba vodovodu do částí obce Sestroňovice, Bezděčín a Frýdštejn, Anděl Strážce.  
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Odpadové hospodářství 

Svoz komunálního odpadu je dlouhodobě zajištěn od akciové společnosti Marius Pedersen, provozovnou a dceřinou 

společností Severočeské komunální služby s.r.o. Každá nemovitost dle svých požadavků buď 1x týdně nebo 1x za 14 

dní má zajištěnou na vlastní náklady zpoplatněnou popelnici na tuhý domovní odpad. V obci jsou k dispozici kontejnery 

na tříděný odpad - plasty, papír, sklo, kovy a jedlé oleje a tuky umístěné na následujících stanovištích: Frýdštejn – 

náves, za prodejnou potravin, Bezděčín – na rozcestí u provozovny Kovo – Sýkora, Voděrady – náves u prodejny 

potravin, Roudný – areál ZD pouze kovy a Frýdštejn OÚ pouze jedlé oleje a tuky. Dvakrát ročně zajišťuje obec mobilní 

svoz nebezpečného odpadu. Ten je odebírán na předem určených přechodných stanovištích přímo do speciálních 

sběrných nádob. Obec o termínech a místech svozu informuje občany na úřední desce, webových stránkách a 

výlepových plochách. Obec Frýdštejn uzavřela písemnou smlouvu s Technickými službami Turnov, tzv. kompostárna 

Turnov pro odebírání biologického odpadu. V případě uzavření kompostárny bude zajištěn odběr na sběrném dvoře 

Vesecko. 

 

Veřejné osvětlení a rozhlas 

Veřejné osvětlení je v obci plně funkční, pravidelně dochází k jeho postupné obnově, je vyměněno 100 % svítidel za 

LED, nyní dochází k výměně sloupů veřejného osvětlení z původních dřevěných. Rozhlas v obci není zaveden, obec 

používá mobilní rozhlas. 

 

Dopravní infrastruktura 

Obec Frýdštejn je od krajského města vzdálená asi 21,2 km (20 minut autem), od města Jablonec nad Nisou 12,8 km 

(17 minut autem), od města Turnov 11,2 km a od města Železný Brod 10,8 km (13 minut autem).  Rychlostní silnice 

Nejbližší nájezd na rychlostní silnici R35 směr Liberec je v obci Žďárek. Nejbližší nájezd na dálnici D10 směr Mladá 

Boleslav – Praha je v 9 km vzdálených Ohrazenicích, 9 minut autem po rychlostní silnice R35. Obcí vedou silnice III. 

třídy: III/28715 Rychnov u Jablonce nad Nisou – Frýdštejn, III/28719 Turnov - Maršovice, III/28724 Hodkovice nad 

Mohelkou – Frýdštejn navazující úsek Frýdštejn – Malá Skála, III/28725 Frýdštejn – Voděrady - Odříkovice, III/28727 

Voděrady – Jenišovice - Sychrov, jenž jsou ve vlastnictví Libereckého kraje a další místní komunikace ve vlastnictví obce 

Frýdštejn. 

 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, www.rsd.cz 

Železnice obcí nevede. 

Nejbližší železniční stanice je v obci Malá Skála nebo v opačném směru v Hodkovicích nad Mohelkou. Dopravní 

obslužnost je tedy zajišťována autobusovou dopravou. Na území obce se nachází osm zastávek veřejné autobusové 

dopravy: Frýdštejn – Sestroňovice, Bezděčín, na Barborce, náves, Voděrady, Roudný, Kaškovice, Sestroňovice odb. 

Obcí projíždí jedna linka autobusové dopravy dopravce BusLine LK s.r.o. 530341 Jablonec nad Nisou – Frýdštejn – 

Turnov a jedna linka dopravce ČSAD Liberec a.s. 540152 Hodkovice nad Mohelkou - Frýdštejn. Dle jízdních řádů 

http://www.obrazky.cz/?q=logo+mmr&url=http://www.pujcovnavranov.cz/upload/mmr-logo.png&imageId=c86d2206348709fd&data=lgLEEJj_Pi9BWTLKSraA23CmReTEMDcBxj-K0gVRHtftQXCpKKTcNiO5lo0COrLBST-c3GhUIdhQczLnqLBWsZ4CeT9Lf85ZLSVCxAKk6pPEAsHhxAJ4dcQCNT0=
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zveřejněných na webových stránkách www.busline.cz a www.csadlb.cz je v obci ve všední dny poměrně dobrá 

dopravní obslužnost do města Jablonec nad Nisou a v opačném směru do města Turnov. Z obce vyjíždí v pracovní dny 

42 spojů denně. O víkendu je dopravní obslužnost podstatně horší. V sobotu i neděli obcí projíždí 10 spojů. 

Počet spojů projíždějících obcí Frýdštejn 

Linka 530341 

Jablonec n/N > 
Turnov 

Všední den Sobota Neděle 

čas počet čas počet čas počet 

První spoj 4:58 
19 

6:10 
5 

8:08 
5 

Poslední spoj 22:52 18:08 21:08 

Turnov > 
Jablonec n/N 

čas počet čas počet čas počet 

První spoj 4:51 
20 

6:50 
5 

6:50 
5 

Poslední spoj 22:49 19:51 19:51 

 

Linka 540152 

Hodkovice n/M > 
Frýdštejn 

Všední den Sobota Neděle 

čas počet čas počet čas počet 

První spoj 6:55 
3 

 
x 

 
x 

Poslední spoj 15:57   

Frýdštejn > 
Hodkovice n/M 

čas počet čas počet čas počet 

První spoj 6:58 
3 

 
x 

 
x 

Poslední spoj 16:00   

Zdroj: csadlb.cz, zastávka Frýdštejn – náves, busline.cz, zastávka Frýdštejn - náves 

Dopravní obslužnost v obci zajišťuje Krajský úřad Libereckého kraje. Autobusovou dopravu zajišťuje společnost BusLine 

LK s.r.o. a ČSAD Liberec, a.s. Obec Frýdštejn je smluvně zavázána krajskému úřadu přispívat částku 91,- Kč na občana 

za rok. 

 

Cyklotrasy 

Přes území obce Frýdštejn vedou tři cyklotrasy, č. 3047 Jílové – Žďárek – Loukov (22,36 km na území kraje), č. 3051 

Sychrov - Dolánky, Dlaskův statek (12,99 km), č.4007 Malá Skála - Frýdštejn - Dolánky – Turnov (18,84 km).  

 

Zdroj: mapy.cz 

http://www.obrazky.cz/?q=logo+mmr&url=http://www.pujcovnavranov.cz/upload/mmr-logo.png&imageId=c86d2206348709fd&data=lgLEEJj_Pi9BWTLKSraA23CmReTEMDcBxj-K0gVRHtftQXCpKKTcNiO5lo0COrLBST-c3GhUIdhQczLnqLBWsZ4CeT9Lf85ZLSVCxAKk6pPEAsHhxAJ4dcQCNT0=
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A 1.5. Vybavenost území 

Bydlení 

Název obce 

Počet domů Podíl 
Neobydlené domy s 

byty  
Obydlené domy - počet 

Σ RD BD RD BD Σ 

podíl z 

celkového 

počtu 

domů 

Σ RD BD 

Frýdštejn 349 340 5 97,42 1,43 99 28,37 250 242 5 

 

Název obce 

Obydlené domy - období výstavby nebo rekonstrukce Obydlené domy - technická vybavenost 

počet počet 

celkem 
1919 a 

dříve 

1920 - 

1970 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2000 

2001 - 

2011 

přípoj na 

kanalizační 

síť 

vodovod plyn 
ústřední 

topení 

Frýdštejn 250 50 91 34 20 30 20 0 227 71 179 

 

 
           

Název obce 

Počet obydlených bytů Podíl Energie k vytápění 

celkem 
rodinné 
domy 

bytové 
domy 

rodinné 
domy 

bytové 
domy 

z kotelny 
mimo 
dům 

uhlí, 
koks, 
uhelné 
brikety 

plyn elektřina dřevo 

Frýdštejn 326 299 23 91,72 7,06 0 125 71 29 81 

 

Název obce 

Právní důvod užívání bytu Průměrná plocha bytu na osobu  

ve 

vlastním 

domě 

v osobním 

vlastnictví 

jiné 

bezplatné 

užívání bytu 

nájemní družstevní 

jiný 

důvod 

užívání 

bytu 

celkem 
rodinné 

domy 

bytové 

domy 

Frýdštejn 247 1 32 26 0 5 33,5 34,3 23,9 

 

Název obce 
Bytová výstavba celkem 

Celkem 
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Frýdštejn 2 0 0 1 1 0 4 

Zdroj: ČSÚ 

 

Vývoj domů v obci 

Dle SLDB v roce 2011 bylo v obci 349 domů, z toho 250 obydlených domů a 340 rodinných domů. 

V obci se nacházejí stavební pozemky vhodné pro stavbu nových rodinných domů. Díky dobré poloze obce (krásné 

přírodě a uspokojivé občanské vybavenosti, vyjma absence školských zařízení v obci, je obec dobrým místem pro mladé 

rodiny s dětmi. 

 

Školství a vzdělávání 

Na území obce Frýdštejn se nenachází Základní ani Mateřská škola. Děti dojíždějí za předškolním a základním vzděláním 

převážně do spádové školy, 4 km vzdálené obce Jenišovice, kde je jak škola Základní tak i Mateřská. V Mateřské škole 

http://www.obrazky.cz/?q=logo+mmr&url=http://www.pujcovnavranov.cz/upload/mmr-logo.png&imageId=c86d2206348709fd&data=lgLEEJj_Pi9BWTLKSraA23CmReTEMDcBxj-K0gVRHtftQXCpKKTcNiO5lo0COrLBST-c3GhUIdhQczLnqLBWsZ4CeT9Lf85ZLSVCxAKk6pPEAsHhxAJ4dcQCNT0=
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v Jenišovicích je kapacita 70 dětí (rok 2020) a na Základní škole je kapacita 250 žáků (rok 2020). Kapacita v roce 2020 

byla naplněna v mateřské škole z 96% a na základní škole z 76%. Dále je školská zařízení v blízké vzdálenosti v obci 

Malá. Dojíždí se i za navazujícím vzděláním nejbližší střední škola se nachází v Turnově či v Železném Brodě a vysoká 

škola ve městě Liberec – Technická univerzita v Liberci (TUL). 

 

Zdravotnictví 

V obci se nachází zdravotnické zařízení – praktický lékař pro dospělé MUDr. Eva Boučková se sídlem v č.p. 102. 

Ordinační hodinu jsou ÚT od 7:00 – 12:00 a ČT od 12:00 – 15:00. Ostatní dny MUDr. Boučková ordinuje na Malé Skále. 

Zástup je zajištěn praktickými lékaři v Železném Brodě. Ve stejné budově č.p. 102 v obci Frýdštejn ordinuje také oční 

lékař MUDr. Igor Vícha, Ph.D. Ordinační hodiny jsou každý den PO, ST, ČT 8 – 15 hod, ÚT 17 – 21 hod v PÁ 8 – 12 hodin. 

Za dalšími zdravotními službami jsou obyvatelé nuceni dojíždět do okolním obcí, měst např. Železný Brod nebo Turnov. 

 

Sociální péče 

V obci se nenachází žádné sociální zařízení. Občané mohou využívat sociálních služeb nabízených v nejbližších městě 

Turnov, Jablonec nad Nisou. 

Obec SO ORP 
Jablonec nad 
Nisou 

Jablonec nad 
Nisou 

SO ORP 
Turnov 

Turnov SO ORP 
Železný Brod 

Centra denních služeb 2 2 3 3 - 

Denní stacionáře - - 1 1 - 

Týdenní stacionáře - - - - - 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 1 - - - 

Domovy pro seniory 2 2 2 1 - 

Domovy se zvláštním režimem 3 2 2 1 - 

Chráněné bydlení 1 - - - - 

Azylové domy 1 1 - - - 

Domovy na půl cesty - - - - - 

Zařízení pro krizovou pomoc - - - - - 

Nízkoprahová denní centra 1 1 - - - 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 1 - - - 

Noclehárny 1 1 - - - 

Terapeutické komunity - - - - - 

Sociální poradny 2 2 - - - 

Sociálně terapeutické dílny 1 - 1 1 - 

Centra sociálně rehabilitačních služeb - - - - - 

Pracoviště rané péče - - - - - 

Intervenční centra - - - - - 

Služby následné péče - - - - - 

Zdroj: ČSÚ 

http://www.obrazky.cz/?q=logo+mmr&url=http://www.pujcovnavranov.cz/upload/mmr-logo.png&imageId=c86d2206348709fd&data=lgLEEJj_Pi9BWTLKSraA23CmReTEMDcBxj-K0gVRHtftQXCpKKTcNiO5lo0COrLBST-c3GhUIdhQczLnqLBWsZ4CeT9Lf85ZLSVCxAKk6pPEAsHhxAJ4dcQCNT0=
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Kultura, sport 

V obci se tradičně pořádají akce sborů SDH – soutěže v požárním sportu, dětské soutěže v požárním sportu, rozsvěcení 

vánočních stromků, masopusty, masožery, letní akce pro děti, plesy, pálení čarodějnic. Sportovní akce se v obci 

pořádají v kulturním domě a na sportovních hřištích. Mezi tradiční sportovní akce patří lyžařské závody, volejbalové 

turnaje a ostatní sportovní akce pořádané Sokolem Frýdštejn, dále pak sportovní akce pořádané sbory dobrovolných 

hasičů. 

Obec disponuje kulturním domem. Který slouží k setkávání občanů, pořádání tradičních kulturních a společenských i 

sportovních akcí a v neposlední řadě k zasedání zastupitelstva obce Frýdštejn. Kulturní dům Frýdštejn se nachází na 

návsi č.p. 30 ve středu obce naproti prodejně smíšeného zboží. Kulturní dům se nachází také v části obce Bezděčín, 

který rovněž využívají obyvatelé obce k pořádání nejrůznějších akcí a zasedání zastupitelstva obce. Ten je umístěn 

v budově č.p. 46 v Bezděčíně. 

Obec disponuje obecní knihovnou v budově obecního úřadu, č.p. 80 Frýdštejn, která je otevřena každé pondělí od 15 

do 17 hodin. Knihovna je po celkové rekonstrukci a je v ní přístup k internetu.  

Na území obce se nachází 2 koupaliště, dětské hřiště, volejbalové a tenisové hřiště. 

 

Prodejna, Poštovní úřad, Z-Box a bankomat 

V obci Frýdštejn je k dispozici prodejna smíšeného zboží na návsi v budově č.p 127. Budova je v majetku obce a 

dlouhodobě pronajímána. Otevírací doba je každý všední den od 7:30 do 19:00 a o víkendech od 8:00 do 18:00. 

Z pohledu polohy obce jsou tyto služby dostačující. Pro větší nákupy a širší nabídku potravin a produktů dojíždějí 

obyvatelé obce do větších měst Turnov, Železný Brod, Jablonec nad Nisou. 

Poštovní úřad se v obci nachází v budově OÚ č.p. 80. Na návsi za kulturním domem bylo nově umístěno v roce 2021 

samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, Z-Box pro jednoduché předání zásilek. Nejbližší bankomat pro výběr a vklad 

je ve městě Turnov a Železný Brod či Jablonec nad Nisou. 

 

A 1.6. Životní prostředí 

Zdroje znečišťování za rok 2019 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 

http://www.obrazky.cz/?q=logo+mmr&url=http://www.pujcovnavranov.cz/upload/mmr-logo.png&imageId=c86d2206348709fd&data=lgLEEJj_Pi9BWTLKSraA23CmReTEMDcBxj-K0gVRHtftQXCpKKTcNiO5lo0COrLBST-c3GhUIdhQczLnqLBWsZ4CeT9Lf85ZLSVCxAKk6pPEAsHhxAJ4dcQCNT0=
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Monitorováním kvality ovzduší se zabývá Český hydrometeorologický ústav, který provozuje Státní síť imisního 

monitoringu a informace zveřejňuje na svých webových stránkách. Na území obce Frýdštejn se dle dat z Českého 

hydrometeorologického ústavu v roce 2019 vyskytoval jeden zdroj znečišťování EUROVIA Kamenolomy, a.s. – 

Frýdštejn - Bezděčín. 

Obec Frýdštejn se nachází z části v CHKO Český ráj, kde nehrozí vážné znečištění ovzduší. Vyjma topné sezóny, kdy 

může docházet k mírnému vzestupu škodlivých částic ve vzduchu. Obyvatelé obce částečně využívají zemní plyn na 

vytápění, avšak vzhledem k nižším cenám za tuhá paliva většina obyvatel nepřechází na ekologičtější vytápění. 

 

Vodní toky 

Obcí Frýdštejn protékají čtyři vodní toky s přírodním charakterem. V jižní části katastru obce Frýdštejnský p., Vranský 

p., Vazovecký p. a v severní části obce Bezděčínský potok. 

 

Zeleň v obci 

Systém zeleně je na území obce tvořen jejím charakterem, na plochách zastavěných sídelní zeleň a na plochách 

nezastavěných krajinná zeleň. Pravidelně je veškerá zeleň v obci udržována a postupně revitalizována. Travní porosty 

jsou celoročně sekány. Kromě pravidelné údržby zeleně je zajištěn i úklid obce, kácení stromů poničených větrem a 

jiné. 

 

Ekologická edukace 

Obec se snaží obyvatele obce Frýdštejn vést ke třídění odpadů. 

 

A 1. 7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Obec Frýdštejn je územně samosprávní celek. 

Typ obecního úřadu: obec 

Obec s rozšířenou působností: Jablonec nad Nisou 

Obec Frýdštejn má v současné době 2 zaměstnance – účetní a starostu ve funkci uvolněné, místostarosta a 8 členů 

zastupitelstva jsou ve funkcích neuvolněných. Tři ze členů zastupitelstva jsou ve funkci předsedy: finančního výboru, 

kontrolního výboru a komise životního prostředí. 

Mencl Miroslav – starosta  

Müller Pavel – místostarosta, člen komise životního prostředí 

Nahlovská Marcela – zastupitel, člen kontrolního výboru 

Strnad Antonín – zastupitel, předseda finančního výboru 

Červa Radek – zastupitel, člen finančního výboru 

Rozmarová Anna, Mgr. – zastupitel 

Véle Dobroslav – zastupitel, předseda komise životního prostředí 

http://www.obrazky.cz/?q=logo+mmr&url=http://www.pujcovnavranov.cz/upload/mmr-logo.png&imageId=c86d2206348709fd&data=lgLEEJj_Pi9BWTLKSraA23CmReTEMDcBxj-K0gVRHtftQXCpKKTcNiO5lo0COrLBST-c3GhUIdhQczLnqLBWsZ4CeT9Lf85ZLSVCxAKk6pPEAsHhxAJ4dcQCNT0=
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Brabcová Monika – zastupitel, len kontrolního výboru 

Brož Petr – zastupitel, člen finančního výboru 

Dědková Lenka – zastupitel, předseda kontrolního výboru 

 

Hospodaření a majetek obce 

Hospodaření obce je vyrovnané. 

Mezi hlavní příjmy obce patří daňové a nedaňové příjmy. Mezi daňové příjmy: daně z příjmu fyzických a právnických 

osob, daň z nemovitostí, hazadních her, daň z přidané hodnoty a jiné. Dále nedaňové příjmy: různé poplatky, poplatek 

za psy od občanů, poplatky za likvidaci komunálního odpadu, dále různé příspěvky, nájmy, příjmy za poskytované 

služby či dotace. 

Mezi hlavní výdaje obce patří finance spojené s rozvojem obce, správa majetku, chod obecního úřadu, členské a jiné 

poplatky, příspěvky či služby. 

V majetku obce je budova obecního úřadu, prodejny, hrad Frýdštejn, rozhledna Kopanina, zdravotní středisko, dva 

kulturní domy, čtyři požární zbrojnice, dvě hřbitovní kaple, 5 kapliček, tři menší požární nádrže, 8 autobusových 

zastávek. 

Rozpočet obce Frýdštejn v období 2011 – 2021 

Zdroj: ČSÚ, data obce 

 

Bezpečnost v obci 

Nehody v silniční dopravě v Libereckém kraji a okrese Jablonec v roce 2020 

 Nehody celkem 
Pod vlivem 
alkoholu 

Usmrcené 
osoby 

Zraněné osoby 
těžce 

Zraněné osoby 
lehce 

Hmotná škoda 
v tis.  

Liberecký kraj 4 517 256 13 79 1 068 212 315 
Okres Jablonec nad 
Nisou 

679 58 1 11 195 25 122 

Obec Frýdštejn - - - - - - 

Zdroj: ČSÚ za obec nejsou data k dispozici 

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Daňové příjmy 7 097 7 832 8 998 9 141 9 339 9 883 10 897 11 846 12 616 11924 13591 

Nedaňové příjmy 1 387 1 814 2 239 2 011 1 489 1 565 1 498 1 453 1 648 1569 1676 

Kapitálové příjmy 583 206 0 0 0 114 0 49 55 80 3 

Neinvestiční přijaté dotace 181 245 299 278 152 213 229 373 282 1347 452 

Investiční přijaté dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příjmy 9 248 10 097 11 536 11 430 10 980 11 775 12 624 13 721 14 601 14921 15271 

Běžné výdaje 6 678 6 548 5 827 5 413 7 909 6 652 6 194 6 970 11 413 9572 9207 

Kapitálové výdaje 0 53 67 129 0 303 274 254 94 366 347 

Výdaje celkem 6 678 6 600 5 894 5 542 7 909 6 954 6469 7 224 11 507 9938 9555 

Saldo příjmů a výdajů 2 570 3 496 5 642 5 888 3 071 4 821 6 156 6 497 3 094 4982 5715 

Podíl kapitálových výdajů 0,00% 0,80% 1,14% 2,32% 0,00% 4,35% 4,24% 3,52% 0,81% 3,82% 3,76% 

Podíl běžných výdajů na 
celkových příjmech 72,21% 64,85% 50,51% 47,36% 72,03% 56,49% 49,07% 50,80% 78,17% 64,15% 60,29% 
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Kriminalita v Libereckém kraji a okrese Jablonec v roce 2020 

 
Kriminalita 
celkem 

Obecná 
kriminalita 

Hospodářská 
kriminalita 

Loupeže 
Vloupání do 
bytů a RD 

Znásilnění Vraždy 

Liberecký kraj 7 290 5 121 857 50 105 41 6 
Okres Jablonec nad 
Nisou 

1 186 933 64 2 69 1 - 

Obec Frýdštejn - - - - - - - 

Zdroj: ČSÚ za obec nejsou data k dispozici 

 

Kriminalita v obci Frýdštejn v roce 2020 

 

Zdroj: kriminalita.policie.cz, Mapa kriminality 

 

V obci Frýdštejn bylo zjištěno v roce 2020 102 přestupků a 6 trestných činů. Nejčastěji jde o přestupky, na úseku besip 

a silničního hospodářství (64 případů) a ostatní přestupky (33 případů). V roce 2020 došlo v obci Frýdštejn k šesti 

trestným činům, 2 případy krádeže, vloupání – 1 rekreační objekt (Frýdštejn), 1 rodinný domek (Ondříkovice) a 2 

případy třídy podvody. Dále došlo k trestným činům třídy násilná, nebezpečné vyhrožování v části obce Bezděčín (1 

případ) a 1 dopravní nehoda v části obce Frýdštejn. V případě potřeby dojíždí do obce státní policie z Obvodního 

oddělení Rychnov u Jablonec nad Nisou. 

Na úrovni obce je požární ochrana řešena zapojením členů jednotek SDH – Frýdštejn, Bezděčín, Roudný a Voděrady.  

Varování obyvatel před živelnými katastrofami je prováděno mobilním obecním rozhlasem, nebo pomocí amplionu na 

požárních vozidlech. 

  

Vnější vztahy a vazby 

Obec Frýdštejn je členem Mikroregionu Podkozákovsko. 

Přínosem členství v této organizaci je především přístup k informacím a spolupráce členů sdružení při prosazování 

zájmů obce, při jednání s centrálními orgány. Členy DSO Mikroregion Podkozákovsko je 9 obcí: Frýdštejn, Jenišovice, 

Koberovy, Klokočí, Líšný, Loučky, Malá Skála a Mírová pod Kozákovem. DSO Mikroregion Podkozákovsko vzniklo 

transformací zájmového sdružení právnických osob dne 12. 11. 2001.  
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Rozvojové dokumenty 

Obec Frýdštejn má platný územní plán obce zhotovený společností SAUL s.r.o. v roce 2017.  

Zastupitelstvo obce Frýdštejn, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v plném znění (dále jen stavební zákon), za použití ustanovení § 54 odst. 2 stavebního 

zákona oznamuje v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v plném znění (dále jen správní řád) 

vydání Územního plánu Frýdštejn usnesením zastupitelstva obce č. 7/17 ze dne 14. 12. 2017 formou opatření obecné 

povahy. 
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A.2  VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky obce a šetření názorů 

obyvatel a zachycující klíčové podněty pro návrhovou část. 

 

SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 Blízkost větších měst – Jablonec nad Nisou, Turnov, 
Železný Brod popřípadě Liberec (R35) 

 Aktivní činnost spolků 

 Fungující ekonomické subjekty v obci 

 Fungující obchod 

 Kulturní akce pro obyvatele obce 

 Veřejné wi-fi v knihovně 

 Členství Mikroregion Podkozákovsko 

 Turisticky atraktivní krajina 

 Cestovní ruch 

 Restaurační a ubytovací zařízení 

 Hřiště 

 Koupaliště 

 Cyklotrasy 

 Územní plán 

 

 Vyšší míra kriminality v obci 

 Chybí splašková kanalizace 

 Neexistující sociální a zdravotní služby v obci 

 Chybí MŠ a ZŠ 

 Bezpečnost na komunikacích chodníky, přechody 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 Setkávání zástupců spolku pro společné plánování 

 Zlepšení bezpečnosti dopravy v obci 

 Rozvinutá technická infrastruktura 

 Zlepšit dopravní obslužnost 

 Příliv nových obyvatel 

 Získání peněz v rámci dotačních programů 

 Cestovní ruch 

 Možnost realizace malých domovních čistíren 

 Možnost realizace splaškové kanalizace s ČOV 

 Snižování počtu drobných podnikatelů 

 Nedostatek peněz na rozvoj obce 

 Odliv obyvatel do větších měst 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

B.1 Strategická vize 

Vize obce: 

 
K dosažení vize byly vytyčeny tři cíle, jejich naplňování je dále rozpracováno podle jednotlivých opatření a aktivit. 
 

Strategické cíle (SC) 

 

Strategický cíl 1:  Bezpečná a moderní infrastruktura obce  

(pozemky, stavby, zařízení) 

Strategický cíl 2:  Kvalitní společenský život obyvatel a dostupné základní služby 

   (podpora spolků, společenského života, služby – zdravotnické aj.)   

Strategický cíl 3:  Udržovaná krajina v obci  

   (péče o zeleň, ekologicky nenáročná obec) 

Frýdštejn je bezpečná, rozvinutá a moderní obec s dobrými 
podmínkami pro plnohodnotný život obyvatel.
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SC Opatření Aktivita 
Od - do Náklady v 

tisících 

Zdroje 

financování 
Odpovědnost 

B
ez

p
eč

n
á 

a 
m

o
d

er
n

í i
n

fr
as

tr
u

kt
u

ra
 o

b
ce

 

1.1. Dopravní 

infrastruktura 

1.1.1. Oprava místních komunikací 2022 - 2028  Vlastní i externí Zastupitelstvo 
 

   
 

1.2. Technická 

infrastruktura 

1.2.1.  Výstavba vodovodu Frýdštejn, Anděl Strážce 2022 - 2028  Vlastní i externí Zastupitelstvo 
 

   
 

1.2.2. Výstavba vodovodu Sestroňovice, Bezděčín 2022 - 2028  Vlastní i externí Zastupitelstvo 

    
 

1.3. Komunikační 

infrastruktura obce 

1.3.1. Zlepšení elektronické komunikace s občany, úřední deska 2022 - 2028  Vlastní i externí Zastupitelstvo 

    
 

1.4. Obecní budovy 

1.4.1. Snížení energetické náročnosti obecních budov 2022 - 2028  Vlastní i externí Zastupitelstvo 
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é 
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ad
n
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2.1. Společenský a 

kulturní život obce 

2.1.1. Podpora místních spolků v jejich činnosti 2022 - 2028  Vlastní i externí Zastupitelstvo 

     

2.1.2. Podpora místních zemědělců 2022 - 2028  Vlastní i externí  

     

2.1.3. Spolkové vybavení pro SDH Frýdštejn 2022 - 2028  Vlastní i externí  

Pořízení zařízení/vybavení pro spolkovou činnost SDH Frýdštejn: stoly, 

osvětlení, aparatura, pivní sety apod. 

    

2.1.4.  Podpora tradičních akcí obce 2022 - 2028  Vlastní i externí Zastupitelstvo 
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SC Opatření Aktivita 
Od - do Náklady v 

tisících 

Zdroje 

financování 
Odpovědnost 

2.2. Kulturní dědictví 

2.2.1. Oprava a údržba hradu Frýdštejn 2022 - 2028  Vlastní i externí Zastupitelstvo 
 

   
 

U
d

rž
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á 
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a 
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o

b
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3.1. Zeleň v obci 

3.1.1. Pravidelná údržba zeleně 2022 - 2028  Vlastní i externí Zastupitelstvo 
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B.3 Podpora realizace programu 

Způsob realizace PRO 

Plán rozvoje obce obsahuje aktuálně známé rozvojové aktivity na období 2022 – 2028. Cílem je vytvořit aktivní 

dokument, který bude sloužit k rozvoji obce a pomůže při čerpání dotací. Schválením Programu rozvoje obce byla 

ukončena zpracovatelská fáze. Zastupitelstvem schválený PRO je podkladem pro tvorbu akčního plánu na dvouleté 

období. Stanovením odpovědnosti jsou položeny základy realizace jednotlivých aktivit vedoucích k dosažení 

programových cílů uvedených v dokumentu. Případné změny v průběhu realizace aktivit projedná a schválí 

zastupitelstvo obce. Jednotlivé aktivity budou realizovány prostřednictvím konkrétních projektů. 

 

Monitoring realizace PRO 

Za sledování naplňování cílů a opatření PRO je odpovědný starosta obce. Mezi jeho povinnosti patří zajistit následující 

činnosti související s monitoringem jeho realizace, zejména: 

Shromažďování informací o průběhu realizace dílčích aktivit, jednotlivých opatření a programových cílů 

Zpřesňování informací o odpovědnosti za realizace jednotlivých aktivit. V případě realizace aktivit externím subjektem 

bude smluvně zajištěno dodržení termínů plnění indikátorů. 

Každoročně před ukončením plánovacího období ve spolupráci se zastupitelstvem obce, případně pracovní skupinou, 

zpracuje vyhodnocení akčního plánu a realizovaných aktivit, včetně sledování indikátorů nastavených v návrhové části 

dokumentu. 

Aktualizované dokumenty (PRO a akční plán) podléhají schválení zastupitelstvem obce. Schválené dokumenty budou 

zveřejněny na internetových stránkách obce. 

Dle potřeb zajistit revizi dokumentu PRO a doplnění rozvojových aktivit o další podněty, případně jejich zařazení do 

zásobníku projektů. Zajistí sestavení nového akčního plánu na následující dvouleté období, rozšířeného o další aktivity. 

Aktualizovaný akční plán bude podkladem pro sestavení ročního rozpočtu, rozpočtového výhledu a finančních plánů 

obce. 

 

Způsob aktualizace PRO 

Program rozvoje obce je aktivní dokument, který je nutné aktualizovat dle průběhu realizace jeho dílčích částí. 

Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2028. Dílčí revize dokumentu budou probíhat dle potřeby. 

Změny PRO budou prováděny přímo do dokumentu, výsledkem bude dokument s označením data, ke kterému se váže 

aktualizovaná verze a vyznačenými změnami. Aktualizace PRO a jeho změny budou schvalovány zastupitelstvem obce 

Frýdštejn. 

 

Způsob financování PRO 

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je úspěšnost obce ve vyhlášených dotačních výzvách a vlastní zdroje 

obce. V průběhu naplňování PRO budou zpřesňovány informace o možnostech finančních zdrojů na jednotlivé aktivity, 

které budou součástí akčního plánu. 
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