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1 Úvod 

Předmětem hodnocení je vliv koncepce „Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 

2014 - 2020“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Toto hodnocení probíhá dle §45i 

zákona 114/1992 Sb. jako součást vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA). 

Autorka hodnocení je držitelkou autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (rozhodnutí Ministerstva 

životního prostředí ze dne 20. ledna 2012, č. j. 2702/ENV/12, 116/630/12, v příloze 1).  

Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě směrnice o ptácích (2009/147/ES) pro druhy 

ptáků uvedené v Příloze I. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se 

ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu 

rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR zřizovány nařízeními vlády.  

Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích 

(92/43/EEC) a v ČR požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná 

území. EVL se vyhlašují pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy 

živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních 

oblastí ochrany. EVL jsou obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit 

podle Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. a byly přijaty do evropského seznamu. 
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2 Základní údaje o koncepci 

Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020 je základním koncepčním 

dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje 

potřebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních 

programů rozvoje. SRR je nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení 

ostatních veřejných politik na regionální rozvoj. SRR propojuje odvětvová hlediska 

s územními. 

Koncepce obsahuje analytickou část, která vyhodnocuje současné tendence regionálního 

rozvoje včetně dopadů podpory v letech 2007 – 2013. Následuje návrhová část, obsahující 

cíle, priority a opatření regionální politiky na období 2014 – 2020. Závěrečná implementační 

část navrhuje programy financované z národních i nadnárodních zdrojů, strukturu realizace 

strategie a nástroje její podpory a systém hodnocení plnění cílů strategie. 

2.1 CÍLE REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR NA OBDOBÍ 2014–2020 

Cíle regionální politiky ČR na období 2014–2020 odráží základní funkce regionální 

politiky a vychází z analytických závěrů a vývojových tendencí v oblasti regionálního 

rozvoje.  

GLOBÁLNÍ CÍL: 

• zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území České republiky se zřetelem na kvalitu 

života a životního prostředí, 

• přispět ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit využití místního 

potenciálu pro posílení konkurenceschopnosti jednotlivých územně správních celků. 

 

ZÁKLADNÍ CÍLE a jejich zdůvodnění: 

Cíl 1: Podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu 

regionů (růstový cíl) 

Ekonomický růst v objemu, který by umožňoval realizaci cílů regionální politiky, je 

podmíněn identifikací regionálních pólů růstu a koncentrací úsilí na zvyšování jejich 

konkurenceschopnosti. Analytické závěry potvrzují, že v důsledku difuzních efektů se 

v návaznosti na ekonomický růst určitého regionálního centra zvyšuje i ekonomický potenciál 
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v jeho zázemí. Nutnou podmínkou pro takový proces je však odpovídající infrastruktura, jejíž 

absence může růst regionální konkurenceschopnosti výrazně zpomalit. Návrh cíle reflektuje 

hlavní trendy a požadavky na současný charakter konkurenceschopnosti, které spočívají 

například v podpoře výzkumu, vývoje a inovací a rozvoje lidských zdrojů nebo budování 

vyšších typů infrastruktury. Na základě zmíněných skutečností je v rámci tohoto růstového 

cíle ve vztahu k podpoře územní vyváženosti kladen zejména důraz na zlepšení podmínek pro 

využití ekonomického potenciálu jednotlivých dílčích území.  

Cíl 2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl) 

Při vývoji české společnosti dochází v posledních letech k její stále větší diverzifikaci, a to 

zejména v jednotlivých územních úrovních. Vedle dlouhodobé dominance Prahy nad 

ostatními regiony se ale začínají projevovat i výrazné rozdíly mezi městy a periferními 

regiony. Nerovnosti se v území projevují v celém spektru oblastí, vedle demografického 

vývoje například v kapacitě a dostupnosti veřejných služeb, v absenci pracovních příležitostí 

nebo v postupném nárůstu sociální exkluze. Tento vyrovnávací cíl má za úkol odpovídajícím 

způsobem reagovat na tyto prohlubující se socioekonomické nerovnosti a krizové situace 

s důrazem na nejvíce postižené regiony ČR.  

Cíl 3: Posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl) 

Koncentrace ekonomických a sídelních aktivit způsobuje významné změny krajiny a 

životního prostředí. V intenzivně hospodářsky i populačně využívaných oblastech dochází ke 

kumulaci negativních dopadů rozvoje ovlivňujících životní prostředí i život v něm. Tyto 

změny spolu s některými globálními, klimatickými jevy přispívají k nárůstu počtu různých 

živelních pohrom. V reakci na tyto problémy je v preventivním cíli akcentován 

environmentální pilíř udržitelného rozvoje území, ve kterém je žádoucí, aby docházelo ke 

sladění socioekonomického rozvoje s limity a možnostmi životního prostředí v daných 

územích.  

Cíl 4: Optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální cíl) 

Institucionální cíl je koncipován jako průřezový, neboť se zaměřuje na vytváření 

podmínek, které jsou nezbytné pro realizaci cílů 1, 2 a 3. Kvalitní veřejná správa a její 

vzájemná spolupráce včetně nastavení transparentního a funkčního legislativně 

administrativního prostředí umožní na jedné straně zlepšení podmínek pro podnikatelský 

sektor i veřejnost obecně, na straně druhé dostatečné a adekvátní zajištění veřejných služeb. 
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Celý proces musí být také rámován kvalitním strategickým plánováním a řízením se 

zapojením všech relevantních partnerů. 

2.2 TYPOLOGIE REGIONŮ PRO ÚČELY PROGRAMOVÉ PODPORY 

Typologie byla stanovena na základě detailní analýzy klíčových faktorů regionálního 

rozvoje. Smyslem typologie je reflektovat diferencované podmínky rozvoje území při 

přípravě a realizaci programové podpory. Ve vazbě na typy regionů definovat priority, 

opatření a směrování finančních prostředků a prostřednictvím tohoto postupu zvýšit 

objektivnost a efektivitu regionální politiky v rámci rozvoje České republiky. Pro tyto účely 

byla typologie stanovena následujícím způsobem: 

a) základní typologie území člení území celého státu a prioritně slouží pro účely 

strategického řízení rozvoje území, přípravu a realizaci programových dokumentů a uplatnění 

finančních i ostatních nástrojů v rámci národních programů i finanční pomoci Evropské unie. 

Člení Českou republiku na tři základní typy území z hlediska hodnocení rozvojového 

potenciálu a jejich postavení v sídelní struktuře:  

1) rozvojová: Metropolitní oblasti (oblasti s koncentrací nad 300 tis. obyvatel), sídelní 

aglomerace (území s koncentrací 100 000 – 300 000 obyvatel), regionální centra a 

jejich zázemí (území s koncentrací 25 000 – 100 000 obyvatel). Tyto tři typy území lze 

svodně charakterizovat jako vysoce urbanizovaná území, v nichž prioritně budou 

převažovat problémy a předpoklady spojené s urbánním rozvojem. 

2) stabilizovaná: Území ČR, která se nacházejí mimo aglomerace a regionální centra a 

jejich zázemí a zároveň netvoří periferní území. Jde spíše o mikroregionální centra. 

Jedná se o území, která v dlouhodobém hledisku nevykazují významné negativní 

socioekonomické charakteristiky, ale zároveň nejsou „hybatelem“ socioekonomického 

rozvoje v regionu. 

3) periferní: Území geograficky odlehlá a dlouhodobě se potýkající s kumulací problémů 

(např. horské oblasti, příhraniční oblasti, vnitřní periferie nebo území se specifickými 

problémy). Jedná se o území, ve kterých se kumulují negativní charakteristiky, které 

spočívají například v nedostatečné vybavenosti území, v často velmi špatné dopravní 

dostupnosti či vysoké nezaměstnanosti. Hlavním znakem pro tato území je většinová 

vyjížďka místních obyvatel za prací a do škol mimo tato území a nezřídka i 

pokračující vylidňování. 
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b) státem podporované regiony jsou navrženy ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o podpoře 

regionálního rozvoje a to v kategoriích: 

- hospodářsky problémové regiony,  

dále v kategorii ostatních regionů:  

- sociálně znevýhodněné oblasti 

- vojenské újezdy (stávající a zrušené po roce 1989) 

 

2.3 PRIORITY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR NA OBDOBÍ 2014–2020 

Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnost  

P.1 Využití potenciálu rozvojových území 

P.2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu 

Prioritní oblast Územní soudržnost 

P.3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území 

P.4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území  

P.5 Oživení periferních území 

Prioritní oblast Environmentální udržitelnost 

P.6 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech 

P.7 Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život  

Prioritní oblast Veřejná správa a spolupráce  

P.8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 

P.9 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni 

 

Podrobnější popisy priorit a opatření jsou v kapitole 4.2. 

 

Uvedené údaje byly převzaty z předložené koncepce. 
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3 Dotčené evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

3.1 IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT 

Vzhledem k tomu, že se jedná o celostátní koncepci, jsou potenciálně dotčené všechny 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti na území ČR.  

Tab.: Lokality Natura 2000 v České republice 

Kraj EVL PO 

Hlavní město Praha 12 0 

Jihočeský 99 9 

Jihomoravský 192 8 

Karlovarský 51 2 

Královéhradecký 71 5 

Liberecký 51 3 

Moravskoslezský 49 4 

Olomoucký 69 4 

Pardubický 51 3 

Plzeňský 62 2 

Středočeský 173 5 

Ústecký 100 5 

Vysočina 74 0 

Zlínský 64 3 

celkem 1082 41 
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Mapa 1: Ptačí oblasti v České republice (Zdroj CENIA, AOPK ČR 2012) 

 

 

Mapa 2: Evropsky významné lokality v České republice (Zdroj CENIA, AOPK ČR 2012) 
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4 Hodnocení vlivů koncepce na dotčené lokality 

4.1 VYHODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ 

Podklady poskytnuté zadavatelem: 

Strategie regionálního rozvoje – návrh 

 

Další podklady: 

Průvodní zpráva k návrhům evropsky významných lokalit – z internetových stránek 

www.natura2000.cz 

Evropský prohlížeč lokalit Natura 2000 http://natura2000.eea.europa.eu  

Mapování biotopů ČR ©AOPK ČR 2012 

Nálezová databáze ©AOPK ČR 2012 

Literatura (viz kap. 7) 

Pro provedení hodnocení byly uvedené podklady shledány jako dostatečné. 

 

4.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ NA DOTČENÉ 

LOKALITY A PŘEDMĚTY OCHRANY 

Vyhodnocení potenciálních vlivů proběhlo podle stupnice uvedené v tabulce 4. 

Tab. 4: Stupnice, podle níž probíhalo hodnocení významnosti vlivů 

Hodnota Termín Popis 

-2 Významně 
negativní 
vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK 
Vylučuje schválení koncepce obsahující takto vyhodnocené 
záměry (resp. koncepci je možné schválit pouze v určených 
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)  
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci 
druhu nebo její podstatnou část; významné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do 
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.  

Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. 
eliminace by byla možná jen vypuštěním problémového dílčího 
úkolu, záměru, opatření atd.). 
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-1 Mírně 
negativní 
vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 

Nevylučuje schválení koncepce.  
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do 
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.  

Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

Nejedná se o „negativní vliv“ dle odst. 9 § 45i ZOPK. 

0 Nulový 
vliv 

Koncepce resp. její dílčí záměry nemají žádný prokazatelný vliv. 

+1 Mírně 
pozitivní 
vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné 
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný 
příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný 
pozitivní 
vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; 
významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, 
významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 
druhu. 

? Vliv nelze 
hodnotit 

Vzhledem k obecnosti koncepce nebo jednotlivého záměru není 
možné vyhodnotit její vlivy. 

(Převzato z Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP 

listopad 2007) 

 

P. 1 Využití potenciálu rozvojových území 

1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem  

Popis opatření: Podpora podnikatelských inkubátorů, inovačních center, inovací samotných, 

vědecko-technologických parků, center pro transfer technologií a klastrů a jejich 

propojování s univerzitami, včetně podpory rozšíření jejich mezinárodní spolupráce apod. 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0). 

 

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí  

Popis opatření: Zvyšování kvality výuky na univerzitách, podpora výzkumu a vývoje. 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0). 
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1.3 Podpora integrace dopravních systémů  

Popis opatření: Rozšiřování integrovaných systémů veřejné dopravy, přestupních terminálů, 

na budování infrastruktury pro dopravu v klidu, infrastruktury pro městskou dopravu 

(železniční, tramvajová a trolejbusová doprava), infrastruktury pro nemotorovou dopravu. 

Opatření je zaměřeno také na budování uzlů integrované dopravy, na výstavbu 

multimodálních terminálů a veřejných logistických center, rozvoj mezinárodních letišť 

apod. 

Vyhodnocení: Opatření je zaměřeno do urbanizovaných oblastí, v některých případech však 

může dojít ke střetu s EVL a PO, zejména při budování nové infrastruktury. Vzhledem 

k obecné povaze opatření nelze vliv hodnotit (?). 

 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury  

Popis opatření: Posílení fungování urbanizovaných oblastí jako funkčních regionů, tj. na 

doplnění chybějící dopravní (obchvaty, uliční síť) a technické infrastruktury a různých 

typů podnikatelské infrastruktury, včetně infrastruktury pro cestovní ruch. Součástí 

opatření je také řešení veřejných prostranství a zeleně, revitalizace zanedbaných částí 

města apod. 

Vyhodnocení: Potenciálně rizikové je z tohoto opatření budování obchvatů, které se mohou 

dostat do konfliktu s ochranou EVL nebo PO, záleží však zejména na konkrétním 

umístění. Vzhledem k obecné povaze opatření nelze vliv hodnotit (?).  

 

1.5 Adaptabilita trhu práce 

Popis opatření: Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy, podpora zapojení 

zaměstnavatelů do odborného vzdělávání. 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0).  
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P. 2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu  

2.1 Modernizace silniční infrastruktury  

Popis opatření: Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem TEN-T), rychlostních 

komunikací a opatření na zkvalitnění a zvýšení propustnosti klíčových silničních 

komunikací I. třídy zajišťujících strategické propojení center rozvojových území.  

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření je střet s ochranou EVL a PO velmi 

pravděpodobný. Výstavba dálnic je vždy z hlediska ochrany přírody a krajiny 

problematická, některé připravované stavby mohou ovlivnit i předměty ochrany a 

celistvost EVL a PO. Rozhodující je však vždy konkrétní umístění a řešení stavby, čímž 

se hodnocená koncepce nezabývá. Pod toto opatření tak mohou patřit stavby z hlediska 

vlivů na EVL a PO neutrální, mírně negativní, ale i významně negativní. Protože však 

stavby nejsou specifikované, vlivy na této úrovni nelze hodnotit (?). Jednotlivé stavby 

jsou hodnoceny jednak v rámci posouzení územně plánovacích dokumentací různé 

úrovně (zejména zásad územního rozvoje jednotlivých krajů) a následně samostatně 

(EIA) 

 

2.2 Modernizace železniční sítě  

Popis opatření: Dostavba konkrétních úseků železniční sítě (zejm. železničních koridorů), 

rekonstrukce nejvytíženějších železničních tratí. 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření střet s ochranou EVL a PO nelze vyloučit. 

Rozhodující je však vždy konkrétní umístění a řešení stavby, které hodnocená koncepce 

neřeší. Vliv opatření proto nelze hodnotit (?). 

 

2.3 Rozšíření a modernizace energetických sítí 

Popis opatření: Výstavba a modernizace energetických sítí (v návaznosti na TEN-E) a 

zajištění bezpečnosti dodávek energií, zkvalitnění napojení energetických sítí na 

evropské, aby docházelo k zajištění energetické nezávislosti, bezpečnosti a udržitelnosti. 

Vyhodnocení: Výstavba energetických sítí se může v některých případech dostat do střetu 

s ochranou EVL a PO. Vlivy mohou nastat například při výstavbě el. vedení v blízkosti či 
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přímo v EVL a PO (zábor biotopů, střety ptáků s vedením). Vzhledem k obecnosti 

opatření vliv nelze hodnotit (?). 

 

P. 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území  

Průřezové opatření:  

3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin 

obyvatelstva  

Popis opatření: Integrace a aktivizace uvedených skupin obyvatel, zejména prostřednictvím 

specifického vzdělávání, volnočasových aktivit, vytváření pracovních míst, rozvoje 

sociálního podnikání, prostupného zaměstnávání a dalších aktivit.  

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0).  

 

Opatření: 

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami  

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na zvyšování kvality a vybavenosti optimálně 

dimenzované sítě škol, zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb s ohledem na 

demografické trendy ve věkové struktuře obyvatel a adekvátní aktuální i budoucí potřeby 

moderní společnosti za účelem zvýšení kvality života obyvatel v rozvojových územích. 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0).  

 

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití 

kulturního potenciálu 

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na povzbuzení iniciativ obyvatel a na zvyšování 

kvality volnočasových aktivit – zejména nabídky sportovního a kulturního vyžití, ale i 

možností provozovat neformalizované aktivity, s důrazem na aktivity cílené na mládež 

(jako prevence kriminality a sociálně patologických jevů), seniory a další znevýhodněné 

skupiny obyvatel. Opatření je dále zaměřeno na rozšiřování spektra aktivit a zvyšování 
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jejich kvality nabízených kulturními institucemi a na pořádání různých akcí., které zvýší 

atraktivitu kulturního prostředí pro obyvatele i návštěvníky v rozvojových územích.  

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0).  

 

3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti  

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na budování, úpravy či rozšiřování kapacity bytového 

fondu v rozvojových územích pro vybrané typy znevýhodněných skupiny obyvatel – 

např. rozvoj startovacích, sociálních bytů, malometrážních bytů či prostupného bydlení 

(pro mladé rodiny, seniory, sociálně vyloučené osoby apod.). 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0).  

 

P. 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území 

4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit 

pro vzdělávání (včetně dalšího vzdělávání a celoživotního učení), základní zdravotní péči 

(akutní i následnou) a na snížení nerovností v územní dostupnosti tzv. dlouhodobé péče, 

posílení služeb sociální prevence a sociálního poradenství a posílení koordinace 

sociálních služeb na místní úrovni. Podpora je rovněž orientována na zkvalitnění služeb 

podporujících trh práce a zajištění kapacit a inovativního poskytování veřejných a 

neveřejných služeb ve stabilizovaných územích.  

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0).  

 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

Popis opatření: Opatření zahrnuje zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující 

stabilizovaná území s regionálními centry, dále pak zkvalitnění regionálních a místních 

dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky) a nezbytné 
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dostupnosti a kapacity technické infrastruktury jako základní podmínky pro další rozvoj 

těchto území.  

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření střet s ochranou EVL a PO nelze 

u konkrétních projektů vyloučit. Rozhodující je však vždy konkrétní umístění a řešení 

stavby, které hodnocená koncepce neřeší. Vliv opatření proto nelze hodnotit (?). 

 

4.3 Podpora inovací v podnikání 

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na podporu zvýšení technologické úrovně firem 

pořízením moderních strojů, zařízení, know-how a licencí, umožňujících zkvalitňování a 

zvyšování samotné produkce i produktivity práce, dále na podporu většího využívání 

inovací ve výrobě, managementu řízení a marketingu i v sektoru služeb pro rozvoj a 

zvýšení konkurenceschopnosti stabilizovaných území. 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0).  

 

P. 5 Oživení periferních území 

5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky 

Popis opatření: Opatření zahrnuje podporu rozvoje a diverzifikace malého a středního 

podnikání (včetně podpory sociálního podnikání) s ohledem na rozvojový potenciál 

periferního regionu, podporu podnikatelských investic s ohledem na tvorbu pracovních 

míst, rozvoj cestovního ruchu apod. 

Vyhodnocení: Do střetu s ochranou EVL a PO se mohou dostat konkrétní projekty v oblasti 

cestovního ruchu (např. nové turistické trasy na území EVL či PO apod.). Vzhledem 

k obecné povaze opatření však nelze vliv hodnotit (?). 

 

5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly 

Popis opatření: Aktivizace místního obyvatelstva (např. lokální iniciativy, kultura, tradice) 

jako prostředek ke zvyšování pocitu sounáležitosti s územím a prevence vůči sociálnímu 

vylučování ohrožených skupin obyvatel. Vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených 

skupin obyvatelstva (formální vzdělávání i neformální učení). Posílení aktivní politiky 
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zaměstnanosti, podpora zvýšeného uplatnění flexibilních forem zaměstnání a tzv. 

prostupného zaměstnávání v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti.  

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0).  

 

5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 

Popis opatření: Zajištění adekvátní dopravní dostupnosti a obslužnosti periferních území ve 

vazbě na příslušná regionální centra. Specifické způsoby zajištění veřejných služeb např. 

zajištění dostupnosti zdravotnické záchranné služby i v odlehlých částech krajů (např. i 

ve spolupráci se sousedními zeměmi).  

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0).  

 

P. 6 Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů v regionech  

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území po 

bývalé těžbě nerostných surovin 

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na odstraňování starých ekologických zátěží, 

revitalizaci brownfields a rekultivaci území po bývalé těžbě nerostných surovin 

v městských i venkovských oblastech tak, aby tyto lokality mohly být dále využívány pro 

aktivity výrobní, volnočasové apod.  

Vyhodnocení: Opatření se může týkat i bývalých vojenských cvičišť a území po těžbě 

nerostných surovin, které jsou někdy chráněny jako EVL. V těchto případech je nutné 

projekty na využití území dát do souladu s potřebami předmětů ochrany. Vzhledem 

k obecné povaze opatření však nelze vliv hodnotit (?). 

 

6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti odpadového hospodářství 

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na řešení likvidace komunálního odpadu, podporu 

inovativních přístupů k jeho dalšímu využití a to zejména s ohledem na specifika obcí 

(malé obce, obce v členitých územích) apod.  
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Vyhodnocení: Opatření je velmi obecné povahy, lze však v konkrétních případech 

předpokládat střet s ochranou EVL a PO, např. v umístění třídíren, zařízení na využití 

odpadu nebo skládek odpadu či zbytků po využití odpadu. V této obecné rovině však 

nelze vliv hodnotit (?). 

 

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě na místní 

podmínky 

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a 

úspor energie ve vazbě na místní podmínky a krajinný potenciál, se zaměřením na 

zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek, produkovaných 

domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových sektorech a úspory 

energie včetně sektoru bydlení apod.  

Vyhodnocení: Opatření je obecné povahy, střet s ochranou EVL a PO je v některých typech 

projektů pravděpodobný. Jedná se například o větrné elektrárny směřované nezřídka do 

ptačích oblastí, vodní elektrárny na horských tocích nebo špičkovací elektrárny na 

přehradách způsobující kolísání hladiny v toku pod nádrží, sluneční elektrárny na 

bývalých vojenských cvičištích apod. Každý takový záměr je nutné podrobně posoudit 

z hlediska vlivu na EVL a PO. V této obecné rovině však nelze vliv opatření hodnotit 

(?). 

 

6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a na 

krajinu 

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na snižování koncentrace emisí, provádění 

protihlukových opatření a zklidňování dopravy zejména v rozvojových územích a dále na 

realizace opatření na silnicích ve správě krajů a obcí, zlepšující jejich migrační 

prostupnost (podchody, propustky apod.).  

Vyhodnocení: Vzhledem k zaměření opatření by vlivy měly být spíše pozitivní, záleží na 

konkrétním provedení opatření. Riziková mohou být protihluková opatření ve vztahu 

k ptákům, čemuž se lze vyhnout vhodným provedením. Na této úrovni je vliv hodnocen 

jako nulový (0).  
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6.5. Udržitelné užívání vodních zdrojů 

Popis opatření: Opatření směřuje ke snížení odběrů vod, omezení úniků z vodovodní sítě, 

šetření s vodou, nakládání se srážkovými vodami zlepšením kvality používaných 

technologií apod. 

Vyhodnocení: Vzhledem k zaměření opatření by vlivy měly být spíše pozitivní, může vést ke 

snížení poškozování některých EVL čerpáním vody. Vliv je proto hodnocen jako mírně 

pozitivní (+1).  

 

P. 7 Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život 

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot 

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na podporu péče o systémy sídelní zeleně v návaznosti 

na urbanistickou strukturu rozvíjejících se sídel. Dále na plánování a koordinaci zásahů 

do krajiny na místní i regionální úrovni především ve vztahu k územím ohroženým 

přírodními riziky (včetně provádění pozemkových úprav), na realizaci aktivit posilujících 

ekologické funkce, rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny, omezení a zmírnění dopadů 

fragmentace krajiny, omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na 

biodiverzitu apod. 

Vyhodnocení: Opatření je při respektování podmínek v konkrétních EVL a PO příznivé, 

mělo by vést k celkovému zlepšení ekologických funkcí krajiny. Vliv je hodnocen jako 

mírně pozitivní (+1).  

 

7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku přírodních pohrom  

Popis opatření: Opatření je zaměřeno na dokončení vymezení záplavových území na vodních 

tocích, dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost 

řešení a na přírodě blízká řešení zahrnující i problematiku svahových pohybů apod.  

Vyhodnocení: Budování protipovodňových opatření může v některých případech být ve 

střetu s ochranou EVL a PO, např. se jedná o úpravy koryt, budování hrází apod. 

Důsledné uplatňování komplexních řešení a přírodě blízkých řešení by však mohlo být 

pozitivní. Na obecné úrovni nelze vliv opatření hodnotit (?). 
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7.3 Obnova území po vzniku živelních pohrom 

Popis opatření: Opatření má přispět k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných 

v působnosti územních samosprávných celků nebo místních samospráv. Realizací 

opatření se sleduje odstranění nebo omezení možných důsledků pohrom, spočívající 

v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.  

Vyhodnocení: V některých případech může dojít ke střetu zájmů ochrany EVL či PO a 

odstraňování důsledků živelních katastrof, záleží však na konkrétní situaci. Na obecné 

úrovni nelze vliv opatření hodnotit (?). 

 

P. 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 

8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné správy 

Popis opatření: Opatření zahrnuje např. legislativní změny s ohledem na potřeby rozvoje 

regionů (zejména novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje) a 

fungování obcí, institucionální a procesní změny ve veřejné správě, nastavení hodnocení 

kvality institucionálního prostředí a veřejné správy v území, zvyšování kvalifikace a 

kompetenčních dovedností úředníků veřejné správy, podpora optimalizace procesů 

v územní veřejné správě. 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0). 

 

8.2 Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a místního rozvoje 

Popis opatření: Opatření zahrnuje zejména metodické vedení v oblasti regionálního a 

místního rozvoje, nastavení indikátorů a zavedení monitoringu regionálního rozvoje s 

ohledem na jeho udržitelnost, důsledný monitoring přínosů dotací, zejména s ohledem na 

cíle kohezní politiky EU a cíle SRR ČR 2014 - 2020, posílení a koordinaci vazeb mezi 

veřejnými politikami a podpora integrovaných přístupů v rozvoji území.  

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0). 
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8.3 Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné správy  

Popis opatření: Opatření se zaměřuje na rozvíjení informačních a komunikačních technologií 

v územní veřejné správě (služby e-governmentu pro občany a podniky, e-zdravotnictví, e-

justice atd.) a na zvyšování provázanosti a prostupnosti informací mezi jednotlivými 

oblastmi a úrovněmi veřejné správy a informovanosti veřejnosti a jednotlivých aktérů 

regionálního rozvoje. 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0). 

 

P. 9 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni 

9.1 Posílení strategických a koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu a regionálnímu 

rozvoji 

Popis opatření: Opatření zahrnuje zejména posílení a zkvalitnění strategického plánování 

krajských a obecních samospráv, posílení vazeb mezi koncepčními dokumenty na 

národní, krajské a obecní úrovni, propojování strategického a územního plánování 

v rozvoji obcí a regionů, posílení spolupráce při plánování na úrovni regionálních center 

a jejich zázemí. 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0). 

 

9.2 Podpora meziobecní a regionální spolupráce  

Popis opatření: Opatření zahrnuje zejména podporu meziobecní spolupráce, vytváření 

partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na místní a regionální 

úrovni, vytváření podmínek pro intenzivnější zapojování obyvatel a sdružení do rozvoje 

území v souvislosti s posilováním identity regionů, vytváření podmínek pro realizaci 

rozvoje „zdola“ – podpora svazků obcí, místních akčních skupin, destinačních 

managementů atd., uplatňování principů Místní Agendy 21, rozvíjení přeshraniční a 

nadnárodní spolupráce regionů ČR s regiony EU. 

Vyhodnocení: Vzhledem k charakteru opatření se vliv nepředpokládá, je hodnocen jako 

nulový (0). 



Kopečková M.: „Strategie regionálního rozvoje ČR“ - hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 24 

 

4.3 VYHODNOCENÍ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ 

 Vyhodnocení kumulativních vlivů je vzhledem k obecnosti koncepce problematické. Lze 

předpokládat, že některá opatření povedou ke zvýšení zátěže i v evropsky významných 

lokalitách a ptačích oblastech, přičemž zde mohou působit synergicky s dalšími opatřeními 

podle této koncepce i jinými záměry. 

Takovými „rizikovými“ opatřeními jsou zejména: 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury – Opatření zahrnuje budování obchvatů a 

infrastruktury pro cestovní ruch. Společně s rozšiřováním zástavby do volné krajiny, 

podporou některých typů cestovního ruchu apod. může docházet ke zvyšování zátěže na EVL 

a PO v okolí měst nebo v periferních oblastech. 

2.1 Modernizace silniční infrastruktury – Opatření zahrnuje dobudování chybějících úseků 

dálnic a zvyšování propustnosti klíčových komunikací I. třídy. Stavby tohoto typu mohou být 

z hlediska vlivu na EVL a PO problematické, navíc zde dochází ke kumulaci vlivů s dalšími 

záměry včetně vyvolaných vlivů (například výstavba podél nových dálnic). 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území – Opatření zahrnuje zkvalitnění dopravních 

sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky). Tyto stavby mohou být situovány 

uvnitř EVL a PO či v jejich blízkosti. Ke kumulaci vlivů může docházet s dalšími opatřeními 

např. podporujícími cestovní ruch včetně opatření 5.1.  

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě na místní 

podmínky – V případě tohoto opatření může dojít ke kumulaci vlivů se stoupající 

antropogenní zátěží zejména horských oblastí, příkladem může být kumulace vlivů 

zvyšujícího se sportovního využití a výstavby větrných elektráren v Krušných horách.  

Celkově znamená regionální rozvoj zvyšování zátěže v blízkosti velkých sídel i ve 

v současné době málo využívaných územích. Na druhou stranu koncepční přístup k rozvoji 

území, udržitelné využívání zdrojů, rovnoměrnější rozložení zátěže, rozvoj mimoprodukčních 

funkcí krajiny a omezení negativních vlivů plynoucích z opouštění periferních oblastí může 

mít i určitý pozitivní efekt.  
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4.4 VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Vlivy koncepce na lokality soustavy Natura 2000 v sousedních zemích nelze zcela 

vyloučit. Například dokončení dálniční sítě může zvýšit dopravní zátěž i v sousedních státech, 

zvýšení cestovního ruchu v pohraničí může mít vliv na návštěvnost v přilehlých lokalitách na 

druhé straně hranic apod. Vzhledem k obecnosti koncepce však tyto vlivy nelze posuzovat. 
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5 Závěr 

 

Koncepce Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 - 2020“ nemá významný 

negativní vliv na předměty ochrany a celistvost žádné evropsky významné lokality ani 

ptačí oblasti. 

 

Koncepce má velmi obecný charakter a celou řadu opatření proto nebylo možné vyhodnotit 

z hlediska vlivů na EVL a PO. Bude záležet na konkrétních záměrech, které budou v rámci 

jednotlivých opatření realizovány, na jejich lokalizaci a charakteru. 
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6 Zmírňující opatření 

Pro omezení vlivů koncepce je nejvýznamnější podrobné vyhodnocení všech záměrů 

s potenciálním vlivem na EVL či PO zejména při posuzování územních plánů a jednotlivých 

záměrů. 

Při výběru konkrétních záměrů naplňujících opatření této koncepce je třeba upřednostňovat 

ty, které zlepšují stav předmětů ochrany EVL a PO, nebo jej alespoň nezhoršují. 
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