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AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 
ClU chlorované uhlovodíky 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČSÚ Český statistický úřad 
DP dobývací prostor 
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posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (Environmental 
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LEGISLATIVNÍ RÁMEC POSUZOVÁNÍ 

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je v České republice upraveno 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon zahrnuje požadavky směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o hodnocení účinků určitých plánů a programů na životní 

prostředí č. 2001/42/EC.  

Posouzení vlivů SRR na životní prostředí a zdraví obyvatel (dále také „SEA 

SRR“) proběhlo dle požadavků výše uvedeného zákona. Současně 

s vyhodnocením z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel byla 

SRR podrobena vyhodnocení vlivů na ptačí oblasti a evropsky významné 

lokality dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů. Toto vyhodnocení bylo zpracováno na základě 

stanovisek orgánů ochrany přírody a krajiny, že nelze vyloučit vliv na lokality 

soustavy Natura 2000. 

Při zpracování posouzení byla zohledněna Metodika posuzování vlivů 

koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice Planeta 7/2004), a metodika pro 

Strukturální fondy EU „Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007 – 2013“. 

Zpracovatel SEA vycházel také z principů aplikace SEA popsaných 

v  Ressource Manual to Support Application of the UNECE Protocol on 

Strategic Environmental Assessment“ (UNECE a REC CEE, duben 2007). 

Obsah a rozsah SEA SRR byl stanoven závěrem zjišťovacího řízení podle § 

10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, který byl vydán Odborem posuzování vlivů na životní 

prostředí a IPPC Ministerstva životního prostředí dne 24. 7. 2012, č. j.: 

63626/ENV/12. 
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1 OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM  

 

1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

Strategie regionálního rozvoje se pořizuje jako základní dokument politiky 

regionálního rozvoje podle § 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje. Cílem Strategie je formulování témat a aspektů 

významných pro podporu regionálního rozvoje a podpora zahrnutí 

regionální dimenze do odvětvových politik tam, kde je to účelné a potřebné. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) je dle zákona č. 2/1969 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy ve 

věcech regionální politiky a dalších odvětví jako např. bydlení, cestovního 

ruch, územní plánování, která rovněž významně ovlivňují rozvoj regionů.  

 

1.2 OBSAH KONCEPCE 

Strategie regionálního rozvoje ČR obsahuje následující části: 

1) Analytická část 

• Shrnuje vývojové tendence nejvýznamnějších faktorů regionálního 
rozvoje 

• Formuluje typologii regionů ČR pro potřeby zaměření intervencí 
v rámci politiky podpory regionálního rozvoje 

2) Návrhová část 

• Stanovuje cíle, priority a opatření politiky regionálního rozvoje 

• Na obecné úrovni vymezuje územní zaměření jednotlivých typů 
intervencí 

3) Implementační část 

• Shrnuje nástroje a mechanismy zabezpečení realizace cílů SRR 

• Navrhuje úkoly pro jednotlivé resorty 

• Identifikuje finanční zdroje  
 

Navrhované intervence jsou členěny do 9 priorit: 

Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnost  

Priorita 1: Využití potenciálu rozvojových území  
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Priorita 2: Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu 

Prioritní oblast Územní soudržnost 

Priorita 3: Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území  

Priorita 4: Vyvážený rozvoj stabilizovaných území  

Priorita 5: Oživení periferních území 

Prioritní oblast Environmentální udržitelnost 

Priorita 6: Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech 

Priorita 7: Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život   

Prioritní oblast Veřejná správa a spolupráce  

Priorita 8: Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 

Priorita 9: Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni 

 

 

1.3 ASPEKTY KONCEPCE VÝZNAMNÉ Z HLEDISKA HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ: 

 
1) SRR nemá vlastní finanční rámec. 

SRR plní zejména funkci koordinačního a referenčního dokumentu 

zajišťujícím sledování cílů regionální politiky v jednotlivých sektorových 

politikách a strategiích. Vytváří rovněž rámec pro přípravu operačních 

programů pro čerpání z fondů EU v období 2014-2020 i z dalších zdrojů. SRR 

tedy nemá bezprostřední vliv na přípravu a zaměření konkrétních investic a 

projektů s dopady do území. 

2) Koncepce obsahuje pouze velmi obecná opatření, bez konkrétního 

územního průmětu. Jde o logický důsledek výše uvedeného charakteru SRR 

jako především koordinačního dokumentu.  

3) Územní dimenze koncepce spočívá ve formulaci metodiky stanovení 

typologie regionů (viz obr. 1 níže). SRR rozděluje území ČR podle 

socioekonomických ukazatelů a polohového potenciálu (analyzováno na 

úrovni obcí s rozšířenou působností) do třech typů – rozvojová (dále členěna 

do třech podtypů), stabilizovaná a periferní území (SRR, s. 53). 

V těchto typech pak navrhuje SRR ČR tematické zaměření podpor, jež mají 

více zohledňovat územní potřeby a zároveň plnit hlavní cíle regionální 
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politiky v České republice. Kromě typologie území ČR jsou ale 

prostřednictvím SRR ČR vymezeny podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, i tzv. státem podporované regiony, které procházejí 

napříč jednotlivými typy území (viz SRR, s. 62). Z hlediska hodnocení 

potenciálních dopadů implementace SRR do území je významné, že velká 

část priorit (viz níže) je aplikovatelná napříč definovanými typy území (viz 

tab 1 níže). V kombinaci s velkou mírou obecnosti v koncepci formulovaných 

opatření je tak význam územní dimenze SRR z hlediska hodnocení 

potenciálních vlivů koncepce na životní prostředí velmi omezený.  



 

Obrázek 1: Základní typologie regionů České republiky
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1: Základní typologie regionů České republiky 
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Tabulka 1: Územní vymezení prioritních oblastí 

Prioritní 
oblast 

Priorita Rozvojové oblasti Stabilizovaná území Periferní území 

PO1 P.1 X   

P.2 X   

PO2 P.3    X p p p 

P.4  X  

P.5   X 

PO3 P.6 X X X 

P.7 X X X 

PO4 P.8 X X X 

P.9 X X X 

Pozn.: p – průřezové opatření 
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1.4 CÍLE KONCEPCE 

SRR 2014–2020 formuluje jako globální cíl regionální politiky ČR:  

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. 

Globální cíl je rozveden ve čtyřech základních cílech regionální politiky 

korespondujících s prioritními oblastmi SRR. 

SRR stanovuje dílčí cíle, priority a opatření v rámci čtyř prioritních oblastí: 

• Prioritní oblast regionální konkurenceschopnost (vychází z 

ekonomického pilíře) je zaměřena na území s dostatečným 

potenciálem na realizaci stanovených cílů a zahrnuje klíčová témata 

inovací, spolupráce podnikatelského sektoru s výzkumnými a 

vývojovými pracovišti, zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání, 

flexibility pracovního trhu reagujícího na místní potřeby a 

v neposlední řadě téma dostatečné a kvalitní infrastruktury 

dopravní i technické, která je základní podmínkou pro rozvoj 

konkurenceschopnosti daného území.  

• Prioritní oblast územní soudržnost (vychází ze sociálního pilíře) má 

především pomoci zmírňovat sociální disparity v území a mezi hlavní 

témata patří infrastruktura veřejných služeb, podpora integrace 

sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin 

obyvatelstva, částečně pak kultura, cestovní ruch a bydlení a 

v periferních územích také podpora lokální ekonomiky. 

• Prioritní oblast environmentální udržitelnost (vychází 

z environmentálního pilíře) už ze svého názvu představuje v širších 

souvislostech témata, která mají přispět ke zlepšení životního 

prostředí a života obyvatel v něm a soustřeďuje se především na 

odstraňování ekologických zátěží, omezování vlivu dopravy na 

krajinu, lepší hospodaření s přírodními zdroji a využívání moderních 

technologií ve vodním i odpadovém hospodářství. Rovněž nepomíjí 

ani prevenci a případnou likvidaci škod při živelních pohromách.  

• Prioritní oblast veřejná správa, jež musí vytvářet legislativní i 

administrativní základnu a naplňovat podporu pro realizaci všech 

výše jmenovaných témat. 
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1.5 VZTAH KONCEPCE K JINÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTŮM 

Strategie slouží jako důležité východisko při přípravě programového období 

2014–2020, důraz je proto kladen na nalezení souladu s dokumenty 

Evropské unie. Stěžejní je Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný 

růst podporující začlenění. Strategie Evropa 2020 se zaměřuje na tři hlavní 

priority: Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a 

inovacích; Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou 

zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností, 

Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější 

ekonomiku méně náročnou na zdroje.  

V kontextu role SRR pro přípravu architektury programů financovaných z 

fondů Společného strategického rámce, jsou důležitými výchozími 

dokumenty pro přípravu SRR též „Národní rozvojové priority ČR pro budoucí 

kohezní politiku po roce 2013“ a „Národní program reforem ČR“ (NPR). 

Z hlediska územní dimenze SRR je významná koordinace s cíli a požadavky 

Politiky územního rozvoje ČR (2008), která určuje priority územního 

plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Pokud jde o strategické dokumenty mající přímý vztah k problematice 

životního prostředí lze vzhledem k charakteru koncepce očekávat vazby SRR 

s celou řadou koncepčních a strategických dokumentů, které ovlivňují stav a 

vývoj životního prostředí v ČR, zejména s platnými i připravovanými 

sektorovými politikami a koncepcemi (Státní energetická koncepce – SEK, 

Politika ochrany klimatu – POK, Státní lesnická koncepce atd.). Zastřešujícím 

dokumentem, ze kterého by měly všechny politiky vycházet, je Strategický 

rámec udržitelného rozvoje ČR, který vláda schválila v lednu 2010. Klíčovým 

referenčním dokumentem pro hodnocení vlivů SRR na životní prostředí je 

aktualizovaná Státní politika životního prostředí ČR (MŽP, 2012) a dále 

Strategie biologické rozmanitosti ČR a Aktualizace státního programu 

ochrany přírody a krajiny (2009) 

 

Níže je uveden přehled nejdůležitějších relevantních strategických 

dokumentů zohledněných při formulování referenčního rámce pro 

hodnocení vlivů SRR na životní prostředí: 

Mezinárodní dokumenty 

o Evropa 2020 – nová ekonomická strategie (EU, 2010) 

o Energie 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure 

energy (EU, 2010) 

o Obnovená Strategie udržitelného rozvoje EU (2006) 

o 6. akční plán EU pro životní prostředí (2001) 

o Akční plán EU pro lesnictví (2006) 
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o Rámcová směrnice č. 96/62/EC o hodnocení a řízení kvality ovzduší 

(1996) 

o Směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v 

oblasti vodní politiky (2000) 

o Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (1992) 

o Směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (1979) 

o Energetická politika EU (2007) 

o Strategie EU pro biopaliva (2006) 

o Cestovní mapa obnovitelné energie EU (2007) 

o Směrnice 2009/28/EC, o obnovitelných zdrojích energie (2009) 

o a další. 

Dokumenty ČR 

o Státní politika životního prostředí ČR (2012) 

o Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010) 

o Politika územního rozvoje ČR (MMR, 2008) 

o Státní energetická koncepce (MPO, v přípravě)  

o Strategie regionálního rozvoje (MMR, v přípravě) 

o Akční plán pro biomasu (MŽP, 2009) 

o Akční plán energetické účinnosti ČR (MPO, 2007) 

o Surovinová politika v oblasti nerostných surovin (MPO, 2000) 

o Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (MŽP, 2005) 

o Plán odpadového hospodářství ČR (MŽP, 2003) 

o Politika ochrany klimatu ČR, a Adaptační politika (MŽP, v přípravě)  

o Národní program snižování emisí ČR (MŽP, 2007) 

o Národní program ke zlepšování kvality ovzduší (MŽP, 2003) 

o Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR (MŽP, 2000) 

o Aktualizovaný Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky 

(MŽP, 2009) 

o Státní program environmentálního vzdělávání‚ výchovy a osvěty v 

České republice (MŽP, 2000) 

o Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na léta 

2007 – 2009 (MŽP, 2006) 

o Program podpory environmentálních technologií v ČR (MŽP, 

aktualizace 2009) 

o Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj (MŽP, 2008) 

o Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – 

Zdraví pro všechny v 21. století (MZd, 2002) 

o Akční program zdraví a životního prostředí ČR (1998) 

o Dopravní politika ČR 2005 – 2013 (MD, 2005) 
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o Podpora realizace udržitelné dopravy 2007 – 2011 (MD, 2007) 

o Program MZe udržitelné spotřeby a výroby (MZe, 2007) 

o Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 – 2013 

(MZe, 2006) 

o Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (MZe, 2007) 

o Plán hlavních povodí České republiky 2007 – 2012 (MZe, 2007) 

o Národní lesnický program (MZe, 2008) 

o Koncepce podpory Místní agendy 21 (MŽP, 2012) 

o Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní 

zásady využití těchto území (v přípravě) 
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2 INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE 

2.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020 (dále též SRR) je 

zpracovávána pro celé území České republiky. 

 

2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

2.2.1 Klimatické poměry 

Roční chod teploty vzduchu má tvar jednoduché vlny s minimem v lednu a 

maximem v červenci. Z porovnání teplotních trendů v letech 1961 – 1990 a 

1991 – 2008 vyplývá, že průměrná roční teplota mezi těmito dvěma 

obdobími se zvýšila o 0,8 °C, nejvíce se zvýšily teploty v lednu a srpnu (o 1,5 

°C), nejméně v září, říjnu a prosinci (kolem 0,2 °C). Trend nárůstu průměrné 

roční teploty od roku 1961 je 0,33 °C/10 let, vyšší jsou zimní a letní trendy 

0,44 °C/10 let, resp. 0,43 °C/10 let, nejméně se teplota zvyšuje na podzim 

(trend 0,08 °C/10 let); v posledních 15 letech se trendy zvyšují. 

Roční chod srážek ve tvaru jednoduché vlny s maximem v červenci a 

minimem v únoru, který byl dříve dosti typický pro většinu našeho území, se 

v chodu průměrných měsíčních úhrnů sice vyskytuje, nicméně pro jednotlivé 

části našeho území již tak typický není. Svědčí to o stále výraznější 

proměnlivosti typického srážkového režimu nejen na území České republiky, 

ale v celé střední Evropě. Častěji se vyskytují extrémní srážkové úhrny, které 

se projevily i opakovaným výskytem povodní zejména po roce 1995 (např. 

rozsáhlejší povodně v letech 1997, 1998, 2002, 2004, 2005 a 2007). Zejména 

v posledním desetiletí byl zaznamenán vyšší výskytu extrémních projevů 

počasí. 

 

2.2.2 Ovzduší 

 Emisní situace 

V České republice patří mezi hlavní znečišťující látky ovzduší tuhé znečišťující 

látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), těkavé 

organické látky (VOC), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a amoniak 

(NH3). K současným nejvýznamnějším zdrojům emisí patří výroba elektrické 

a tepelné energie (produkce SO2 a NOx), podniky hutní prvovýroby, včetně 

koksárenství (TZL, PAU, NOx, SO2), silniční doprava (produkce NOx, TZL a 
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VOC) a vytápění domácností (produkce TZL a PAU). Zemědělství je hlavním 

zdrojem NH3, používání rozpouštědel je pak hlavním zdrojem VOC. 

 

 
Legenda: __ 

 NOX 
 

__  
 SO2 
 

__  
 NH3 
 

__  
 Celkem 
 

Obrázek 2: Graf vývoje emisí okyselujících látek, ČR [ekvivalenty okyselení, index 

1990=100] 

(zdroj: ČHMÚ – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA) 

V letech 1990–2011 klesly emise NOx o cca 50 %, emise VOC, CO a NH3 o 

cca 60 % a emise TZL a SO2 až téměř 90 %. Zásadní pokles emisí byl 

zaznamenán v 90. letech v důsledku restrukturalizace národní ekonomiky, 

zpřísnění právních předpisů a následné realizace opatření na ochranu 

ovzduší. Po roce 2000 se nicméně tento příznivý trend v podstatě zastavil. 

Produkce emisí oxidu siřičitého je způsobena především využíváním pevných 

paliv pro výrobu elektrické energie ve velkých stacionárních zdrojích. Rovněž 

emise zbývajících látek v meziročních srovnáních spíše stagnují. U polutantů 

souvisejících s emisemi z dopravy je stagnace trendů dána tím, že nárůst 

dopravních výkonů je do značné míry kompenzován obnovou vozového 

parku (a tedy zlepšením emisních parametrů, zejména u osobních vozidel).  

Emise ze spalovacích procesů v podobě oxidů dusíku a oxidu siřičitého mají 

negativní vlivy na ekosystémy, ať už přímým poškozováním vegetace či v 

podobě kritických zátěží v důsledku acidifikace půd. Vývoj emisí těchto 

polutantů je znázorněn na obrázku č. 2. 

Těkavé organické látky, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a methan patří mezi tzv. 

prekurzory přízemního ozonu, který vzniká v ovzduší sekundárně. U 

přízemního ozonu byl prokázán nepříznivý vliv na lidské zdraví i vegetaci. Na 

tvorbě přízemního ozonu se nejvíce podílejí NOx (59 %) a VOC (31 %). CO 
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přispívá 9 %, CH4 1 %. V porovnání s rokem 2000 se situace výrazně 

nezměnila. 

 

 
Legenda: __  

 VOC 
 

__  
 NOx 
 

__ 
 CO 
 

__  
 CH4 
 

__  
 Celkem 
 

Obrázek 3: Graf vývoje emisí prekurzorů ozonu, ČR [potenciál tvorby přízemního 

ozonu, index 1990=100]  
(zdroj: ČHMÚ – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA) 

 

 

 
Obrázek 4: Graf vývoje emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v ČR, 

2003–2010, a úroveň národních emisních stropů (pro NOx, SO2 a NH3) pro 

rok 2010 [index, 2003 = 100] 

(zdroj: ČHMÚ – převzato ze Zprávy o životním prostředí ČR 2010, CENIA) 

 

Z hlediska zdravotních dopadů v ČR je rozhodující znečištění ovzduší 

jemnými suspendovanými částicemi (PM10 a zejména PM2,5) a na ně 

vázanými perzistentními organickými polutanty (POP), zejména 
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polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). Významný podíl na 

znečištění ovzduší prachem mají sekundární částice vznikající z prekurzorů v 

ovzduší, za které jsou považovány NOx, SO2, NH3 a VOC. 

Rozhodující množství znečištění tuhými částicemi, které jsou nositeli 

toxikologicky závažného znečištění, zejména polycyklických aromatických 

uhlovodíků, je do ovzduší vnášeno dopravou (necelých 45-50%), následuje 

lokální vytápění domácností (cca 30%), nejméně se na znečištění prachem 

podílí průmyslové zdroje a veřejná energetika (necelých 20-25%). Podíl 

průmyslových zdrojů postupně klesá, souběžně s tím narůstá podíl dopravy 

a vytápění domácností. Tento trend je podporován zejména hospodářskou 

recesí v posledních letech. 

Oxidy dusíku jsou vypouštěny do ovzduší zejména z průmyslových zdrojů 

(hlavně energetika) a dopravy (dle emisních dat za rok 2009 téměř shodný 

podíl, cca 48%). Množství emisí NOx z ostatních zdrojů je málo významné.  

Z hlediska množství emisí SO2 je nejvýznamnější skupinou zdrojů veřejná a 

průmyslová energetika, která působí cca 85 % emisí., Téměř celá zbývající 

část emisí (téměř 15%) připadá na lokální topeniště v domácnostech, opět 

se tedy jedná o výrobu energie (energetická koncepce chápe zdroje tepla 

v rodinných domech jako specifický segment energetiky).  

Emise VOC pocházejí především z malých zdrojů znečišťování (hlavně 

používání rozpouštědel)a dopravy (dohromady necelých 90% emisí).  

Amoniak vzniká hlavně při zemědělské činnosti, na průmyslové zdroje 

připadá málo významný podíl. Doprava a malé zdroje mají na celkové emise 

NH3 zanedbatelný vliv.  

 

 Imisní situace 

K hlavním problémům kvality ovzduší v současné době patří znečištění 

suspendovanými částicemi, přízemním ozonem a polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky (PAU), vyjádřenými jako benzo(a)pyren.  

V devadesátých letech dvacátého století byl v ČR patrný klesající trend ve 

znečištění ovzduší oxidem siřičitým, suspendovanými částicemi PM10, 

oxidem dusičitým i oxidy dusíku. Na přelomu tisíciletí však došlo k zastavení 

klesajícího trendu a do roku 2003 koncentrace uvedených znečišťujících 

látek naopak vzrostly, v případě oxidu siřičitého jen velmi mírně. 

Vzhledem k rostoucí dopravě (včetně transitu) rostou imisní koncentrace 

NOx, trvale jsou překračovány limity pro troposférický ozón a rostou také 

koncentrace PM10 v některých městech. V blízkosti silně frekventovaných 

komunikací se s nárůstem dopravy postupně zvyšují také koncentrace 

benzenu. 

Tam, kde se obyvatelé kvůli rostoucím cenám plynu vracejí k tuhým palivům, 

rostou lokální koncentrace tuhých částic, polycyklických aromatických 
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uhlovodíků, pravděpodobně také těžkých kovů a v případě návratu 

k hnědému uhlí také koncentrace SO2.  

Za uspokojivou lze považovat dosažnou míru znečištění ovzduší oxidem 

uhelnatým, které se pohybuje trvale hluboko pod úrovní imisních limitů. V 

případě benzenu dochází k překročení imisních limitů pouze v Ostravě v 

návaznosti na spolupůsobení vlivu automobilové dopravy a výroby koksu, 

situace se zde v návaznosti na změny v koksárenství postupně zlepšuje. 

Důsledkem výše uvedených trendů je skutečnost, že v případě 

suspendovaných částic po předchozím poklesu nastala stagnace a na řadě 

míst dokonce nárůst imisních koncentrací.  Působení suspendovaných 

částic frakce PM10 a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) na 

lidské zdraví je proto stále v řadě oblastí vysoké, překračuje imisní limity a 

představuje zvýšené zdravotní riziko (cílový imisní limit pro benzo(a)pyren je 

často překračován několikanásobně).  

Zdravotní rizika vyplývající z vystavení obyvatel účinkům SO2, NOx, těkavých 

organických sloučenin (VOC), a kovů (zvláště olova) ve venkovním ovzduší se 

v posledních 15 letech postupně snížila. V současnosti proto nejsou tyto 

látky prioritou ochrany ovzduší. V případě SO2 a těžkých kovů ale hrozí 

zhoršení stávající situace v malých obcích v návaznosti na výše uvedený 

negativní trend palivové základny lokálního vytápění domácností. 

Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 zůstává jedním z 

hlavních problémů znečištění venkovního ovzduší ČR, zejména z důvodu 

přítomnosti toxikologicky závažného znečištění na povrchu prachových 

částic. Nejvíce zatíženou oblastí je Ostravsko a navazující část pánevní 

oblasti Moravskoslezského kraje, kde ke zhoršení imisní situace přispívá 

kromě kumulace místního těžkého průmyslu, lokálních topenišť a dopravy 

také dálkový přenos znečištění z Polska.  

Další ohniska znečištění ovzduší v ČR jsou vázána na: 

• velká města s rozvinutou automobilovou dopravou, 

• Podkrušnohorskou pánev, kde zhoršenou situaci způsobuje 
komplex vlivu průmyslu, zejména vysoké koncentrace 
energetických závodů, povrchové těžby uhlí a lokálního vytápění 
domácností, 

• Kladensko s podobnými faktory jako na Ostravsku, ale 
působícími s nižší intenzitou a bez příspěvku znečištění z Polska, 

• údolní oblasti s vyšším zalidněním (typicky podhorské kotliny 
s menšími městy nebo nahloučením menších obcí), kde 
dominuje vliv lokálního vytápění domácností. 

 

Měření imisních koncentrací je prováděno především buď ve velkých sídlech 

nebo naopak v pozaďových lokalitách (neznečištěné, obvykle horské oblasti, 

pokud možno dostatečně vzdálené od vlivů lidské činnosti). S vysokou 
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pravděpodobností lze proto očekávat, že zvýšené koncentrace řady látek se 

vyskytují i v malých obcích, kde měření není prováděno, a ve kterých v České 

republice žije poměrně značná část populace. Jedná se zejména 

o koncentrace suspendovaných částic, PAU a těžkých kovů. Zásadní vliv na 

znečištění ovzduší zde má geomorfologie území a způsob vytápění, role 

průmyslu a dopravy je v sídlech této velikosti obvykle nevýznamná. 

Plošné rozložení a intenzitu znečištění ovzduší v ČR dokumentuje např. 

následující mapa na obr. 5.  

 

 

 
Obrázek 5: Nejvyšší 24 hodinové koncentrace PM10 v roce 2011 

(zdroj: ČHMÚ – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA) 

 

Na základě map územního rozložení imisních charakteristik kvality ovzduší 

jsou každoročně vymezovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. 

takové oblasti, ve kterých je překročen imisní limit pro ochranu zdraví lidí 

pro alespoň jednu z hlavních znečišťujících látek (jedná se o SO2, CO, PM10, 

Pb, NO2 a benzen). Souhrnná mapa oblastí ČR s překročenými imisními 

limity pro ochranu zdraví je znázorněna na obrázku č 6. 
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Obrázek 6:  Mapa oblastí ČR s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví v roce 

2011  

(zdroj: ČHM – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA) 

Z porovnání obou výše uvedených map je zřejmé, že oblast s překročením 

limitů pro lidské zdraví vymezuje především znečištění ovzduší prachem. 

Motorem zásadního zlepšení kvality ovzduší před rokem 2000 byla celková 

ekologizace energetiky a těžkého průmyslu spolu s doznívajícím útlumem 

výroby. Od roku 2000 se již technologie používané v průmyslu v ČR zásadně 

emisně neliší od okolních vyspělých zemí EU, modernizační proces se proto 

s ohledem na konkurenceschopnost zpomalil. Většina průmyslových 

podniků plní parametry nejlepších dostupných technik (BAT) nebo jich brzy 

dosáhnou. Pozitivní trend průmyslových emisí je spolehlivě nastaven 

platnou legislativou (EIA, IPPC, zákon o ovzduší a jejich průběžná aktualizace 

dle legislativy EU). Další snižování emisí v průmyslu již většinou naráží na 

současné technické limity, a tudíž i vysoké náklady, a nelze od něj očekávat 

obdobně skokové zlepšení, jaké proběhlo v 90. letech minulého století. Až 

na specifické lokální výjimky v závětří největších průmyslových závodů již 

průmysl není určujícím faktorem kvality ovzduší a jeho role bude stále 

menší.  

Naopak v ČR existují skupiny zdrojů znečišťování, které za posledních 20 let 

neprošly prakticky žádnou modernizací a jejich emise zůstávají na vysoké 

úrovni, naprosto nesrovnatelné s podmínkami v sousedních vyspělých 

zemích EU. Jedná se o lokální topeniště v rodinných domech využívající tuhá 

paliva. Významné zlepšení kvality ovzduší, které přinesla státem 

podporovaná plynofikace obcí, je již minulostí a vynaložené náklady na tuto 

státní investici jsou významně znehodnocovány současným nárůstem emisí 

z domácností.  
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Ve srovnání s průmyslovými zdroji jsou obdobně dlouhodobě podceňována  

opatření ke zmírnění negativních vlivů dopravy na ovzduší, která je 

dominantním faktorem kvality ovzduší v centrech měst.  

 

 

2.2.3 Globální klimatický systém a emise skleníkových plynů 

Změna klimatu se projevuje rozdílnými dopady na regionální a lokální 

úrovni. Zvýšenou srážkovou a teplotní variabilitou jsou ohroženy především 

oblasti citlivé z hlediska hydrologických poměrů, lesy a zemědělské 

produkční oblasti.  

Po roce 1989 došlo v ČR v rámci restrukturalizace a ekonomické 

transformace průmyslu k podstatnému snížení emisí celkových emisí 

skleníkových plynů, tento trend se však zmírnil po roce 1995. Lze hovořit o 

stabilizaci celkových emisí skleníkových plynů mezi roky 2000 a 2008. Z 

hlediska sektorového členění je rozhodující stagnace v kategorii velkých a 

středních stacionárních zdrojů spalování, které jsou odpovědné za zhruba 50 

% celkových emisí skleníkových plynů, a dále nepříznivý růst emisí v oblasti 

dopravy. Ostatní sledované kategorie vykazují zpravidla mírný pokles s 

výjimkou sektoru odpadů, který však odpovídá jen za ca 2 % celkových 

emisí. Za pozitivní lze označit skutečnost, že emise skleníkových plynů jsou 

stabilizovány i při růstu produktivity ekonomiky (relativní decoupling). 

V období 2009-2011 došlo v ČR, stejně jako v ostatních průmyslových 

zemích, ke snížení emisí skleníkových plynů vlivem ekonomické recese a 

stagnace globální ekonomiky. 

 

2.2.4 Voda 

Výskyt vody na území ČR je závislý téměř výhradně na atmosférických 

srážkách a jejich transformaci v přírodním prostředí. Přítoky vody z území 

sousedních států zvyšují naše vodní bohatství jen zcela nevýznamně. 

Využitelné zdroje podzemních vod se dlouhodobě pohybují mezi 1200 – 

1400 mil. m3, přičemž odběry podzemních vod od roku 1989 (historické 

maximum) poklesly o ca 30%. Odebraná podzemní voda se z 85 % využívá 

jako zdroj pitné vody. Příznivě se již od počátku 90. let projevuje nárůst cen 

vody (včetně růstu vodného a stočného), který vede k hospodárnějšímu 

využívání podzemní i povrchové vody. 

Četnost suchých měsíců v posledních dvou až třech desetiletích dosáhla 

maxima za celé sledované období, významné je i to, že tato desetiletí 

následují po sobě a že v posledních 50ti letech došlo ke zvýšení 

pravděpodobnosti výskytu měsíců klasifikovaných jako mírně suchý o 15 % a 

extrémně suchých o 5 %. 
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Dlouhodobý průměr využitelných zdrojů povrchových vod je 4891 mil. m3. 

Využitelné zdroje podzemních vod se dlouhodobě pohybují mezi 1200 – 

1400 mil. m3 – lze však konstatovat, že dochází ke snižování využitelných 

zdrojů vod. Zásoby povrchových a podzemních vod souvisí také s retenční 

schopností krajiny, která i přes některé pozitivní změny po roce 1989 stále 

není na uspokojivé úrovni. 

Vývoj z hlediska vodních zdrojů je významný pro celé území ČR. Mezi oblasti 

nejcitlivější na změny srážkových úhrnů spadají území, která jsou ovlivněna 

následky příliš rozsáhlého odvodňování z let 1960 – 1989 (celkem 

odvodněné plochy v ČR činí cca 1 080 ha). Obdobně nepříznivé důsledky pro 

zadržení vody v krajině má napřímení koryt v mnoha úsecích vodních toků, 

zejména drobných vodních toků. Podobně negativně jsou ovlivněny oblasti s 

intenzivní zemědělskou činností. Mezi území zvláštního významu ovlivněná 

dosavadním a předpokládaným budoucím trendem lze zahrnout území 

chráněná z hlediska přírody a krajiny a chráněná území přirozené akumulace 

vod.  

 

 

Obrázek 7: Dlouhodobý vývoj průměrné roční teploty a srážkového úhrnu na území ČR 

v letech 1961-2010 ve srovnání s normálem 1961-1990. 

(zdroj: ČHMÚ – převzato ze Zprávy o stavu životního prostředí ČR v roce 2010, CENIA) 

Území ČR bylo v posledních letech několikrát zasaženo povodněmi značného 

rozsahu. V rámci posledních 20 let lze trend označit jako stoupající tj. 

zvyšující se frekvence povodňových stavů. Dopady tohoto trendu jsou 

jednoznačně negativní – došlo ke ztrátám na lidských životech, majetku i 

nemovitostech, byly poškozeny složky životního prostředí (kontaminace 

vody půdy v důsledku úniku nebezpečných látek apod.) 

Trend je významný především v oblastech v blízkosti vodních toků. Na území 

České republiky dochází k rozlivu vody mimo koryta vodních toků při 

povodňových situacích s 1% pravděpodobností výskytu (tzv. stoletá voda) na 
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celkové ploše 2 481,9 km2 území v okolí vodních toků, z toho plocha 1 303,4 

km2 je nějakým způsobem chráněna na častěji se vyskytující povodně. Mezi 

území zvláštního významu potenciálně ovlivněná tímto trendem lze 

zahrnout především města a obce v blízkosti vodních toků. 

Za hlavní determinanty, ovlivňujicí trendy v oblasti podzemních a 

povrchových vod, lze označit následující: 

• Klima a jeho změny 

• Retenční schopnost krajiny 

• Rozsah a intenzita zemědělství  

• Zásobování pitnou vodou 

• Vývoj v sektoru průmyslu a energetiky 

• Míra čištění odpadních vod 

• Rozsah a způsob protipovodňové ochrany 

Zásobování vodou 

V 90. letech 20. století byl v ČR patrný dlouhodobý pokles celkových odběrů 

vod. I po roce 2000 lze v případě odběrů pro veřejnou potřebu a pro 

průmysl konstatovat pokračování trendu snižování odběrů vod, i když již 

pozvolnější než v 90. letech 20. století. Za období 1990–2009 došlo k 

celkovému poklesu o 42,6 % na hodnotu 1948,1 mil. m3. Po roce 2002 se 

pokles celkového odběru vody změnil na kolísající až stagnující trend vývoje. 

 

 

Obrázek 8:  Odběry vody jednotlivými sektory v ČR 2000 - 2011 

(zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – převzato ze Zprávy o stavu životního prostředí ČR v roce 2011, 

CENIA) 
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V letech 1996–2011 došlo díky snižováním ztrát pitné vody v potrubní síti k 

jejich poklesu z 31,3 % na 18,5 %.  

 
Obrázek 9: Ztráty vody ve vodovodní síti v ČR [%], 2000–2011 

(zdroj: ČSÚ – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA) 

Znečištění vod 

V letech 1993–2010 došlo k celkovému poklesu vypouštěného znečištění z 

bodových zdrojů v ČR v ukazateli BSK5 o 93 %, CHSKCr o 86 % a 

nerozpuštěných látek (NL) o 89 %. Nejvýznamnější pokles množství 

vypouštěného znečištění byl patrný v 90. letech, a to především v důsledku 

restrukturalizace národního hospodářství a dále rozsáhlé výstavby a 

modernizace čistíren odpadních vod. Od roku 2003 nicméně jde již pouze o 

pozvolný pozitivní trend vypouštění organického znečištění sledovaného 

ukazateli BSK5 a CHSKCr a stagnaci ve vypouštění NL a RAS (rozpuštěné 

anorganické soli). Množství znečištění přitékajícího na ČOV se již statisticky 

významně nemění a vzhledem k tomu, že velké zdroje znečištění mají ČOV 

již vybudovanou nebo rekonstruovanou, je další snižování vypouštěného 

znečištění závislé na poměrně pomalém a náročném budování ČOV u 

menších obcí. 
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Obrázek 10: Relativní vyjádření vypouštěného znečištění v ČR v ukazatelích BSK5, CHSKcr 

a NL v letech 1993 – 2011 (index, 1993 = 100) 

(zdroj: VÚV T.G.M. – převzato ze Zprávy o stavu životního prostředí ČR v roce 2011, CENIA) 

 

 

 
Obrázek 1: Relativní vyjádření vypouštěného znečištění v ČR v ukazatelích Nanorg. a 

Pcelk. v letech 2003 – 2011 (index, 2003 = 100) 

(zdroj: VÚV T.G.M. – převzato ze Zprávy o stavu životního prostředí ČR v roce 2011, CENIA) 

V letech 1990–2010 se podařilo snížit vypouštěné množství nebezpečných 

látek. K významnému poklesu došlo také u makronutrientů (dusík, fosfor) v 

důsledku toho, že se v technologii čištění odpadních vod u nových a 

intenzifikovaných čistíren odpadních vod cíleně uplatňuje biologické 

odstraňování dusíku a biologické nebo chemické odstraňování fosforu. Vývoj 
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od roku 2003 dokládá trend pozvolného snižování vypouštěných 

makronutrientů i přes jejich mírně se zvyšující produkci. 

Nejvýznamnějšími bodovými zdroji znečištění jsou především velké 

průmyslové podniky, a to i přes to, že jejich odpadní vody jsou čištěny. 

Složení odpadních vod z průmyslu je proměnlivé a závisí na technologiích 

výroby a použitém stupni čištění. Obdobně patří vedle průmyslu mezi 

nejvýznamnější zdroje znečištění povrchových vod velké komunální zdroje 

(tzn. ČOV obcí nad 10 000 ekvivalentních obyvatel). 

 
Obrázek 2: Znečišťující látky vypouštěné podniky do vodních toků v ČR v letech 1998 – 

2008 (zdroj: ČSÚ) 

 

Obrázek 33: Kanalizace pro veřejnou potřebu (zdroj: ČSÚ) 

 

Výstavba nových kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu se projevila v 

pokračujícím zvyšování podílu obyvatel připojených na kanalizaci 
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zakončenou ČOV na 77,0 % v roce 2010. Situaci však přesto nelze označit za 

uspokojivou. Dne 31. 12. 2010 uplynulo přechodné období ke splnění 

požadavků směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, 

přičemž řada z 633 aglomerací nad 2 000 EO dosud nestihla realizovat 

projekty zajišťující soulad parametrů čištění vypouštěných vod s aktuální 

národní legislativou. Co do rozsahu je nejzásadnějším problémem 

rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod v Praze (cca 14 % celkového 

zatížení z obcí nad 2 000 EO), kde termín realizace zatím nelze odhadovat.  

Složitá je rovněž situace u plošných zdrojů znečištění. Omezení znečištění 

dusičnany, pesticidy a okyselujícími látkami, které pocházejí ze 

zemědělského hospodaření a dále z erozního splachu z terénu a 

atmosférická depozice není možné dosáhnout investicemi do opatření typu 

end-of-pipe, tak jako je tomu u bodových zdrojů. Na množství těchto látek, 

které se dostane do vod, má vliv kromě jiných faktorů zejména zemědělská 

praxe, včetně aplikace a dávkování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a 

způsobu obdělávání zemědělských půd. 

 

Jakost vod 

Na základě hodnocení jakosti vod dle ČSN 75 7221 lze konstatovat trend 

postupného zlepšování jakosti vody ve vodních tocích. V letech 1993–2010 

došlo ke snížení průměrných ročních koncentrací všech vybraných ukazatelů 

znečištění (BSK5, CHSKCr, N-NO3-, Pcelk., AOX, Cd, FKOLI) ve vodních tocích. 

Stejně tak došlo ke snížení podílu profilů, kde byly překročeny imisní 

standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod podle nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění, které mají být dosaženy do konce 

roku 2015. Vývoj v prvním desetiletí 21. století ve většině uvedených 

ukazatelů zaznamenal již pouze mírný pokles či stagnaci průměrných 

koncentrací. Podíl profilů s překročením imisních standardů ukazatelů 

přípustného znečištění povrchových vod se sice (s výjimkou AOX) snižuje, ale 

dosud byly imisní standardy překračovány na poměrně velké části profilů. I 

přes postupné zlepšování jakosti vod se stále vyskytují úseky vodních toků 

zařazené do V. třídy jakosti vody podle základní klasifikace ukazatelů. 
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Obrázek 4:   Jakosti vody v tocích ČR v období 2009–2010 dle ČSN 75 7221  

(zdroj: VÚV T.G.M. – Zprávy o stavu životního prostředí ČR v roce 2010, CENIA) 

 

Nejzatíženějšími řekami jsou většinou menší toky s malou vodností, které 

protékají hustě osídlenými oblastmi nebo oblastmi s velkou zátěží (zejména 

Trkmanka, Lomnice, Litava, Kyjovka, Hájecký potok, Mrlina, Skalice, Vlkava a 

Zákolanský potok). Z větších toků je to Bílina a dolní toky Lužnice a 

Ostravice. Ve srovnání s ostatními sledovanými toky byla velmi dobrá jakost 

vod v některých hraničních tocích jako např. Černá voda, Lužní potok, 

Moldavský potok, Řezná, Teplá Bystřice, Rokytnice (většinou zde ale nebyly 

sledovány halogenové organické sloučeniny - AOX), ale i v Kamenici, Metuji, 

Moravici, Smědé, Zlaté Opavici a Želivce, která však opakovaně dosahuje III. 

třídy pro dusičnanový dusík. Také horní toky větších řek – Moravy, Svratky, 

Ostravice, Labe, Jihlavy byly jen málo zatíženy znečišťujícími látkami, stejně 

jako Jizera, Otava, Úhlava a Vltava (odhlédneme-li od AOX) po celé délce 

svého toku. 
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Tabulka 2:  Rozdělení profilů ČR v jednotlivých skupinách ukazatelů do tříd jakosti 

vody dle ČSN 75 7221 v roce 2008 

Skupina/třída 

jakosti vod 

A 

Obecné, 

fyzikální a 

chemické 

ukazatele 

B 

Specifické 

organické 

látky 

C 

Kovy a 

metaloidy 

 D 

Mikrobiologické 

a biologické 

ukazatele 

Celkový počet 

sledovaných 

profilů ve 

skupině 

294 187 281 289 

Podíl profilů ze 

skupiny ve třídě 

jakosti: 

[%] [%] [%] [%] 

I. 1 91 7 22 

II. 14 8 71 26 

III. 41 1 16 26 

IV. 19 0 4 15 

V. 26 0 2 10 

Zdroj: ČHMÚ – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA(poslední dostupný rok: 2008) 

Monitorování jakosti vody v nádržích, u nichž je výrazně rozvinuta rekreace 

se soustřeďuje především na ty ukazatele, které ji mohou výrazně ovlivnit v 

negativním slova smyslu. Nejčastější problémy s jakostí vody v koupacích 

oblastech souvisejí s masovým výskytem sinic, které mohou mít nepříznivé 

zdravotní účinky a na některých lokalitách každoročně vedou k vyhlášení 

zákazu koupání.  

Z hlediska jakosti podzemních vod se celkově se jako nejvýraznější ukazatele 

znečištění podzemních vod jeví dusíkaté látky (zejména dusičnany a amonné 

ionty), chloridy a hliník. Organické látky se na znečištění podzemních vod 

podílejí menší částí, nejvíce jsou zastoupeny těkavé organické látky a 

pesticidní látky, které byly zjištěny v podzemních vodách mělkých vrtů, 

zejména v zemědělských oblastech. Nadlimitními koncentracemi dusíkatých 

sloučenin jsou nejvíce zasaženy mělké vrty, kde je obvyklou příčinou 

zemědělská činnost. Znečištění dusíkatými sloučeninami vykazuje od roku 

2003, kdy se projevil vliv povodní v roce 2002 na zhoršení jakosti 

podzemních vod, opětovné pozvolné snižování.  

2.2.5 Půda a horninové prostředí 

Kvalita půdy je negativně ovlivněna zejména antropogenní činností, jako je 

aplikace některých vstupů do půdy, např. využívání kalů z ČOV a aplikací 

chemických látek v zemědělství při hnojení zemědělské půdy a používání 

přípravků na ochranu rostlin. Na některých místech je ovlivněna přírodními 

vlivy, mezi které patří sesuvy půd. V ČR je kvalita půd ohrožena především 
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erozí a zhutněním. Problémem je rovněž nadměrná acidifikace v důsledku 

antropogenní činnosti, jako je např. atmosférická mokrá a suchá kyselá 

depozice, nevhodný způsob obhospodařování lesů, nedostatečné používání 

vápenatých hnojiv, odběr Ca a Mg z půdy plodinami (vysokým podílem 

obilovin, bez víceletých pícnin), používání nesprávné agrotechniky apod. 

Aplikace minerálních hnojiv se poté zvýšila v období let 1994–1996 a v 

následujících letech opět klesala až do roku 2000. Od roku 2000 se začala 

zvyšovat až do roku 2008, kdy dosáhla maxima za sledované období 

(hodnoty za rok 2009 a 2010 jsou ovlivněny změnami metodiky výpočtu 

ukazatele). Z hlediska jednotlivých kategorií byla spotřeba hnojiv 

fosforečných a draselných konstantní, zatímco spotřeba dusíkatých hnojiv 

rostla.  

Z výsledků sledování obsahů těžkých kovů v zemědělských půdách lze 

přibližně odhadovat podíl kontaminované zemědělské půdy na cca 0,8 % 

plochy. Kontaminace přitom může být jak antropogenního tak geogenního 

původu a hodnocení závažnosti zátěže je nutno provádět se zřetelem na 

půdní druh a způsob využívání pozemku. 

Vzhledem k průmyslové tradici České republiky jsou značným problémem 

staré ekologické zátěže, které je potřeba zneškodňovat. Negativní 

antropogenní vlivy a rizika souvisí i s kontaminovanými areály výrobních 

závodů, nevhodnými skládkami průmyslových odpadů, kontaminací 

vojenských prostor pohonnými hmotami nebo starou municí apod. 

Eroze a zhutnění půd 

Erozní ohroženost pozemků je obecně ovlivněna půdními vlastnostmi, 

místním klimatem, způsobem využití a hospodaření na půdě a dalšími vlivy. 

Pozemky ohrožené erozí se nacházejí zejména ve svažitých částech území a 

v exponovaných lokalitách bez zpevňujícího vegetačního krytu. Erozně 

nejvíce jsou ohroženy pozemky v pahorkatinném reliéfu, kde se v důsledku 

intenzifikace zemědělství a zcelování pozemků z území vytratily přirozené 

protierozní bariéry (remízky, příkopy, meze, větrolamy aj.). Změnami v 

podílu orné půdy a s klesající intenzitou využívání zemědělských pozemků 

klesá jejich celková erozní ohroženost. 

V ČR je potenciálně ohroženo 42,2 % (1 797 tis. ha) zemědělských půd vodní 

erozí a 7,5 % (320 tis. ha) větrnou erozí. Z toho nejvyšším stupněm je 

ohroženo 14 % zemědělských půd vodní erozí a 0,3 % větrnou erozí.  

ČR je zhutněno, nebo zhutněním ohroženo 40 % zemědělských půd. Podle 

výzkumů VÚMOP je nejvíce postižen a ohrožen podorniční horizont a ornice. 

Na odvodněných či dlouhodobě zavlažovaných půdách tento negativní trend 

ještě zesiluje. Postiženy jsou nejen zrnitostně těžší půdy, ale překvapivě jsou 

silně zhutněné i zrnitostně lehké půdy především v závlahových oblastech. 

Zhutnění se negativně projevuje ve vodním režimu půdy a zvyšuje 

energetickou náročnost zpracování půdy. 
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Nerostné suroviny 

Zásoby některých nerostných surovin vyskytujících se na území ČR byly 

do značné míry vyčerpány. V současnosti ČR prakticky nemá využitelné 

zásoby rud (s výjimkou uranu) a má omezené (nicméně významné) zásoby 

minerálních paliv (zejména černého a hnědého uhlí). Dále má ČR dostatečné 

zásoby řady nerudních a stavebních surovin, jejichž životnost dosahuje 

řádově desítek až stovek roků.  

Tabulka 3:  Těžba vybraných nerudních a energetických surovin 2005 – 2009 

 
pozn. 1): Uváděná těžba pouze u výhradních ložisek; ve skutečnosti je celková těžba na 

výhradních i nevýhradních ložiscích stavebního kamene a štěrkopísků přibližně o 20 % vyšší. 

pozn. 2): Uran získaný loužením pochází ze sanací bývalého ložiska Stráž pod Ralskem (do r. 

2001 i ložisko Hamr). 

Zdroj: Statistická ročenka ŽP ČR, 2010, MŽP (data: ČGS-Geofond) 

Využití půdy 

Česká republika je zemí s vysokým podílem orné půdy na celkové rozloze 

státu (34 %, 5. místo v EU27) a vysokou lesnatostí (33,7 % v roce 2009). 

Většinu území státu tvoří z hlediska typologie využití krajiny pro Střední 

Evropu typická lesozemědělská a zemědělská krajina. Charakter využití 

krajiny se v ČR zřetelně mění s nadmořskou výškou. Zemědělský půdní fond 

tvořil v roce 2010 celkem 4 234 tis. ha (tj. 53,7 % celkové rozlohy), 

nezemědělská půda 3 648 tis. ha. V rámci zemědělské půdy má nejvyšší 

podíl orná půda (70,1 %), na druhém místě jsou trvalé travní porosty (23,2 

%).  

Pro vývoj využití území v ČR jsou charakteristické 2 typy změn. V odlehlejších 

a méně atraktivních oblastech dochází k tzv. extenzifikaci využití, které vede 

k opouštění orné půdy a zvyšování rozsahu trvalých travních porostů a 

lesních pozemků. Na druhou stranu pro hlavní zemědělské oblasti a 

urbanizační centra je typické tzv. intenzifikace využití, jejímž důsledkem je 

další zornění půdy a zejména nárůst rozsahu zastavěných a ostatních ploch. 

Zatímco první proces je z krajinně ekologického hlediska spíše pozitivní, 

intenzifikace využití je jednoznačně negativní.  
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I přes deklarovanou podporu využívání a obnovy opuštěných hospodářských 

a obdobných lokalit jsou nové investice v průmyslu orientovány přednostně 

na výstavbu na „zelené louce“ namísto využívání brownfields. 

Pokračuje mírný pokles výměry plochy zemědělského půdního fondu. 

Vzhledem k zájmu investorů o nové plochy a relativní neúčinnosti 

dosavadních nástrojů (územní řízení, EIA) lze očekávat další zvyšování tlaku 

na zábory nových ploch půdy v rámci i mimo zemědělský půdní fond.  

 
Legenda: __  

 Orná půda, 
chmelnice, vinice 
 

__  
 Trvalé travní porosty, 
ovocné sady, zahrady 
 

__  
 Lesní 
pozemky 
 

__  
 Vodní 
plochy 
 

__  
 Zastavěné plochy a 
nádvoří, ostatní plochy 
 

Obrázek 5: Vývoj využití území v ČR v letech 2000 – 2011 [index 2000=100] 

(zdroj: ČÚZK – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA) 

 

Mezi roky 1993-2007 ubylo 33 tis. ha zemědělské půdy (tj. úbytek o 0,8 %). 

Největší úbytek byl zaznamenán u orné půdy (141 tis. ha, resp. 4,4 %). 

Meziročně se v roce 2009 snížila výměra orné půdy o 8 734 ha (o 0,3 %). 

Představuje to úbytek orné půdy o cca 24 ha každý den. Rozsah zastavěných 

a ostatních ploch se naopak meziročně v roce 2009 zvýšil o 2620 ha (0,3 %), 

od roku 2000 o 19 507 ha (2,4 %). Zastavěné a ostatní plochy zaujímaly v 

roce 2009 cca 829,5 tis. ha, což představuje 10,5 % rozlohy území ČR. 

 

2.2.6 Lesy 

Výměra lesního půdního fondu na území ČR dlouhodobě velmi mírně 

stoupá, v roce 2009 dosáhla 2 655 tis. ha (meziročně vzrostla o 2 tis ha, tj. 

procentuelně jen velmi nepatrný podíl – 0,08 %), a podílí se tak na celkové 

rozloze ČR 33,8 %. Tento nárůst je způsoben zalesňováním zemědělských 

pozemků. V mezinárodním srovnání má ČR dvanáctou nejvyšší lesnatost 

mezi zeměmi Evropské unie. Z hlediska funkčního využití tvořily v roce 2009 
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lesy hospodářské, sloužící k produkci dřeva, 75,0 % rozlohy lesní půdy. Lesy 

zvláštního určení zaujímaly 22,3 % a lesy ochranné 2,7 %. 

 

  

  

Obrázek 6: Porovnání celkového průměrného přírůstu s realizovanými těžbami dřeva 

[mil. m3 b.k.] ČR 

(zdroj: ÚHUL – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA) 

V druhové skladbě lesů pozvolna, ale neustále stoupá zastoupení listnatých 

dřevin na úkor jehličnatých, zvětšuje se smíšenost porostů, ustupuje smrk a 

borovice a více se objevuje buk, dub, jasan a javor. Je to výsledek trvalého 

úsilí o přírodě bližší druhovou strukturu lesů ČR a zčásti i cílené finanční 

podpory státu zaměřené na zabezpečení nezbytného podílu melioračních a 

zpevňujících dřevin při obnově lesních porostů. Celkové zastoupení 

jehličnanů v našich lesích v roce 2010 tvořilo 73,86 %, celkové zastoupení 

listnáčů 25,06 % dřevin, zbývající 1,08 % připadá na holiny.  

Na zdravotní stav lesa má značný vliv znečištění ovzduší, které vede k 

oslabení porostů. I přes významný pokles emisí síry a zčásti i dusíku je 

situace nadále neuspokojivá. V současné době je ze vzdušných polutantů 

hlavním stresovým faktorem přízemní ozon, jehož koncentrace výrazně 

překračují cílový imisní limit na většině území ČR. Dále se na poškozování 

lesních porostů významně podílí acidifikace lesních půd a depozice dusíku. 

Takto poškozené porosty jsou poté ohroženy v důsledku nižší odolností vůči 

působení krajně nepříznivých povětrnostních vlivů – vichřic, extrémních 

teplot a nevyrovnaného chodu srážek a také biotickým škodlivým činitelům.  

Zdravotní stav lesa je charakterizován především stupněm defoliace. I 

přesto, že v posledních letech dochází ke zpomalení nárůstu defoliace, až k 

její stagnaci, což lze považovat za reakci lesních porostů na zlepšení imisních 
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podmínek v uplynulých dvou desetiletích, ČR patří v rámci EU27 mezi státy s 

nejvyšší mírou defoliace. 

 

2.2.7 Příroda a krajina 

Česká republika se vyznačuje velkým bohatstvím druhů rostlin a živočichů. 

Toto bohatství je však vážně narušeno působením člověka do té míry, že 

ohrožení se týká nejen rozšíření a početnosti planě rostoucích rostlin a volně 

žijících živočichů, ale i celých biotopů a ekosystému jako celku. 

Kromě znečištění složek životního prostředí jsou příčinou tohoto vývoje 

zejména nežádoucí změny v krajině v důsledku jejího hospodářského 

využívání. Z krajiny mizí důležité přechodové plochy, které jsou významné 

svou biologickou rozmanitostí. Intenzivní rozvoj liniových (zejména 

dopravních) a průmyslových staveb včetně suburbanizace vede ke snížení 

průchodnosti krajiny a k její fragmentaci zástavbou s následnými 

negativními vlivy nejen na planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy, (ale 

i na člověka).  

Z dlouhodobého hlediska je možné pozorovat vymírání některých druhů, a 

to především vlivem nevhodného hospodářského využívání krajiny. Péče 

vedoucí k zachování druhů je cílena jak na jednotlivé druhy, tak k zajištění 

udržení vhodných biotopů a ekosystémů, v nichž tyto druhy žijí. Z výsledků 

každoročního monitoringu vybraných druhů a biotopů ČR a aktuálních 

Červených seznamů vyplývá, že ohroženo a na ústupu je více jak polovina 

sledovaných rostlinných a živočišných druhů. Důležité je, že negativní 

populační trendy ohrožených druhů vesměs nejsou v naprosté většině 

případů důsledkem přímého využívání, ničení či pronásledování jednotlivých 

druhů, ale představují následky nevhodného hospodářského využívání 

krajiny, jako je např. fragmentace přírodních celků, odvodňování krajiny, 

intenzifikace zemědělství (v dnešní době hlavně využívání výkonné techniky 

a plošné unifikace agrotechnických termínů a postupů v důsledku dotační 

politiky) či zábor zemědělské a lesní půdy. Jedním z efektivních prostředků k 

dosažení těchto cílů je mj. vyhlašování zvláště chráněných území a následná 

péče o tato území. 
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Obrázek 7: Velkoplošná zvláště chráněná území k 31. 12. 2010 

(zdroj: Statistická ročenka životního prostředí ČR 2011, CENIA) 

 

Významným prvkem ochrany přírody je rovněž celoevropská soustava 

chráněných území Natura 2000. Na základě současně platné legislativy je v 

celé České republice v jejím rámci vymezeno 41 ptačích oblastí (PO) na 705 

389 ha a 1 087 evropsky významných lokalit (EVL) na 785 582 ha. To 

představuje 14,31 % celkové rozlohy ČR. 

 

 
Obrázek 88:  Území soustavy natura 2000: Evropsky významné lokality k 31.12.2010  

(zdroj: Statistická ročenka ŽP 2011) 
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Obrázek 9:  Území soustavy natura 2000: Ptačí oblasti k 31.12.2010  

(zdroj: Statistická ročenka ŽP 2011) 

Stále závažnějším faktorem ohrožení biodiverzity na úrovni druhů i celých 

společenstev je v celosvětovém měřítku a stále více i v ČR šíření 

nepůvodních, invazních druhů rostlin a živočichů. Invazní druhy jsou nejen 

významným konkurentem původních rostlin a živočichů, ale znamenají také 

riziko přenosu nebezpečných chorob. V souvislosti s probíhající klimatickou 

změnou je pravděpodobné další zlepšování podmínek pro šíření těchto 

nežádoucích druhů v ČR. 

Činností člověka se neustále mění charakter krajiny, byť s různou intenzitou. 

V současné době lze zaznamenat jak pozitivní tak negativní vlivy člověka na 

krajinu. Změny ve využití území je možné charakterizovat pozitivním 

trendem poklesu výměry orné půdy, nárůstem podílu trvalých travních 

porostů, vodních ploch a lesních pozemků. Naopak souběžným negativním 

trendem je nárůst zastavěných a ostatních ploch a liniových staveb, které 

narušují funkce krajiny. Zde je problematická především nová zástavba na 

dosud nezastavěných územích (masivní expanze zástavby do volné krajiny 

bez respektování krajinných kvalit území, estetická otázka vysílačů GSM a 

větrných elektráren). Další rizika negativního ovlivnění krajiny vyplývají z 

tlaků na krajinu vlivem rekreačních činností (motoristické sporty, chataření a 

zahrádkaření, lyžařské a jiné sportovní areály). Krajinný ráz stále výrazným 

způsobem ovlivňuje také těžba nerostných surovin, zejména hnědého uhlí, 

kameniva, vápence, či štěrkopísků. K ochraně krajinného rázu s významnými 

hodnotami jsou zřizovány přírodní parky s omezením využití území.  

Vedle snižování kvality krajinného rázu patří v současné době mezi hlavní 

rizika pro krajinu zejména postupné omezování její průchodnosti, zvláště v 

důsledku fragmentace liniovými stavbami a oplocováním. Právě 

fragmentace dosud souvislých přírodě blízkých území na mozaiku 
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samostatně ekologicky nefunkčních ploch představuje v současné době 

jeden z nejvýznamnějších faktorů ohrožujících další existenci mnoha druhů. 

 
Obrázek 20: Fragmentace krajiny dopravou  

Pozn.: UAT (Unfragmented Areas by Traffic) je část krajiny, která splňuje dvě podmínky – je ohraničena silnicí s 

roční průměrnou denní intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel za den a má rozlohu větší 

nebo rovnou 100 km2. 

(zdroj: Evernia – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA, rok 2010) 

 

2.2.8 Odpady 

Celková produkce odpadů mezi roky 2003 a 2010 poklesla téměř o 12 %. 

Produkce odpadů v kategorii nebezpečný odpad ve stejném období kolísala 

a v roce 2010 byl její objem obdobný roku 2003. V evropském porovnání 

zemí s nejnižší produkcí v EU27 z roku 2006 se řadí Česká republika v 

celkové roční produkci odpadů přepočtené na jednoho obyvatele na 6. 

místo. Z odpadových statistik dále vyplývá, že se zvyšuje celkové množství 

odpadů, které jsou recyklovány nebo využity. 
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Obrázek 10:  Produkce odpadů v ČR  

(zdroj: CENIA – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA) 

 

 

 
Obrázek 11:  Produkce nebezpečných odpadů v ČR  

(zdroj: CENIA – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA) 

 

Celková produkce komunálních odpadů v ČR v roce 2010 činila 5,36 mil. tedy 

asi 510 kg na obyvatele. Od roku 2003 tak došlo k nárůstu produkce 

komunálních odpadů o cca 16 %. Celková produkce zbytkových, 

nevytříděných odpadů, pocházejících nejčastěji z domácností a zařazených 

do kategorie směsný komunální odpad, se také v posledních letech zvyšuje. 

Na jednoho obyvatele ČR tak připadlo v roce 2010 cca 300 kg směsného 

komunálního odpadu. 

U směsných komunálních odpadů stále převládá jejich ukládání na skládky, 

což je důsledkem nemotivujícího ekonomického prostředí (pro většinu 

subjektů je tento způsob nakládání s odpady nejlevnější) a chybějících 
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kapacit pro materiálové a energetické využité těchto odpadů. V roce 2010 je 

tak ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) zaujímalo 95 % z 

množství odstraňování odpadů. Naopak výrazně jiná je situace u tříděných 

složek odpadů (sklo, plasty, papír), kdy je většina odpadů vytříděných 

občany využita. 

Legislativní i praktický trend je prozatím patrný směrem ke zvýšenému 

separovanému sběru a recyklaci odpadu, do budoucna lze očekávat též 

snižování celkové produkce odpadu. Tyto tendence je vhodné podporovat, 

neboť jsou přínosem pro místní rozvoj a ekonomiku. Pro dlouhodobé 

posouzení tohoto trendu je problematická změna metodiky, která nastala 

v souvislosti s novelizací zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. V současnosti rovněž narůstá tlak na energetické 

využívání odpadů s dostatečnou výhřevností, aniž by docházelo k naplňování 

závazků v oblasti druhotného využití odpadů.  

2.2.9 Hluk 

V roce 2007 bylo v České republice dokončeno zpracování I. etapy 

strategických hlukových map pro silniční dopravu (pro silnice s intenzitou 

dopravy vyšší než 6 milionů vozidel za rok), železniční dopravu (pro 

železniční tratě s intenzitou dopravy vyšší než 60 000 vlaků za rok), pro 

leteckou dopravu (pro letiště s více než 50 000 pohyby letadel za rok) a pro 

aglomerace s více než 250 000 obyvateli.  

Přibližně 85 - 90 % hluku v životním prostředí je působeno dopravou. 

Největší podíl, cca 75 % má silniční doprava. Průměrná hodnota této 

hlučnosti v okolí hlavních komunikací u obytných objektů se pohybuje okolo 

hodnoty LAeq 70 dB ve dne a 63 dB v noci, ale v nejzatíženějších místech 

dosahuje ještě vyšších hodnot. V současné době se počet obyvatel 

vystavených celodennímu obtěžování hlukem (Ldvn = 70 dB) odhaduje na 

258 800 (2,5 %), počet obyvatel vystavených vyšší než mezní hodnotě hluku 

pro rušení spánku (Ln = 60 dB) se odhaduje na 319 600 (3 %); toto číslo však 

není definitivní, a po ukončení hlukového mapování bude pravděpodobně 

vyšší. Za hlavní zdroj hluku je jednoznačně identifikována silniční doprava. 

V aglomeracích (v Praze, Ostravě a Brně) je vyšší než mezní hodnotě hluku 

pro rušení spánku vystaveno nad 10 % obyvatel. Hluk v zatížených oblastech 

se v posledních letech již nezvyšuje, ale nadměrná hluková zátěž postihuje 

stále větší území. 
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Obrázek 123:  Počet obyvatel ČR žijících v jednotlivých kategoriích hlučnosti dle 

indikátorů Lden a Ln v roce 2010 

(zdroj: MZ ČR – převzato ze Zprávy o stavu životního prostředí ČR v roce 2011, CENIA) 

 

2.3 PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE 

Na základě dosavadního vývoje a aktuálního stavu lze pro jednotlivá témata 

životního prostředí lze předpokládat, že v horizontu platnosti SRR 2014-2020 

bude pokračovat stávající vývoj ve většině aspektů životního prostředí.  

Dílčí změny lze očekávat v důsledku implementace některých 

environmentálních opatření, vesměs vyplývajících z evropské legislativy a 

zejména v závislosti na vývoji ekonomické situace ČR. 

V oblasti emisí znečišťujících látek z průmyslových zdrojů nastane 

v horizontu do roku 2020 významná změna, zejména v návaznosti na 

Evropskou směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích a její transpozici do 

legislativy ČR. Tyto požadavky způsobí snížení emisí TZL, NOx a SO2 z velkých 

průmyslových zdrojů o desítky %. 

Ačkoliv emise z velkých průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší budou 

nadále klesat, k významnému zlepšení kvality ovzduší do roku 2020 

pravděpodobně nedojde. Důvodem jsou nepříznivé trendy snižování emisí z 

lokálních topenišť a automobilové dopravy. V Moravskoslezském kraji 

k uvedeným problémům přistupuje také nedostatečné snižování emisí z 

průmyslu a vytápění domácností na Polské straně hranic. 

Z hlediska emisí (zejména z pohledu emisí skleníkových plynů) bude mít 

významný vliv Státní energetická koncepce, která v době provádění SEA 

nebyla dosud schválena. Závazek snížení emisí o 20 % vzhledem 

k referenčnímu roku 2005 však již není dosažitelný bez snížení spotřeby 

fosilních paliv a využívání nízkoemisních technologií (jádro, OZE).  

Poklesem emisí se projeví také snižování spotřeby energie v budovách 

v důsledku aplikace Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU.  
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Snížení emisí methanu ze skládkování biologicky rozložitelných komunálních 

odpad (BRKO) bude dosaženo implementací Směrnice Rady 1999/31/ES z 

26. dubna 1999 o skládkách odpadů.  

Z hlediska záborů půdy lze po stagnaci, způsobené dopady globální 

ekonomické situace (zpomalení výstavby nových bytů a domů, stagnace 

průmyslu apod.), očekávat opětovný vyšší zájem investorů a tedy zrychlení 

záborů půdy. Dílčí zmírnění negativního budoucího trendu lze předpokládat 

díky podpoře a vyšší míře využívání brownfields (zejména v intravilánech 

velkých měst). Dojde zřejmě k dalšímu nárůstu fragmentace krajiny ČR. 

Dopravní infrastruktura se bude v budoucnosti vzhledem k pokračujícím 

nárokům na dopravu dále rozvíjet. Nově budované komunikace většího 

rozsahu již podléhají procesu hodnocení EIA, z něhož vyplývají konkrétní 

technická opatření ke zprůchodnění komunikaci (podchody, nadchody). 

Vzhledem k tomu lze očekávat, že trend zhoršování vlivu fragmentace 

krajiny v ČR dálničními komunikacemi na ekologické funkce krajiny bude 

poněkud oslaben. 

Produkce komunálních odpadů souvisí se spotřebou obyvatelstva, která 

bude pravděpodobně stagnovat. Zvyšování podílu materiálově i energeticky 

využitých odpadů bude záviset na zavedení nových nástrojů podpory 

využívání odpadů. Jedná se zejména o přípravu nového zákona o odpadech, 

nový POH ČR, snížení podílu BRKO ukládaného na skládky, resp. celkové 

snížení skládkovaného TKO. To vše souvisí s plněním závazků plynoucích 

z legislativy EU stejně jako podpora využití OZE (tzv. klimaticko-energetický 

balíček, 2009). 

Celkově lze konstatovat, že vzhledem k obecnému charakteru SRR a velké 

komplexnosti vazeb této koncepce k řadě dalších strategických dokumentů, 

které mají potenciál ovlivnit stav životního prostředí ČR, lze jen obtížně 

formulovat scénář vývoje životního prostředí bez realizace SRR jinak než 

jako prostou extrapolaci současného stavu a trendů životního prostředí 

v ČR. 
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3 CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY MOHLY 

BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY 

Strategie regionálního rozvoje je koncipována jako vrcholný strategický 

dokument pro oblast regionálního rozvoje. Vzhledem k jejímu charakteru 

koordinačního dokumentu se však její působení v území bude projevovat 

prostřednictvím navazujících dokumentů a politik. Vlivy SRR se tak budou 

nepřímo dotýkat s různou mírou intenzity jednotlivých složek životního 

prostředí na území celé České republiky. Určité rozdíly v intenzitě a 

charakteru vlivů vyplývají v odlišném zacílení jednotlivých priorit SRR dle 

typologie území, které SRR stanoví. Těmto základním typům území – 

Rozvojové oblasti, Stabilizovaná území, Periferní území (viz sekci 1.2) – je 

možné v obecné rovině přiřadit rovněž určité společné charakteristiky, 

pokud jde o stav životního prostředí.  

Rozvojové oblasti 

Oblasti tvořené vesměs vysoce urbanizovanými územími a jejich 

bezprostředním zázemím. SRR vymezuje tzv. Metropolitní oblasti (oblasti s 

koncentrací nad 300 tis. obyvatel), jejichž jádry jsou největší města v České 

republice (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). Výrazným trendem ve vývoji jejich 

prostorové struktury je intenzivní suburbanizace, v jejímž důsledku dochází 

k nárůstu záborů ploch, fragmentaci krajiny výstavbou infrastruktury a 

dopravou. Životní prostředí zde ovlivňuje řada problémů typických pro 

městské prostředí, zejména znečištění ovzduší dopravou, hluková zátěž, 

úbytek zeleně a nezastavěných ploch s dopady na mikroklima a vodní režim. 

V případě Ostravské aglomerace se k uvedeným problémům připojují 

intenzivní dopady průmyslové výroby, především v podobě průmyslového 

znečištění ovzduší, starých ekologických zátěží s dopady na půdu a vodu, a 

zvýšeného výskytu rizik sesuvů půdy a dalších následků horní činnosti. Z 

hlediska koncentrace obyvatelstva (nad 300 tis. obyvatel) a určitou částí 

společných problémů lze k těmto centrům přiřadit i oblasti Ústecko – 

Chomutovské aglomerace, kde se k uvedeným problémům připojují 

problémy plynoucí z těžby uhlí, výroby elektrické energie, chemických výrob 

a rovněž výrazné plošné poškození krajiny povrchovou těžbou s nutností 

rekultivace rozsáhlých území. 

Kromě metropolitních oblastí vymezuje SRR v rámci rozvojových území dále 

též tzv. sídelní aglomerace a regionální centra. Tyto kategorie zahrnují 

zbývající převážně urbanizovaná území (od velikosti 25 tis. obyvatel). Rovněž 

tato území vesměs sdílejí charakteristické problémy urbanizovaného 

prostoru, zahrnující zejména lokální zhoršení kvality ovzduší v důsledku 

dopravní zátěže (existence úzkých míst na dopravní infrastruktuře), v menší 

míře v důsledku průmyslové výroby a emisí z lokálních topenišť. 
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Obecně jsou rozvojová území vymezená SRR charakteristická menším 

výskytem přírodě blízkých ploch menší biodiverzitou a celkově nižší úrovní 

ekologické stability. Vzhledem k hrubému měřítku vymezení regionů 

v použité typologii – územními jednotkami jsou ORP - však pochopitelně 

výše uvedené charakteristiky neplatí univerzálně. V zázemí měst či přímo 

v sousedství urbanizovaných ploch můžeme nacházet v rámci stejného 

správního obvodu ORP území s bohatou biodiverzitou, ZVCHÚ apod. 

Stabilizovaná území 

Zahrnují dle typologie SRR území venkovského charakteru, se stabilizovanou 

sídelní strukturou, v níž hrají důležitou roli mikroregionální centra – 

ekonomická a sídelní střediska s omezeným regionálním významem, která 

tvoří se svým zázemím relativně funkční oblasti. Jedná se o území, která na 

rozdíl od kategorie tzv. periferních území v dlouhodobém hledisku 

nevykazují významné negativní socioekonomické charakteristiky.  

Z hlediska obecných charakteristik životního prostředí se tyto oblasti 

vyznačují relativně nízkou úrovní znečištění ovzduší (s výjimkou vlivů 

lokálních topenišť). Na druhou stranu ovšem řada menších sídel trpí 

nedostatečnou vybaveností infrastrukturou (čištění odpadních vod, 

nakládání s odpady) což může vést k lokálním problémům se znečištěním 

životního prostředí.  

Velkou část plochy stabilizovaných území tvoří kulturní zemědělsky 

intenzivně využívaná krajina. Právě intenzivní zemědělství s sebou přináší 

řadu závažných negativních důsledků, především degradaci půdy, 

kontaminaci podzemních vod v důsledku aplikace agrochemie (včetně 

starých zátěží – sklady hnojiv a pesticidů bývalých JZD apod.). Intenzivně 

využívaná zemědělská krajina je rovněž charakteristická nízkou mírou 

přirozené fragmentace a úbytkem biodiverzity. Tyto negativní vlivy s sebou 

nese i zemědělská činnost zaměřená na produkci obnovitelných zdrojů 

energie. 

Periferní území 

Území charakterizované v rámci typologie SRR jako 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. 

Z hlediska charakteristik životního prostředí jde často (i když ne výlučně) o 

oblasti s největším podílem zachovalých přírodě blízkých území často 

s přiznaným statusem ZVCHÚ (zejména v horských oblastech). Zároveň se 

však tato území musejí vypořádávat s řadou specifických problémů 
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ohrožujících stav životního prostředí. Ekologické funkce lesních ekosystémů 

jsou narušeny důsledky nevhodných lesnických přístupů, nepřirozené 

druhové skladby porostů a kyselou atmosférickou depozicí. Oslabené 

porosty jsou pak poškozovány škůdci a povětrnostními vlivy. 

Rozptýlená sídelní struktura s malou hustotou osídlení činí obslužnost území 

z hlediska nakládání s odpady a čištění odpadních vod ekonomicky 

problematickou. Vylidňování území a zánik tradičních forem hospodaření 

v krajině ohrožuje existenci některých typů hodnotných ekosystémů. 

Naopak tendence k využití marginální zemědělské půdy pro výrobu 

obnovitelných zdrojů energie mohou být zdrojem rozvoje problémů 

typických pro intenzivní zemědělství v dosud relativně nepoškozené krajině. 

Zásadním dlouhodobým dilematem je zajištění souladu udržitelné sociální a 

ekonomické stability v území, v němž právě díky jeho perifernímu postavení 

zůstalo zachováno množství přírodních hodnot. Jejich ochrana je 

nevyhnutelně významným omezujícím faktorem z hlediska investic a 

ekonomického rozvoje obecně. Jedním z možných východisek je rozvoj 

cestovního ruchu, který však s sebou rovněž nese řadu specifických rizik 

negativních dopadů na životní prostředí. Nalezení modelu, který by pro 

konkrétní území byl jak ekonomicky a sociálně, tak environmentálně 

udržitelný, představuje z hlediska managementu cestovního ruchu ve 

většině případů zásadní problém.   
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4 VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU 

VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM SE 

ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ. OBLASTI 

VYŽADUJÍCÍ OCHRANU PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ) 

Problémy životního prostředí jsou spolu s hlavními trendy vývoje 

jednotlivých složek životního prostředí popsány v kapitolách č. 2 a 3 

dokumentace SEA. 

Jako oblasti se zvláštním významem pro životní prostředí lze chápat 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti, tj. lokality soustavy Natura 2000, 

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. Součástí této kapitoly je proto posouzení vlivů na tato území.  

 

4.1 HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI 

DLE ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 je obsahem Přílohy 1 SEA 

dokumentace. Níže uvádíme shrnutí hodnocení a hlavní závěry: 

Předmětem předkládaného hodnocení dle § 45i zák. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu koncepce: 

„Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 - 2020“. Cílem 

předkládaného hodnocení je zjistit, zda má koncepce významný negativní 

vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných 

lokalit a/nebo ptačích oblastí. 

Pozornost hodnocení dle § 45i ZOPK byla zaměřena na vyhodnocení vlivu 

opatření navržených v rámci Strategie regionálního rozvoje České republiky. 

Bylo konstatováno, že 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. 

Předložená 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. U žádného z navržených 

opatření nebyl a priori konstatován očekávaný významný negativní vliv (-2) 

na EVL a/nebo PO.  

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. 
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Při výběru konkrétních záměrů naplňujících opatření této koncepce je třeba 

upřednostňovat ty, které zlepšují stav předmětů ochrany EVL a PO, nebo jej 

alespoň nezhoršují. 

Kompletní dokument vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny je obsažen v Příloze č. 1 SEA dokumentace. 



 

55 

 

5 CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ, 

KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE 

KONCEPCI, A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ 

PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA PŘI POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 

5.1 ZPŮSOB STANOVENÍ HODNOTÍCÍHO RÁMCE 

Základní rámec pro hodnocení SRR představuje sada témat ochrany 

životního prostředí. Tato témata jsou stanovena na základě požadavků 

zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 

pozdějších předpisů, a dále na základě analýzy stavu životního prostředí 

v zájmovém území. Při stanovení témat a zejména při hodnocení vlivů 

jednotlivých opatření SRR na tato témata byly zohledněny i cíle relevantních 

koncepčních dokumentů s vazbou na problematiku životního prostředí a 

veřejného zdraví na mezinárodní a národní úrovni. Přehled relevantních 

dokumentů je uveden v kapitole 1.5. Jako hlavní referenční dokument byla 

zohledněna zejména Státní politika životního prostředí (2012). Přehled 

těchto cílů je uveden níže v kapitole 5.2. 

Pro hodnocení celkového zaměření SRR byla navíc uplatněna sada tzv. 

referenčních cílů ochrany životního prostředí – formulovaných 

zpracovatelem hodnocení jakožto sada „titulkových“ cílů, reprezentujících 

jednotlivé hlavní aspekty ochrany životního prostředí. Použitá sada 

referenčních cílů vychází ze souboru referenčních cílů použitých již v rámci 

hodnocení SEA SRR pro období 2007-2013. 

5.1.1 Sada referenčních cílů pro hodnocení celkového zaměření koncepce 

1. Chránit lidské zdraví v sídlech (zejména ve větších městech), 
snižovat znečištění ovzduší, potravin, pitné vody (hromadné 
zásobování nezávadnou pitnou vodou), snižovat hladiny hluku a 
vytvářet prostředí vhodné pro zdravý životní styl (městská a 
příměstská zeleň, obchvaty, pěší zóny). 

2. Racionálně využívat zdroje, zejména neobnovitelné a to včetně vody 
a půdy, zvyšovat efektivitu využívání surovin a energie (včetně 
recyklace), lépe využívat obnovitelné zdroje. 

3. Omezovat emise škodlivých látek (polutantů, toxických látek i 
skleníkových plynů) do ovzduší, vody a půdy, zavádět nejlepší 
dostupné techniky (IPPC). 

4. Ochrana přírody a krajiny včetně lesů, ochrana biodiversity, zejména 
význačných biotopů a druhů, omezit šíření agresivních druhů 
živočišných i rostlinných 
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5. Chránit povrchové a podzemní vody, chránit ekosystémy vázané na 
povrchové vody (včetně mokřadů), omezovat eutrofizaci, zvyšovat 
podíl obyvatel napojených na ČOV 

6. Ochrana krajinného rázu, omezovat fragmentaci a nevhodné 
využívání přírodních a přírodě blízkých částí krajiny 

7. Podporovat dobrou praxi v zemědělství a lesnictví (environmentálně 
příznivé formy), zvyšovat stabilitu a podporovat mimoprodukční 
funkce lesních a zemědělských ekosystémů 

8. Snižovat zranitelnost krajiny a sídel před nepříznivými dopady 
změny klimatu (záplavy, sucha, vichřice apod.), zvyšovat přirozenou 
retenční schopnost krajiny 

9. Posilovat odpovědné chování obyvatel k životnímu prostředí, zdravý 
životní styl, poskytování informací, podpora ekologické výchovy a 
vzdělávání 

 

5.1.2 Sada témat životního prostředí pro hodnocení intervencí 

navrhovaných SRR 

Níže uvedená sada témat životního prostředí představuje základní rámec 

pro hodnocení potenciálních vlivů SRR na životní prostředí: 

Příroda, krajina a ekosystémy  Odpady  

Půda a horninové prostředí  Ochrana klimatu 

Voda Kulturní dědictví 

Ovzduší Veřejné zdraví 

  

Návrhová část SRR je hodnocena z hlediska, zda a jakým způsobem její 

realizace ovlivní stav, případně trendy vývoje v rámci daného tématu 

životního prostředí a rovněž zda přispívá k naplnění cílů ochrany životního 

prostředí stanovených relevantními strategickými dokumenty s vazbou na 

problematiku životního prostředí a veřejného zdraví (viz dále, kapitola 5.2). 

 

5.2 CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ 

ÚROVNI 

Dokončování aktualizované SRR na léta 2014–020 probíhá v období přípravy 

řady koncepčních dokumentů, které mají klíčový význam pro další vývoj 

politiky ochrany životního prostředí na Evropské i národní úrovni. Na úrovni 

EU končí platnost 6. Akčního programu pro životní prostředí pro období 

2002–2012. Diskuse o podobě navazujícího programu však zatím nejsou 

dokončeny. Vzhledem ke končícímu sedmiletému programovému kohezní 
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politiky EU (2007-2013) probíhá rovněž příprava strategických dokumentů 

ke stanovení cílů a priorit pro následující programové období. Na národní 

úrovni jde o budoucí národní programový dokument ČR – tzv. Partnership 

contract (Smlouva o partnerství, nahrazující současný Národní referenční 

rámec 2007–2013) a související operační programy. Kromě toho je v 

přípravě rovněž aktualizace Politiky ochrany klimatu ČR, Státní energetické 

koncepce a Státní surovinová politika a další koncepční dokumenty, které 

budou nahrazovat některé z dokumentů uvedených v přehledu v kap. 1.5.  

Níže uvedené dokumenty a jimi stanovené cíle byly využity při hodnocení 

potenciálních vlivů implementace opatření SRR na jednotlivá témata 

životního prostředí (viz kapitolu 6.2). V rámci hodnocení možných vlivů SRR 

na jednotlivé složky životního prostředí tak hodnotitelé přihlíželi k tomu, zda 

a jakým způsobem mohou opatření navrhovaná SRR přispět k naplnění 

uvedených referenčních cílů. Kromě toho bylo provedeno ještě vyhodnocení 

celkového zaměření návrhu SRR pomocí sady  tzv. referenčních cílů ochrany 

životního prostředí. Tyto referenční cíle byly formulovány zpracovatelem 

hodnocení vlivů (SEA) zobecněním různě formulovaných cílů vyplývající 

z relevantních národních i mezinárodních strategických dokumentů s vazbou 

k ochraně životního prostředí. Obdobná sada referenčních cílů byla využita 

rovněž při hodnocení v rámci SEA předcházející SRR (2007–2013). 

 

Hlavní zohledněné cíle strategických dokumentů: 

Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění  

Klíčový strategický dokument EU pro období do roku 2020 vytyčující směr k 

vytvoření inteligentní a udržitelné ekonomiky, která podporuje sociální 

začleňování. Stanovuje cíle v pěti oblastech: Zaměstnanost; Výzkum, vývoj a 

inovace; Změna klimatu a energetika; Vzdělávání; a Chudoba a sociální 

vyloučení.  

Z hlediska životního prostředí je relevantní zejména priorita: Udržitelný růst 

– konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomika méně náročná na zdroje. 

Priorita specifikuje následující cíle: 

1. Snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % (v porovnání se 
stavem v roce 1990). Evropská unie je připravena zvýšit tento cíl až na 
30 %, pokud se v rámci celosvětové dohody zaváží i další rozvinuté země 
učinit totéž a pokud se v rámci svých možností na tomto cíli budou 
podílet i rozvojové země. 

2. Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v celkové energetické spotřebě na 
20 %.  

3. Dosáhnout 20% zvýšení energetické účinnosti.  

Kromě těchto cílů specifikuje dokument následující předpoklady pro 

dosažení udržitelného růstu: 
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• Vytvořit konkurenceschopnější nízkouhlíkovou ekonomiku, která 
rozumným a udržitelným způsobem využívá všechny zdroje. 

• Chránit životní prostředí, snížit objem emisí a zabránit úbytku 
biologické rozmanitosti. 

• Využít náskoku, který Evropa má ve vývoji nových ekologických 
technologií a výrobních postupů. 

• Zavést výkonné a inteligentní rozvodné sítě elektrické energie.  
• Využívat celoevropské sítě, a dodat tak podnikům v EU (především 

pak malým výrobním firmám) další konkurenční výhodu. 
• Zlepšovat podnikatelské prostředí, zejména v případě malých a 

středních podniků. 
• Umožnit spotřebitelům, aby se na základě dostatečných informací 

mohli co nejlépe rozhodnout. 

Strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj (2006) a její vyhodnocení k 

roku 2009 

Udržitelný rozvoj je zakotven jako všeobecný dlouhodobý cíl EU. Strategie 

Evropské unie pro udržitelný rozvoj (EU SDS, 2006) je rámcem pro 

dlouhodobou vizi udržitelnosti, kde hospodářský růst, sociální soudržnost a 

ochrana životního prostředí probíhají harmonicky a vzájemně se podporují. 

Hodnocení SDS (EK, 2009) zdůrazňuje nutnost krátkodobé podpory reálné 

ekonomiky a snižování sociálních dopadů globální ekonomické krize. Tato 

podpora musí být slučitelná s cíli dlouhodobé udržitelnosti. EU by měla tuto 

krizi proměnit v příležitost k řešení problémů finanční a ekologické 

udržitelnosti, rozvíjet dynamickou nízkouhlíkovou a energeticky efektivní, na 

znalostech založenou společnost podporující sociální začleňování. Úsilí 

o překonání krize pokračuje, zejména v kontextu Lisabonské strategie pro 

růst a zaměstnanost, a to se zaměřením na ekologický růst. „Zelená“ 

opatření z krátkodobého hlediska napomáhají oživení ekonomiky a tvorbě 

nových pracovních míst. Ze středně a dlouhodobého hlediska je významná 

podpora nových technologií, které snižují antropogenní vlivy na globální 

klimatický systém, omezují vyčerpávání přírodních zdrojů a předcházejí 

zhoršování stavu ekosystémů. 

 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

Zastřešující národní dokument schválený v lednu 2010, vytvářející rámec pro 
zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či 
akčních programů). Zohledňuje cíle Národního programu reforem ČR 
(národní akční plán ČR pro implementaci tzv. obnovené Lisabonské strategie 
EU) i Národního strategického referenčního rámce 2007 – 2013 a na základě 
konsensu všech resortů stanovuje dlouhodobé priority a cíle směřování ČR 
v horizontu roku 2030.  

SRUR ČR formuluje následující priority rozdělené do pěti prioritních os: 
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Prioritní osa 1:Společnost, člověk a zdraví 
Priorita 1.1:Zlepšování podmínek pro zdravý život 
Priorita 1.2: Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace 
Priorita 1.3: Přizpůsobit politiky a služby demografickému vývoji a podpořit 
mezigenerační a rodinnou soudržnost 

 
Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace 
Priorita 2.1: Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování 
konkurenceschopnosti (průmyslu a podnikání, zemědělství, služeb) 
Priorita 2.2: Zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické 
a surovinové efektivity hospodářství 
Priorita 2.3: Rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, vědy a výzkumu 

 
Prioritní osa 3: Rozvoj území 
Priorita 3.1: Upevňování územní soudržnosti 
Priorita 3.2: Zvyšování kvality života obyvatel území 
Priorita 3.3: Účinněji prosazovat strategické územní plánování 
 
Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita 
Priorita 4.1: Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity 
Priorita 4.2: Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví 
Priorita 4.3: Adaptace na změny klimatu 

 
Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost 
Priorita 5.1: Posilování sociální stability a soudržnosti 
Priorita 5.2: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru 
Priorita 5.3: Zvyšování připravenosti ke zvládání dopadů globálních a jiných 
bezpečnostních hrozeb a rizik a posilování mezinárodních vazeb. 

Jednotlivé priority zahrnují cíle, jejichž naplňování by mělo být zajištěno 
prostřednictvím jednotlivých sektorových a průřezových politik. Cíle 
relevantní pro oblast životního prostředí, které byly zohledněny při 
hodnocení v rámci SEA SRR jsou uvedeny níže. 

Prioritní osa 1:Společnost, člověk a zdraví 

• Snižovat zdravotní rizika související s negativními faktory životního 
prostředí a s bezpečností potravin 

• Zlepšit životní styl a zdravotní stav populace 
• Snížit dopady spotřeby obyvatel ČR na ekonomickou, sociální a 

environmentální oblast 

Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace 

• Vytvořit příznivější podnikatelské prostředí a podpořit soukromou 
iniciativu 

• Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost 
• Dosáhnout maximální nezávislosti (energetika) 
• Dosáhnout maximální bezpečnosti (energetika) 
• Podporovat udržitelnou energetiku 
• Podporovat udržitelné materiálové hospodářství 
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• Podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů 
• Podpořit výzkum, vývoj a inovace 

Prioritní osa 3: Rozvoj území 

• Zvýšit a zkvalitnit dopravní dostupnost, technologickou, 
energetickou a znalostní úroveň sídel, a tím dosáhnout i zlepšení 
životního prostředí v sídlech. 

• Hospodárně využívat zastavěné území a chránit území nezastavěné 
a nezastavitelné pozemky 

Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita 

• Udržet a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a podporovat její funkce, 
zejména udržitelným hospodařením v krajině  

• Chránit volnou krajinu 
• Zastavit pokles biologické rozmanitosti 
• Podporovat šetrné a přírodě blízké způsoby zemědělského 

hospodaření a rozvíjet jeho mimoprodukční funkce 
• Zachovat a zlepšit biologickou rozmanitost v lesích podporou 

šetrných, přírodě blízkých způsobů hospodaření v lesích a posílením 
mimoprodukčních funkcí lesních ekosystémů 

• Zajistit připravenost ke zvládnutí mimořádných událostí spojených 
se změnami klimatu 

• Dosáhnout dobrého kvantitativního stavu podzemních i 
povrchových vod 

• Zlepšit vodní režim krajiny 
• Snižovat dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních 

meteorologických jevů na lesní a zemědělské ekosystémy 

Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost 

• Zvýšit připravenost obyvatel, veřejné správy a složek Integrovaného 
záchranného systému k řešení dopadů globálních a jiných 
bezpečnostních hrozeb a rizik. 

• Rozvíjet spolupráci v rámci regionu a EU, posílit aktivní účast 
v mezinárodních organizacích a prosazovat principy udržitelného 
rozvoje na všech úrovních mnohostranných a bilaterálních vztahů a 
v souladu s nimi posilovat mezinárodní spolupráci v politické, 
ekonomické, sociální, environmentální a kulturní oblasti a usilovat o 
zvýšení objemu a zefektivnění oficiální rozvojové pomoci 
v uvedených oblastech. 

• Podílet se na plnění mezinárodních závazků v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů 
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Státní politika životního prostředí ČR 

Základní strategický dokument formulující cíle a priority rezortu ochrany 
životního prostředí. SPŽP stanovuje cíle ve čtyřech okruzích: 

Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší  

1. Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů 
klimatické změny 

2. Snížení úrovně znečištění ovzduší  
3. Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie 

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů  

4. Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu  
5. Omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní 

prostředí a podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin 
6. Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí  

Ochrana biologické rozmanitosti a environmentálně šetrné užívání krajiny 

7. Ochrana přírodních stanovišť, původních druhů rostlin a živočichů, 
cenných částí přírody a přírodních procesů 

8. Zachování přírodních a kulturně-historických hodnot krajiny a jejích 
přirozených funkcí  

9. Zlepšení kvality prostředí v sídlech 

Bezpečné prostředí 

10. Předcházení rizik   
11. Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací 

způsobenými antropogenními nebo přírodními hrozbami  

 

Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny ČR  

Hlavní cíle státního programu jsou: 

1. udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou vzájemně 
propojených biologicky funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším 
negativním vlivům včetně změn klimatu 

2. udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny 

3. zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením 
zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti a omezením další 
fragmentace s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech, případně ve 
vazbě na ně. 
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4. zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený 
ÚSES jako o nezastupitelný základ přírodní infrastruktury krajiny, zajišťující 
zachování biologické rozmanitosti a fungování přírodních, pro život lidí 
nezbytných procesů. 
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6 ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, 

KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, 

TRVALÝCH A  PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) 

NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1 POSOUZENÍ CELKOVÉHO ZAMĚŘENÍ SRR (RELEVANCE Z HLEDISKA 

STANOVENÝCH REFERENČNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) 

Níže uvedená tabulka č. 4 poskytuje přehled vazeb SRR s cíli ochrany 

životního prostředí, tedy identifikaci těch opatření SRR, která jsou pro 

dosažení stanovených referenčních cílů nejvýznamnější (jak ve smyslu 

pozitivním tak negativním). 

 

Tabulka 4:  Vazby opatření SRR k referenčním cílům ochrany životního prostředí 

Referenční cíl Relevance 

pro SRR 

nejsilnější vazby 

Chránit lidské zdraví v 

sídlech  

x opatření směřující k snížení zátěže 

obyvatel vlivy z dopravy (rozvoj veřejné 

dopravy a zkvalitnění infrastruktury 

(opatření 1.3, 1.4., 6.4, celá priorita 2 

Rozvoj nadregionální infrastruktury, ad.  

Racionálně využívat 

zdroje 

x veškerá opatření zahrnujíc rozvoj 

infrastruktury, opatření pro modernizaci 

energetického systému (2.3, 6.3), 

opatření k podpoře inovací, opatření 

k využití brownfields (6.1.), udržitelné 

využívání vodních zdrojů (6.5), ad.  

Omezovat emise 

škodlivých látek  

x opatření směřující k snížení zátěže 

obyvatel vlivy z dopravy (opatření 1.3, 

1.4., 6.4, celá priorita 2 Rozvoj 

nadregionální infrastruktury), podpora 

inovací (1.1, 4.3, 6.2), odstraňování 

starých zátěží (6.1). ad.  

Ochrana přírody a krajiny, 

respektovat zájmy 

územní ochrany (ZCHÚ, 

ÚSES), ochranu druhů a 

ochranu území soustavy 

Natura 2000 (EVL, PO)  

x veškerá opatření k podpoře podnikání a 

rozvoji infrastruktury, opatření 

k využívání OZE (6.3), vodních zdrojů 

(6.5), ad. 

Chránit povrchové a 

podzemní vody 

x opatření k odstraňování starých zátěží 

(6.1), udržitelné využívání vodních zdrojů 

(6.5), modernizace infrastruktury (1.4), 

ad. 

Ochrana krajinného rázu, x veškerá opatření k podpoře podnikání a 
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podporovat ekologické 

funkce krajiny (migrační 

prostupnost, ekologickou 

stabilitu krajiny apod. 

rozvoji infrastruktury, opatření 

k využívání OZE 

Podporovat dobrou praxi 

v zemědělství a lesnictví  

- bez přímé vazby 

Snižovat zranitelnost 

krajiny a sídel před 

nepříznivými dopady 

změny klimatu  

x opatření přímo zaměřená na ochranu 

území před povodněmi (7.2, 7.3), ad. 

Posilovat odpovědné 

chování obyvatel k 

životnímu prostředí, 

zdravý životní styl 

- bez přímé vazby 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že aktivity navrhované v SRR mají vazbu k většině 

z referenčních cílů reprezentujících dílčí aspekty životního prostředí, a že 

tedy ze zaměření SRR vyplývá možnost ovlivnění (jak pozitivního tak i 

negativního) řady složek životního prostředí. Vyhodnocení těchto vlivů a 

identifikace hlavních rizik negativního ovlivnění životního prostředí je 

shrnuto v následující sekci 6.2. 

 

6.2 SOUHRN VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI SRR VČETNĚ POTENCIÁLNÍCH 

KUMULATIVNÍCH VLIVŮ 

Vzhledem k charakteru SRR je zřejmé, že u obecného způsobu 

formulovaných priorit a opatření lze očekávat různou míru pozitivních i 

negativních vlivů na životní prostředí. Posuzovatel se proto soustředil 

především na identifikaci těch opatření, jejichž aplikace je spojena 

s významnými riziky negativního ovlivnění jedné či více složek životního 

prostředí. Rámcové výsledky hodnocení jsou shrnuty v níže uvedené tabulce 

č. 5, komentáře k jednotlivým výsledkům hodnocení následují dále. 

Doporučení k minimalizaci identifikovaných rizik a nejistot vyplývajících 

z hodnocení jsou obsahem kapitoly 7. 

 

V rámci přehledové tabulky s výsledky hodnocení je použita následující 

symbolika: 

++ potenciální významný pozitivní vliv 

+   potenciální pozitivní vliv 

-  potenciální negativní vliv 

--  potenciální významný negativní vliv 
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0  bez vlivu 

?  význam vlivu je nejistý 

U opatření s širokým rozpětím možných vlivů je hodnocení v následující 

tabulce uváděno formou zdvojeného hodnocení pro nejlepší a nejhorší 

možný scénář (tj. realizaci opatření z hlediska životního prostředí maximálně 

pozitivním či naopak negativním způsobem) oddělený lomítkem (např. -/++). 

Šedou barvou jsou pak v tabulce zvýrazněna ta hodnocení, která 

posuzovatel pokládá za stěžejní, a jimž je věnován největší prostor při 

komentování výsledků hodnocení. 

Jak již bylo dříve uvedeno, tabulka č. 5 slouží pouze jako zjednodušený 

přehled výsledků hodnocení. Komentáře k jednotlivým výsledkům 

hodnocení následují dále. Doporučení k minimalizaci identifikovaných rizik a 

nejistot vyplývajících z hodnocení jsou obsahem kapitoly 7.



 

 

Tabulka 5: Shrnutí vyhodnocení vlivů  

Priority/Opatření Ovzduší Voda Klima Půda a 

horninové 

prostředí 

Příroda, 

krajina a 

ekosystémy 

Odpady Environmen

tální rizika 

Kulturní 

dědictví 

P. 1 Využití potenciálu rozvojových území 

1.1 Podpora transferu znalostí mezi 

výzkumným a podnikatelským 

sektorem 

0 0 0 0 

? 

0 0 0 0 

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných 

institucí 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Podpora integrace dopravních 

systémů 

+ 0 

 

-/+/++ -/0 -/+ 

? 

0 0 0 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění 

infrastruktury 

-/++ 

? 

0 ? - 

? 

--/-/+ 

? 

- 

? 

+ 0/+ 

? 

1.5 Adaptabilita trhu práce 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. 2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu  

2. 1 Modernizace silniční 

infrastruktury 

-/++ 0 ? --/- --/- -/0 

? 

0 0 

? 

2.2 Modernizace železniční sítě  ++ 0 0/+ 

? 

-/0 -/0/+ 

? 

-/0 

? 

0 0 

? 

2.3 Rozšíření a modernizace 

energetických sítí 

0 

?? 

0 + 

? 

-/0 

? 

-/0 

?? 

0 0/+ 0 

P. 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území 
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Priority/Opatření Ovzduší Voda Klima Půda a 

horninové 

prostředí 

Příroda, 

krajina a 

ekosystémy 

Odpady Environmen

tální rizika 

Kulturní 

dědictví 

Průřezové opatření 

3.X Podpora integrace sociálně 

vyloučených a sociálním 

vyloučením ohrožených skupin 

obyvatelstva 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti 

veřejnými službami 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek 

pro volnočasové aktivity obyvatel a 

pro využití kulturního potenciálu 

0 0 0 0 0 

? 

0 0 0/+ 

3.3 Podpora bydlení jako nástroje 

sociální soudržnosti 

0 0 0 -/0 

? 

0 

? 

0 0 0 

P. 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území 

4.1 Zajištění odpovídající kapacity 

infrastruktury veřejných služeb 

0 0 0 0 0 0 0 0/+ 

? 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější 

obslužnosti území 

0/+ 

? 

0 0 -/0 

? 

-/0/+ 0 

? 

0 0/+ 

? 

4.3 Podpora inovací v podnikání 0 

? 

0 

? 

0 0 0 0 

? 

0 0 

P. 5 Oživení periferních území 

5.1 Podpora rozvoje lokální 

ekonomiky 

-/0 

? 

-/0 

? 

0 -/0 

? 

--/-/0 

? 

-/0 

? 

0 ? 
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Priority/Opatření Ovzduší Voda Klima Půda a 

horninové 

prostředí 

Příroda, 

krajina a 

ekosystémy 

Odpady Environmen

tální rizika 

Kulturní 

dědictví 

5.2 Podpora zvýšení kvality 

pracovní síly 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Zajištění základních služeb a 

obslužnosti 

0 

? 

0 0 0 0 

? 

0 0/+ 

? 

0/+ 

? 

P. 6 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech 

6.1 Odstraňování starých 

ekologických zátěží, revitalizace 

brownfields a území po bývalé 

těžbě nerostných surovin 

0/+ ++ 0 ++ -/0/+ 

? 

++ ++ 0 

6.2 Podpora inovativních 

technologií v oblasti odpadového 

hospodářství 

-/+/++ 

? 

+ + + + 

? 

++ 0/++ 

? 

0 

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů 

energie a podpora úspor energie ve 

vazbě na místní podmínky 

-/++ 

? 

-/0 

? 

0/+ 

? 

--/0 

? 

--/-/0 

? 

? ? 0 

? 

6.4 Omezování negativních vlivů 

dopravy (hluk, prach atd.) na 

obyvatelstvo a na krajinu 

++ 0/+ 0/+ 0 

? 

-/0/+ 

? 

0 0 0/+ 

6.5 Udržitelné užívání vodních 

zdrojů 

0 ++ 0 0 0/+ 0 ++ 0 

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

7.1 Zlepšení kvality prostředí v 

sídlech, ochrana a rozvoj 

krajinných hodnot 

+ + + 

? 

+ + 0 ++ 0/+ 
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Priority/Opatření Ovzduší Voda Klima Půda a 

horninové 

prostředí 

Příroda, 

krajina a 

ekosystémy 

Odpady Environmen

tální rizika 

Kulturní 

dědictví 

7.2 Posílení preventivních opatření 

proti vzniku živelních pohrom 

0 + 0 ++ 

? 

-/0/+ 

? 

0 ++ 0 

7.3 Obnova území po vzniku 

živelních pohrom 

0 0 0 0 -/0 

? 

0 + 0 

P. 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 

8.1 Zkvalitňování administrativních 

kapacit veřejné správy 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2 Zkvalitnění systémového rámce 

podpory regionálního a místního 

rozvoje 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.3 Informační a komunikační 

podpora fungování územní veřejné 

správy 

0 0 0 0 0 0 0 0 

P. 9 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni 

9.1 Posílení strategických a 

koncepčních nástrojů a přístupů k 

místnímu a regionálnímu rozvoji 

? ? ? ? ? ? ? ? 

9.2 Podpora  meziobecní a 

regionální spolupráce   

? ? ? ? ? ? ? ? 



 

 

Hlavní závěry hodnocení a přehled potenciálních vlivů kumulativně 

působících na složky životního prostředí:    

  

Ovzduší 

Rizika významného negativního vlivu koncepce na ovzduší nebyla na 

úrovni detailu, s níž návrh SRR pracuje identifikována. Nicméně je zřejmé, 

že opatření k podpoře rozvoje silniční infrastruktury mohou v závislosti na 

rozsahu a způsobu implementace působit nárůst dopravních intenzit a 

potenciálně růst emisí znečišťujících látek do ovzduší. Zvýšení plynulosti 

dopravy a odstraňování „úzkých míst“ na silniční síti bude mít však na 

druhé straně pozitivní vliv na emisní situaci.  

Zvýšenou obezřetnost je třeba při realizaci koncepce věnovat opatření 6.2 

Podpora inovativních technologií v oblasti odpadového hospodářství. Riziko 

zvýšených emisí znečišťujících látek do ovzduší je nutné zvažovat zejména 

v případě technologií k energetickému využití odpadu. Inovativní 

technologie ze své podstaty mohou zahrnovat zvýšená rizika, jejichž 

kontrola je u standardních technologií rutinně zajištěna. Na úrovni detailu, s 

nímž pracuje návrh koncepce, však nelze hovořit o významném negativním 

vlivu na ovzduší. Spalovny komunálních či nebezpečných odpadů 

provozované v souladu s platnou legislativou jsou nuceny dodržovat natolik 

přísné emisní limity, že imisní příspěvky těchto zdrojů znečišťování jsou z 

hlediska všech emitovaných látek málo významné a nemohou měřitelně 

ovlivnit celkovou imisní koncentraci příslušného polutantu. Vliv těchto 

zdrojů na ovzduší je řádově nižší než podíl dopravy, lokálních topenišť či 

průmyslových podniků.  

Bioplynové stanice využívající organický odpad jsou při dodržování 

legislativy a provozních postupů stanovených státní správou z hlediska 

ochrany ovzduší rovněž bezproblémovými technologiemi. Emise ze 

spalovacích procesů jsou z hlediska ovlivnění imisní situace málo významné 

a vliv na imisní situaci v okolí je zanedbatelný. Problematická může být v 

případě porušení provozní kázně otázka emisí pachových látek. Nejedná se 

však vliv s negativním dopadem na lidské zdraví nebo ekosystémy, pachové 

látky nejsou prioritou ochrany ovzduší. Stěžejní ale je, že při dodržování 

legislativních povinností a provozního řádu je tento negativní efekt prakticky 

eliminován. 

Potenciální riziko mohou představovat zvýšené emise z dopravy odpadů 

související s jejich metariálovým a energetickým využíváním, váhu tohoto 

rizika je však možné hodnotit pouze v konkrétním kontextu (přeprava 

odpadů probíhá i v souvislosti s jinými druhy jeho využití či odstraňování). 

Uvedená rizika mohou rovněž nastat v souvislosti s realizací opatření 6.3 

Využívání obnovitelných zdrojů energie (zejména u energetického využívání 

biomasy cestou spalování v lokálních topeništích). 
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S růstem emisí může být spojen růst ekonomické aktivity, k jehož podpoře je 

zacíleno opatření 5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky. Lokální zhoršení 

imisní situace může teoreticky nastat i přesunem dopravní zátěže v důsledku 

opatření zahrnujícím úpravy na dopravní infrastruktuře (opatření 1.4 a 2.1). 

V souhrnu lze však očekávat převažující pozitivní vlivy realizace SRR na 

ovzduší. Kromě opatření přímo zaměřených na řešení problémů dopravy 

cestou jejího zklidňování i cestou modernizace a odstraňování úzkých míst 

na dopravní infrastruktuře (opatření 1.2., 1.3, 2.1, 2.2, 6.4) přispějí ke 

zlepšení ovzduší i aktivity realizované v rámci opatření k zvýšení obslužnosti 

území veřejnou dopravou (4.2). Na zlepšení emisní situace v zastavěných 

územích budou mít pozitivní vliv opatření k zlepšení kvality prostředí 

v sídlech i podpora obnovy ekologických funkcí krajiny (7.1), zahrnující 

aktivity ke snížení prašnosti (podpora péče o městskou zeleň, opatření ke 

snížení eroze v území, ad.) 

Významný potenciál ke snížení znečištění ovzduší v sídlech má rovněž 

opatření 6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor 

energie ve vazbě na místní podmínky, které zahrnuje aktivity podporující 

snižování energetické náročnosti a související snižovaní emisí znečišťujících 

látek, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v 

průmyslových sektorech a úspory energie včetně sektoru bydlení apod. 

Dílčí pozitivní vlivy na kvalitu ovzduší lze rovněž předpokládat u opatření 6.1 

Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území 

po bývalé těžbě nerostných surovin. Při jeho realizaci může dojít 

k omezování lokální prašnosti.  

 

Voda 

Rizika významného negativního vlivu koncepce na vody nebyla na úrovni 

detailu, s níž návrh SRR pracuje identifikována. 

Určité teoretické riziko negativního vlivu vyplývá z opatření směřujících 

obecně k podpoře podnikání, které by nepřímo mohlo přispět k růstu 

produkce odpadních vod z podniků (např. opatření 5.1. Podpora rozvoje 

lokální ekonomiky). Nepřímé negativní dopady na kvalitu podzemních i 

povrchových vod je též možné zvažovat v rámci opatření k podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů energie (6.3). Intenzivní pěstování 

energetických plodin (včetně kukuřice k využití v bioplynových stanicích) 

s sebou nese stejná rizika jako klasické intenzivní zemědělství (kontaminace 

vod agrochemií, erozní splachy, ad.). 

Výrazně pozitivní potenciál mají naopak opatření 6.5 Udržitelné využívání 

vodních zdrojů, které je vedle snižování odběrů a ztrát z vodovodní sítě 

zaměřeno i na zlepšení nakládání se srážkovými vodami. Významný pozitivní 

efekt může mít dále opatření 6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, 

revitalizace brownfields a území po bývalé těžbě nerostných surovin, které 
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může snížit rizika kontaminace povrchových i podzemních vod ze starých 

zátěží. Příznivý vliv může mít i opatření 7.2 Posílení preventivních opatření 

proti vzniku živelních pohrom, pokud bude zahrnovat i komplexní přírodě 

blízká opatření pro posílení retenčních schopností krajiny. Příznivý vliv lze 

očekávat i od široce formulovaného opatření 7.1 Zlepšení kvality prostředí 

v sídlech a rozvoj krajinných hodnot (např. zlepšení nakládání se srážkovými 

vodami v sídlech, revitalizace a obnova ekologických funkcí krajiny ad.). 

Zlepšení nakládání s odpadními vodami mohou přinést obecně formulovaná 

opatření na podporu rozvoje vybavenosti území technickou infrastrukturou 

(1.4), pokud budou zahrnovat i podporu budování kanalizace a čistíren 

odpadních vod. 

 

Klima 

Koncepce nebude mít významné vlivy z hlediska ochrany klimatu, dílčí 

pozitivní vlivy mohou nastat v oblasti ochrany před negativními dopady 

klimatické změny.  

V teoretické rovině lze uvažovat o riziku nárůstu emisí skleníkových plynů 

v důsledku zvýšení intenzity dopravy na silnicích, jejichž kapacita byla 

navýšena díky opatření k rozšíření a zkvalitnění dopravní infrastruktury (1.4, 

2.1). V úrovni obecnosti SRR jde však spíše o spekulaci. Řada aktivit 

k podpoře řešení problémů dopravy bude mít naopak pozitivní vliv i 

z hlediska snížení emisí (1.3. Podpora integrace dopravních systémů, 4.2 

Zlepšení vnější a vnitřní obslužnosti území, 5.3. Zajištění základních služeb a 

obslužnosti). 

Pozitivní vliv na emise skleníkových plynů bude mít opatření k 6.3 Využívání 

obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě na místní 

podmínky. Jednoznačně pozitivní vliv budou mít v rámci tohoto opatření 

aktivity vedoucí k úsporám energie. Složitější je situace u hodnocení přínosu 

podpory využívání obnovitelných zdrojů. Rozhodování o uplatňování OZE 

musí být založeno na analýze bilance vložené a získané energie (EROEI) a 

úplné emisní bilance v CO2 ekv., jinak může být výsledný efekt z hlediska 

ochrany klimatu negativní.  

Pozitivní vliv na snížení emisí skleníkových plynů (metanu) může mít i 

opatření 6.2. Podpora inovativních technologií v odpadovém hospodářství, 

pokud tato problematika bude zohledněna při jeho implementaci. 

Z hlediska ochrany před důsledky klimatické změny mohou být přínosem 

opatření k ochraně ekologických funkcí krajiny a ochraně území před 

živelními pohromami (7.1, 7.2, 7.3). 
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Půda a horninové prostředí 

Rizika významného negativního vlivu na horninové prostředí nebyla na 

úrovni detailu, s níž návrh SRR pracuje identifikována. Potenciální rizika 

degradace zemědělské půdy mohou přinést opatření k podpoře využívání 

OZE. Zejména v případě neuváženého rozvoje intenzivního pěstování 

biomasy na zemědělské půdě.Rozvoj infrastruktury a výstavba obecně 

s sebou nese zábory ploch včetně ploch ZPF, případně lesních pozemků 

(PUPFL), vzhledem k úrovni obecnosti koncepce však rozsah těchto vlivů 

nelze realisticky odhadovat. 

Požadavky na zábor nezastavěných ploch jsou spojeny zejména s opatřeními 

priority P.2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu. V určité 

míře se však mohou pojit i s dalšími opatřeními, např. tam kde bude 

připadat v úvahu podpora rozvoje podnikání formou výstavby 

podnikatelských zón či technologických parků na zelené louce (1.1, 1.4, 5.1).  

S významným rizikem pro zemědělskou půdu je spojeno opatření 6.3 

Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě 

na místní podmínky, pokud by jeho naplňování zahrnovalo podporu 

intenzivního pěstování biomasy. Agrotechnické postupy spojené 

s intenzivním pěstováním OZE stejně jako u konvenčního zemědělství 

představují riziko eroze a dalších forem degradace půdního fondu. 

Významné pozitivní vlivy na půdní a horninové prostředí může mít opatření 

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a 

území po bývalé těžbě nerostných surovin. Snížení rizika kontaminace půd 

znečišťujícími látkami ze starých zátěží a sanace půd již kontaminovaných 

představuje velmi významný krok k odstranění environmentálních rizik 

v území.  

Dílčí pozitivní vlivy na půdu pak lze očekávat i u opatření 6.2 Podpora 

inovativních technologií v oblasti odpadového hospodářství (snížení rozsahu 

ploch skládek) a opatření 7.1 ke zlepšení životního prostředí v sídlech a 

ochraně a rozvoji krajinných hodnot (aktivity k posilování ekologických 

funkcí krajiny, provádění pozemkových úprav, ad.). Obdobně lze očekávat 

pozitivní vlivy od opatření 7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku 

živelních pohrom, pokud budou zahrnovat přírodě blízká řešení omezující 

erozi. 

 

Příroda, krajina a ekosystémy 

Koncepce zahrnuje řadu opatření, s jejichž implementací jsou spojena 

rizika negativních vlivů na přírodu, krajinu a ekosystémy. Týká se to 

zejména opatření zahrnující výstavbu dopravní a technické infrastruktury 

v území a využívání obnovitelných zdrojů.  
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Aktivity opatření 1.3 Podpora integrace dopravních systémů, jako budování 

infrastruktury pro dopravu v klidu, výstavba terminálů a logistických center 

a rozvoj mezinárodních letišť pravděpodobně ovlivní zvláště chráněné 

druhy, biodiverzitu, krajinný ráz, může dojít i k ovlivnění zvláště chráněných 

území. Záleží na konkrétním umístění a provedení záměrů.   

Rovněž budování obchvatů obcí a některé typy infrastruktury (v rámci 

opatření 1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury) ovlivní zvláště chráněné 

druhy, biodiverzitu, krajinný ráz, může dojít i k ovlivnění zvláště chráněných 

území.  

Lze očekávat, že implementace opatření 2.1 Modernizace silniční 

infrastruktury (dobudování chybějících úseků dálnic a zvyšování 

propustnosti komunikací I. třídy) bude mít řadu negativních vlivů na přírodu 

a krajinu. Výstavba a zkapacitňování velkých liniových staveb má vliv na 

zábor přírodních biotopů a stanovišť druhů, celkovou úroveň biodiverzity, 

ovlivnění okolních biotopů přenosem znečištění a hluku, přímé usmrcování 

živočichů během stavby i provozu záměru. Dalším významným vlivem je 

zvyšování fragmentace a snižování migrační prostupnosti krajiny, narušení 

souvislých komplexů lesů a přírodních stanovišť, ovlivnění vodního režimu 

krajiny. Dojde k ovlivnění funkce prvků ÚSES, narušení krajinného rázu. 

U opatření 2.2 Modernizace železniční sítě může při budování nových tras 

nebo větších změnách stávajících tras dojít k negativnímu ovlivnění všech 

složek přírody a krajiny obdobně jako u nových silničních staveb, většinou s 

menším rozsahem vlivů. 

V rámci opatření 2.3 Rozšíření a modernizace energetických sítí,  při 

výstavbě a modernizaci energetických sítí může dojít k záboru a ovlivnění 

přírodních biotopů a stanovišť významných druhů, ovlivnění krajinného 

rázu, u el. vedení též usmrcování ptáků při nárazech či zasažení el. proudem, 

ovlivnění zvláště chráněných území, narušení funkce liniových ekologicko-

stabilizačních prvků. 

U opatření 4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území může budování 

nových silnic nižší třídy a cyklostezek (případně větší změny stávajících) mít 

vliv na přírodu a krajinu. V některých případech mohou být umístěny do 

velkoplošných zvláště chráněných území. Rovněž mohou ovlivnit přírodní 

stanoviště a biotopy významných druhů, prvky ÚSES, významné krajinné 

prvky, vodní toky a vodní režim krajiny. Může zde docházet k usmrcování 

živočichů včetně chráněných a ohrožených. Vlivy záleží na lokalizaci a 

konkrétním provedení záměrů. 

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a 

území po bývalé těžbě nerostných surovin může rovněž za určitých okolností 

mít negativní vliv na přírodu. Území po těžbě nerostných surovin a některé 

typy brownfields jsou stanovištěm řady zvláště chráněných a ohrožených 
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druhů. Případná technická revitalizace nebo nevhodné využití by měly na 

tyto druhy významný vliv. 

Teoreticky může dojít k ovlivnění významných složek přírody a krajiny i v 

rámci opatření 6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti odpadového 

hospodářství. V obecné rovině, bez znalostí konkrétních záměrů však není 

možné vlivy vyhodnotit. 

Řada rizik negativních vlivů je spojena s aktivitami potenciálně rozvíjenými 

v rámci opatření 6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora 

úspor energie ve vazbě na místní podmínky. Při nevhodné lokalizaci mohou 

zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie negativně ovlivňovat 

přírodu a krajinu. Například v případě větrných elektráren jde o přímé 

zásahy do biotopů, usmrcování ptáků a netopýrů, migrační bariéru, rušení 

apod. a též ovlivňují krajinný ráz. Vodní elektrárny ovlivňují vodní toky 

včetně všech jejich složek. Fotovoltaické elektrárny znamenají zábor půdy, 

ovlivnění krajinného rázu atd. Rozhodující pro vliv je zejména umístění, ale i 

provedení záměru 

Protihlukové stěny (v rámci opatření 6.4 Omezování negativních vlivů 

dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a na krajinu) mohou negativně 

ovlivňovat krajinný ráz a případně může docházet ke kolizím ptáků. 

Při realizaci opatření 7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku 

přírodních pohrom, mohou protipovodňová opatření negativně ovlivnit 

samotné vodní toky i jejich okolí, zejména technické úpravy koryt, hráze 

apod. Rizika ovlivnění významných složek přírody a krajiny s sebou nese 

rovněž opatření 7.3 Obnova území po vzniku živelních pohrom. V obecné 

rovině však není možné vlivy vyhodnotit. 

 

Odpady 

Rizika významného negativního vlivu koncepce na hospodaření s odpady 

nebyla na úrovni detailu, s níž návrh SRR pracuje identifikována. 

Teoreticky by k nežádoucímu zvýšení produkce odpadů, včetně 

nebezpečných, mohla nepřímo přispívat opatření obecně zaměřená na 

podporu rozvoje lokální ekonomiky (5.1), pokud by docházelo k podpoře 

rozvoje odvětví náročných na produkci odpadů. S produkcí velkého objemu 

stavebních odpadů pak souvisí opatření zahrnující podporu budování 

velkých infrastrukturních staveb a stavebních investic obecně (zejména 

opatření 1.4, a celá priorita 2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního 

významu.  

Problematice odpadů je v rámci SRR věnováno samostatné opatření 6.2 

Podpora inovativních technologií v oblasti odpadového hospodářství, u nějž 

lze z podstaty věci předpokládat významný pozitivní vliv. Obdobně lze 

hodnotit rovněž opatření 6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, 

revitalizace brownfields a území po bývalé těžbě nerostných surovin, kde lze 
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předpokládat uplatnění environmentálně příznivých postupů při nakládání 

s odpady. 

 

Environmentální rizika 

Potenciální významné negativní vlivy koncepce na ochranu před 

environmentálními riziky nebyly na úrovni detailu, s níž návrh SRR pracuje 

identifikovány. 

Snižování environmentálních rizik a následků živelních pohrom jsou v SRR 

přímo věnována samostatná opatření (7.2, 7.3), která jmenovitě zmiňují 

ochranu před povodněmi a problematiku svahových pohybů. Pozitivní vliv 

lze předpokládat i u obecného opatření 7.1. Zlepšení kvality prostředí 

v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot. Aktivity na zlepšení 

ekologické stability a retenční schopnosti krajiny, včetně pozemkových 

úprav budou mít pozitivní vliv na snížení rizik povodní i lokálních záplav. Ke 

snížení rizik škod způsobených záplavami v urbanizovaném prostoru přispějí 

i opatření zahrnující lepší nakládání se srážkovými vodami (6.5). 

Pozitivní vliv na zabezpečení stability zásobování energiemi (včetně zvýšení 

odolnosti v případě extrémních projevů klimatické změny) bude mít 

opatření 2.3 Rozšíření a modernizace energetických sítí. Snížení rizika 

kontaminace životního prostředí nežádoucími látkami v důsledku havárií či 

živelních pohrom lze očekávat i u opatření k odstraňování starých 

ekologických zátěží a zlepšení technologií nakládání s odpady (6.1, 6.2). 

 

Kulturní dědictví 

Rizika významného negativního vlivu koncepce na kulturní dědictví nebyla 

na úrovni detailu, s níž návrh SRR pracuje identifikována. 

V teoretické rovině lze u jednotlivých cílů a opatření SRR uvažovat o 

potenciálních vlivech na kulturní dědictví (např. střety protipovodňové 

infrastruktury s památkovou ochranou historických objektů, nebo konflikty 

výstavby infrastruktury a ochrany archeologických lokalit), na úrovni detailu, 

s nímž koncepce pracuje, však žádné takové vlivy nebyly identifikovány.  

Řada opatření SRR má naopak velký potenciál přímo i nepřímo přispět 

k zachování kulturního dědictví, jak hmotného tak i nehmotného. Opatření 

podporující stabilizaci venkovského prostoru, a zejména jeho periferních 

oblastí působí proti vylidňování území, které obvykle doprovází úpadek péče 

o hmotné kulturní památky a zánik místních tradic a dalších forem 

kulturního dědictví (např. opatření 4.1 Zajištění odpovídající kapacity 

infrastruktury veřejných služeb, 4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti 

území, ad.). 

Přímo k podpoře rozvoje kulturního dědictví se hlásí opatření 3.2 Rozvoj a 

zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití 
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kulturního potenciálu. K zachování hmotného kulturního dědictví mohou 

přispět aktivity v rámci opatření zacílených na zlepšování prostředí v sídlech 

(zklidňování dopravy apod.). 

 

6.3 PŘESHRANIČNÍ VLIVY  

Na úrovni detailu, s nímž SRR pracuje, nebyly identifikovány žádné 

potenciálně negativní vlivy či rizika negativních vlivů přesahující hranice ČR. 
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7 PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI 

VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVEDENÍ KONCEPCE. 

K jednotlivým potenciálním rizikům negativního ovlivnění životního 

prostředí identifikovaným v rámci hodnocení (viz kapitolu 6.1) byla navržena 

opatření pro předcházení, respektive minimalizaci těchto vlivů. Jejich 

přehled je uveden níže. 

 

V rámci minimalizace rizik negativních vlivů na přírodu a krajinu při realizaci 

opatření zahrnujících výstavbu fyzické infrastruktury (např. komunikace, 

terminály, logistická centra, letiště) či jiné zásahy do území, je nezbytné dbát 

na eliminaci případných negativních dopadů na VKP, zvláště chráněné druhy 

živočichů a rostlin, ZCHÚ. Před zahájením jednotlivých akcí je proto 

nezbytné postupovat dle zák. 114/1992 Sb., v platném znění (závazné 

stanovisko k zásahu do VKP, udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště 

chráněných druhů dle §56, stanovisko dle §45i, využití institutu biologického 

hodnocení apod.).  

To se týká zejména opatření podporujících rozvoj dopravní infrastruktury: 

1.3 Podpora integrace dopravních systémů 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

2. 1 Modernizace silniční infrastruktury 

2.2 Modernizace železniční sítě 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

Při výběru projektů je bezpodmínečně nutné respektovat zvláště chráněná 

území. Dále je třeba upřednostňovat projekty s minimálním vlivem na 

ostatní složky přírody a krajiny, mimo významnější centra biodiverzity, 

nezasahující přírodní biotopy a biotopy významných druhů, vhodně 

umístěné z hlediska vlivů na krajinný ráz. 

Obchvaty a další infrastrukturu je nutné budovat mimo zvláště chráněná 

území, významnější centra biodiverzity, místa s vyšším podílem přírodních 

biotopů a výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů a respektovat 

co nejvíce krajinný ráz. Pokud tyto vlivy nelze zcela eliminovat, je třeba 

vybrat variantu s nejmenším možným vlivem. 

Vhodným výběrem dopravního řešení v oblasti a volbou konkrétní trasy je 

třeba eliminovat vliv na zvláště chráněná území a minimalizovat vliv na 

ostatní složky přírody a krajiny. Technickým řešením je pak třeba zajistit 

dostatečnou prostupnost stavby v celé délce trasy, zejména (ale nejen) na 
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významných migračních trasách. U projektů s vysokým vlivem je třeba zvážit 

nutnost výstavby a možnosti variantního řešení dopravních problémů. 

Trasy se musí co nejvíce vyhýbat cenným přírodním biotopům a biotopům 

zvláště chráněných druhů, musí být zachována migrační prostupnost 

zejména podél vodních toků. Stavby by neměly být spojeny s opevňováním 

břehů. Při budování cyklostezek v cenných územích je třeba zvážit jejich 

nutnost i provedení (např. nepoužívání asfaltu a betonu, menší šířka, 

neovlivnění vodního režimu apod.).   

Obdobně je nutné postupovat i u ostatních opatření, kde lze předpokládat 

investiční aktivity a výstavbu v území. U opatření 2.3 Rozšíření a 

modernizace energetických sítí, je třeba minimalizovat vlivy volbou vhodné 

trasy a konkrétního řešení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kromě 

zvláště chráněných území, přírodních biotopů a biotopů významných druhů, 

prvků ÚSES, VKP, také okolí shromaždišť vodních ptáků, hnízdišť dravců, 

přechodům přes vodní toky a lesní komplexy apod. 

Obecně je potřebné při plánování investic zahrnujících výstavbu 

upřednostňovat řešení minimalizující nároky na zábory půdy a vytvářet 

podmínky pro šetrné využívání surovin, včetně recyklace a druhotného 

využívání (např. stavební ch surovin při realizaci velkých dopravních staveb). 

Opatření směřující k podpoře zajištění dopravní obslužnosti by měla 

upřednostňovat využití environmentálně šetrných druhů dopravy a 

nízkoemisních technologií. 

U opatření 5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky je vhodné při jeho 

naplňování upřednostňovat v závislosti na místních podmínkách odvětví a 

technologie šetrné k životnímu prostředí. V případě realizace aktivit 

k podpoře cestovního ruchu je nutné zohlednit únosnou kapacitu místních 

ekosystémů s ohledem na očekávanou zátěž cestovním ruchem. Kromě 

využívání legislativních nástrojů (EIA ad.) je vhodné v dostatečném předstihu 

konzultovat konkrétní zaměření podpory a podmínky jejího přidělování 

s potenciálně dotčenými orgány ochrany přírody. 

Obdobný postup (konzultace nad rámec zákona) lze doporučit u opatření 

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a 

území po bývalé těžbě nerostných surovin. V konkrétních odborně 

zdůvodněných případech je vhodné postupovat při revitalizaci území 

poškozených těžbou cestou přirozené sukcese, namísto investic do 

standardních rekultivačních projektů. 

Aktivity naplňující opatření 6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti 

odpadového hospodářství, by měly směřovat k podpoře těch investic, které 

kromě samozřejmého respektování emisních limitů a plnění všech 

technických parametrů vyžadovaných legislativou, přispívají k naplňování 

principů hierarchie nakládání s odpadem, tzn., že nedochází 
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k upřednostňování odstraňování odpadu před jeho materiálovým využitím 

apod.  

U opatření 6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor 

energie ve vazbě na místní podmínky, je třeba aplikovat vhodně nastavená 

kriteria udržitelnosti pěstování biomasy, zajišťující ochranu zemědělské půdy 

před vyčerpáním, erozí, a kontaminací. 

Veškerá opatření k podpoře obnovitelných zdrojů energie je potřebné 

realizovat výhradně na základě analýzy EROEI (bilance vložené a získané 

energie) pro jednotlivé kategorie OZE. 

Podpora energetické využití biomasy by se neměla týkat velkých a zvláště 

velkých zdrojů, neboť zde prakticky nepřinese snížení emisí znečišťujících 

látek, ale způsobí nedostupnost biomasy v širokém okruhu každého velkého 

energetického zařízení, a kromě toho bude generovat zvýšení dopravní 

zátěže a souvisejících emisí. V případě energetického využití biomasy by se 

měla podpora soustředit na využití biomasy v modernizovaných kotelnách 

na lokální úrovni, v blízkosti místa jejího vzniku. 

Případnou výstavbu objektů OZE (včetně malých vodních elektráren, 

větrných turbin, fotovoltaických instalací ad.) a související infrastruktury je 

vhodné situovat mimo zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 

2000. Jednotlivé záměry výstavby těchto objektů je vhodné podrobit 

procesu biologického hodnocení dle §67 zák. č. 114/1192 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, eventuálně dalším legislativním 

procesům. 
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8 VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK BYLO 

POSUZOVÁNÍ PROVEDENO, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ PŘI 

SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ (NAPŘ. TECHNICKÉ 

NEDOSTATKY NEBO NEDOSTATEČNÉ KNOW-HOW) 

8.1 VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT 

SRR je předkládána jako jednovariantní. Varianty byly diskutovány na úrovni 

jednotlivých opatření, tj. byl diskutován jejich charakter, zaměření, zařazení 

nových či vypuštění některých původních opatření.  

Vzhledem k úrovni obecnosti formulovaných opatření je zřejmé, že varianty 

mohou nastat ve fázi implementace SRR, při rozhodování o způsobech 

realizace jednotlivých opatření.  

 

8.2 POPIS PROVEDENÍ POSOUZENÍ SRR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Posouzení vlivů SRR na životní prostředí bylo provedeno v souladu se 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 

znění. Významným podkladem byla Metodika posuzování vlivů koncepcí na 

životní prostředí (MŽP, edice Planeta 7/2004). 

Součástí vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě vydaného závěru 

zjišťovacího řízení je i posouzení vlivů na soustavu lokalit Natura 2000. 

Proces posuzování vlivu SRR na životní prostředí byl zahájen v době, kdy byla 

k dispozici pracovní verze Strategie, vyhodnocování poté probíhalo částečně 

souběžně s vnitřním a vnějším připomínkovacím řízením.  

Základním prvkem posouzení bylo hodnocení vlivů navržených opatření 

vzhledem k jednotlivým tématům životního prostředí. 

Jednotlivé kroky provedení posouzení vlivů SRR na životní prostředí: 

1. Analýza dosavadního vývoje a aktuálního stavu životního prostředí. 

2. Analýza relevantních národních strategických dokumentů. 

3. Stanovení sady témat životního prostředí relevantních pro hodnocení 

SRR na základě analýzy trendů a stavu životního prostředí, cílů 

strategických dokumentů pro oblast životního prostředí a obsahu SRR. 

4. Posouzení vlivů opatření SRR na jednotlivá témata životního prostředí. 

5. Posouzení SRR z hlediska vlivů na veřejné zdraví  

6. Posouzení SRR z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti (lokality systému Natura 2000) 
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7. Návrh opatření pro předcházení negativnímu vlivu implementace SRR 

na životní prostředí. 

8. Zpracování SEA dokumentace. 

9. Návrh stanoviska SEA. 

 

 

8.3 PROBLÉMY PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ 

Ze strany předkladatele koncepce tj. Ministerstva pro místní rozvoj, bylo 

zpracovateli SEA poskytnuto dostatečné množství relevantních údajů pro 

zpracování hodnocení.  
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9 STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ) VLIVŮ 

KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k tomu, že SRR představuje koncepci především s koordinační rolí, 
jejíž opatření na úrovni intervencí do území se vyznačují velkou mírou 
obecnosti, je obtížné stanovovat specifické indikátory vlivů koncepce na 
životní prostředí. Dopady SRR totiž mohou být monitorovány spíše až na 
úrovni sledování dopadů navazujících politik a programů (operačních 
programů financovaných z fondů EU apod.), které již zahrnují investice a 
další intervence s konkrétněji měřitelnými efekty na životní prostředí. 

Pro sledování vlivů na úrovni obecnosti v jaké pracuje posuzovaná koncepce 
doporučujeme zařadit do obecného systému monitoringu realizace SRR níže 
uvedenou sadu environmentálních indikátorů. Tyto indikátory vycházejí ze 
sady environmentálních indikátorů stanovených v rámci SEA posouzení 
předcházející SRR na období 2007-2013. 

• Emise znečišťujících látek za určité časové období připadajících na 
jednotku plochy území (v tisících tunách za rok na km2, změna za 
rok nebo delší časové období (%)) 

• % obyvatel vystavených nadlimitním hodnotám suspendovaných 
částic velikostní frakce PM 10 

• Emise oxidů dusíku z dopravy 

• Počet cestujících městskou hromadnou dopravou (MHD) v mil.osob 

• Podíl obyvatel vystavených nadměrnému hluku z dopravy ve 
městech (%) 

• Počet a podíl obcí zapojených do integrovaných dopravních systémů 
(IDS) v regionu 

• Počet odstraněných dopravně závadných míst ve městech a obcích 

• Délka cyklistických stezek (km) a změna jejich délky (%) 

• Přírůstek plochy revitalizovaného území ( ha ) 

• Počet odstraněných starých ekologických zátěží  

• Podíl modernizovaných tratí z celkové délky plánu (%) 

• Celková výměra dopravou nefragmentovaných území o plošném 
rozsahu větším než 100 km 2 (limity fragmentace jsou silnice s 
intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den a vícekolejné 
železniční tratě)(km 2) 

• Celková délka úseků dálnic neprostupných pro velké savce (km) (Na 
nově budované síti dálnic a rychlostních silnic nepřipustit vznik 
dalších neprůchodných úseků, tj. úseků, kde průchodnost dálnice 
pro faunu zjevně nebude odpovídat migračním potřebám fauny) 

• Počet realizovaných prvků regionální ÚSES 

• Snížení ztrát energie v rozvodných soustavách(%) 
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• Procento měst a obcí vybavených ČOV v obcích do 2000 EO, od 2000 
do 10 000 EO a nad 10 000 EO 

• Čistota povrchových vod dle jednotlivých ukazatelů (časový vývoj) 

• Počet podpořených projektů nízkoemisních, nízkoodpadových a 
energeticky nenáročných technologií v průmyslu, suma prostředků 

• Objem odpadů dle jednotlivých kategorií 

• Využitý komunální odpad na celkové produkci komunálních odpadů 
(%) 

• Akce zaměřené na řešení projevů plošné a rýhové eroze (počet akcí, 
výdaje na realizaci) 

• Rozloha zastavěné zemědělské půdy (ha) 

 

Vzhledem k účelu a charakteru koncepce (obecně formulovaná opatření 

budou implementována prostřednictvím řady rozdílných druhů intervencí, 

které budou blíže specifikována při rozpracování na nižších úrovních 

plánování) bude obtížné v rámci monitoring odlišit změny ve vývoji životního 

prostředí, které je možné přičítat realizaci SRR od vlivů jiných intervencí. Při 

implementaci SRR je proto třeba vycházet i z průběžného sledování výstupů 

obecného monitoring stavu životního prostředí ČR, prováděného rezortem 

ministerstva životního prostředí a reagovat na případný nežádoucí vývoj v 

rámci další aktualizace koncepce. 

 



 

85 

 

10 POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A 

KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ 

KONCEPCE. 

Plánovaná opatření jsou popsána v kapitole 7 vyhodnocení 
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11 STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTŮ 

Strategie regionálního rozvoje představuje vrcholný strategický dokument 

určující priority a úkoly týkající se regionálního rozvoje ČR. Realizace této 

strategie přitom není výhradně úkolem Ministerstva pro místní rozvoj, ale 

SRR bude realizována ve spolupráci, opatřeními koncepční povahy, 

spadajícími do gescí řady resortů.  

Vzhledem k povaze koncepce tedy její implementace nebude spočívat 

v přímé podpoře realizace jednotlivých projektů, SRR pro takovou podporu 

ani nedisponuje vlastním finančním rámcem. Opatření SRR budou 

implementována prostřednictvím, úprav politik jednotlivých resortů, dílčích 

strategických dokumentů, operačních programů, přípravy legislativních 

změn, apod. 

Vzhledem k uvedenému proto posuzovatel SEA nenavrhuje kriteria pro 

výběr konkrétních projektů. 
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12 VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

12.1 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ STAV ČR 

Veřejné zdraví představuje zdravotní stav obyvatelstva, včetně zdravotního 

stavu jednotlivých populačních skupin. Je výsledkem vzájemného a 

dlouhodobého působení řady faktorů včetně kvality životního prostředí. 

Dobrý zdravotní stav populace je předpokladem pro stabilitu a úspěšný 

rozvoj společnosti. 

Strategické hodnocení vlivu nezdravotnických koncepcí na zdraví (HIA) je 

nedílnou součástí strategického hodnocení vlivů na životní prostředí dané 

koncepce/politiky; dokládá efekt koncepce na veřejně zdraví plynoucí ze 

životního prostředí u dotčené populace. Hodnocení HIA má dva hlavní cíle, 

jednak minimalizovat negativní dopad hodnocené koncepce (prevence), a 

jednak implementovat relevantní cíle podpory zdraví. Cíle ochrany 

veřejného zdraví navíc musí pokrýt nejenom majoritní populaci, ale i citlivé 

skupiny z hlediska zdravotního stavu.  

Zdravotní stav populace ČR 

V posledních více jak 20 letech (od roku 1990) dochází k soustavnému 

zlepšování zdravotního stavu české populace. Průměrná délka života 

neustále roste, zejména v důsledku poklesu intenzity úmrtnosti na nemoci 

oběhové soustavy. Naděje dožití při narození v roce 2011 dosáhla hodnot 

74,7 let pro muže a 80,7 let pro ženy. Přesto, že celková intenzita úmrtnosti 

dlouhodobě klesá, lze vysledovat určité problematické zóny ve zdravotním 

stavu populace.  

• Roste míra incidence (počet nových onemocnění v průběhu roku) 
zhoubných novotvarů, která je však provázena poklesem intenzity 
úmrtnosti na tato onemocnění.  

• Přes dlouhodobý a výrazný pokles intenzity úmrtnosti na nemoci 
oběhové soustavy, zůstává úroveň úmrtnosti na tato onemocnění 
zhruba dvojnásobná v porovnání se státy bývalé EU15. Řada 
onemocnění a hlavně úmrtí nastává ve věku, kdy je lze považovat za 
předčasné, tj. do 65 let. Narůstá míra incidence chronických forem 
nemocí srdce a cév a zároveň stagnuje intenzita úmrtnosti na tato 
onemocnění (např. ICHS). 

• Dochází k růstu podílu osob v populaci s diabetem, alergickými 
onemocněními, CHOPN, neurotickými a afektivními poruchami a 
nemocemi pohybového aparátu. 

• Nedochází ke zlepšení životního stylu populace, naopak výskyt řady 
rizikových faktorů v populaci narůstá (např. podíl osob s 
nedostatečnou pohybovou aktivitou, podíl osob s nadváhou a 
obezitou), v populaci i ve společnosti je stále podceňována primární 
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prevence, tj. vlastní snaha o předcházení rozvoje rizikového faktoru 
či samotné nemoci.  

• V důsledku demografického stárnutí narůstá počet i podíl starších 
osob v populaci (ať již 65+ nebo 80+) se specifickými nejenom 
zdravotní problémy charakteristickými zejména pro pokročilé stáří 
(stařecká křehkost, multimorbidita, ztráta funkční zdatnosti až ztráta 
soběstačnosti). 

• Narůstá nerovnost ve zdraví jak z regionálního pohledu, tak mezi 
subpopulacemi různých socioekonomických skupin. 

 

12.2 DETERMINANTY ZDRAVÍ 

Vyvážený regionální rozvoj se zřetelem na kvalitu života a životního 

prostředí nabízí dvě hlavní skupiny determinant zdraví, které mohou 

výrazně a pozitivně ovlivnit zdraví/zdravotní stav dotčené populace. 

Následující kapitola shrnuje vliv sociálních (socioekonomických) 

individuálních i komunitních faktorů a environmentálních determinant na 

lidské zdraví a hodnotí úroveň zdraví české populace z pohledu sociálních 

rozdílů, regionálních rozdílů a environmentálního zdraví. 

Socioekonomické determinanty zdraví 

Sociální a socioekonomické faktory na individuální úrovni patří dnes k 

nejsilnějším determinantám zdraví. Lidé s nižšími příjmy, lidé s nižší úrovní 

vzdělání nebo osoby s nižším uplatněním na trhu práce (např. dlouhodobě 

nezaměstnaní) vykazují horší zdravotní stav víceméně ve všech oblastech 

zdraví (vyšší intenzita celkové úmrtnosti, vyšší podíl předčasných úmrtí, vyšší 

intenzita úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy, na řadu zhoubných 

novotvarů a na vnější příčiny, vyšší míra incidence řady chronických 

onemocnění, duševních poruch) než osoby s vyšším socioekonomickým 

postavením [1, 2 1 ]. Socioekonomické rozdíly neexistují pouze mezi 

socioekonomicky nejslabší a nejsilnější skupinou, ale lze je vysledovat napříč 

celou společností [2]. 

K rozdílům ve zdraví dochází jednak zprostředkovaně, skrz životní styl, dále 

v důsledku materiální deprivace a jednak to jsou psychosociální faktory, 

které způsobují socioekonomickou nerovnost ve zdraví. Osoby s nižším 

socioekonomickým postavením jsou častěji vystaveny rizikovým faktorům 

působícím negativně na zdravotní stav (např. chudoba, nezaměstnanost, 

fyzicky náročné pracovní prostředí, vykonávání nejistého zaměstnání, stres 

 
1
 [1] Mackenbach, J. (2006): Health inequalities: Europe in profile, UK Presidency of 

the EU 2005, [2] Marmot, M., Wilkinson, R. G. (2003): Social determinants of health, 

the solid facts, WHO. 
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na pracovišti, neadekvátní odměna za vynaložené úsilí na pracovišti, nízká 

úroveň bydlení, dlouhodobý stres, nedostatek kontroly nad vlastním 

životem, sociální vyloučení) a často volí životní styl narušující, eventuálně 

poškozující zdraví [1]. Naopak osoby s vyšším dosaženým vzděláním jsou 

k informacím o zdraví vnímavější a převážně bývají i nositeli pozitivních 

změn životního stylu, zároveň jsou tyto osoby schopny lépe využívat 

zdravotní péči (preventivní prohlídky, včasné řešení a vlastní iniciativa při 

řešení zdravotního problému, lepší komunikace a pochopení se s lékaři 

apod.). 

V České republice naposledy spočítaný rozdíl v naději dožití při narození 

(v roce 2001 - výpočet ukazatele je vázán na data ze sčítání) mezi osobami 

se základním vzděláním a osobami s vysokoškolským vzděláním lišil 

v případě mužů o 16 let (63,8 vs. 79,6), v případě žen o 6 let (77,2 vs. 82,9) 

[32]. 

Přesto, že hlavními determinantami zdraví jsou individuální faktory jedince, 

nelze opomíjet vliv dalších vnějších faktorů na zdraví jedince a společnosti. 

Dnes již klasický model nerovnosti ve zdraví -  Dahlgren a Whitehead 

(1991) - poukazuje na další roviny, které ovlivňují zdraví, a sice faktory 

související s obytným a pracovním prostředím, životními podmínkami, 

přístupu ke službám apod., kdy navíc všechny tyto faktory působí v kontextu 

socioekonomických, kulturních a přírodních podmínek celého 

regionu/společnosti.  

Socioekonomické rozdíly ve zdraví a životním stylu se tak projevují nejenom 

na individuální úrovni mezi jedinci nižší a vyšší socioekonomických skupin, 

ale i na kontextuální, tj. v tomto případě komunitní/regionální úrovni. 

Obyvatelstvo sociálně deprivované oblasti (např. sociálně vyloučené 

lokality) vykazuje horší zdravotní stav nejenom díky individuální socio-

ekonomické pozici, ale k tomu navíc i působením samotného prostředí 

(tzv. neighbourhood effect).  

Regionální rozdíly v úrovni zdravotního stavu populací lze v ČR pozorovat 

dlouhodobě již na úrovni okresů (jako statistické jednotky). Naděje dožití při 

narození, jakožto nejpoužívanější indikátor zdravotního stavu, se mezi muži 

pohybovala v letech 2007-2011 od 71,1 let v Teplicích po 76,2 let v Praze. U 

žen se hodnoty naděje dožití při narození pohybovaly od 77,5 let v Teplicích 

po 81,9 let v Jihlavě. Rozdíly v naději dožití při narození u menších územních 

jednotek (SO ORP – správní obvody obcí s rozšířenou působností) byly ještě 

vyšší, variační rozpětí (rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou) bylo 

 
2
 [3] Úmrtnostní tabulky podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ČR, 2001 in 

Demografie 2006, 48, 3, s. 207-217 
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v období 2007-2011 u mužů i žen zhruba 7 let. Mezi oblasti s lepší úrovní 

zdravotního stavu populace lze dlouhodobě považovat pražskou aglomeraci, 

okresy jižní Moravy, východních Čech a některých oblastí jižních Čech. 

Naproti tomu nejméně příznivá situace byla vždy v okresech severních a 

severozápadních Čech. Zjednodušeně lze rozdíly ve zdraví vysvětlit faktory 

jako dostupnost rychlé lékařské péče, stav životního prostředí oblasti, 

prevalence rizikových faktorů životního stylu obyvatelstva, úroveň 

vzdělanosti, sociální struktura obyvatelstva, struktura zaměstnanosti v 

daném regionu apod.  

Regionální rozvoj představuje komplex procesů, které probíhají uvnitř 

regionů a které se týkají pozitivních ekonomických, sociálních, 

environmentálních či jiných proměn regionu. Hlavním cílem aktivit 

regionální rozvoje je pak obvykle zlepšit socioekonomickou úroveň regionů a 

obcí. Zlepšování socioekonomické situace regionů, obcí a tím 

zprostředkované i jejich obyvatel představuje velmi silnou, pozitivní 

determinantu pro veřejné zdraví.  

Vlivy na zdraví uplatňující se prostřednictvím životního prostředí 

Kvalita životního prostředí je jednou z determinant zdravotního stavu 

populace. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) způsobuje 

znečištění životního prostředí v Evropském regionu 10 % až 20 % 

onemocnění. Pouze v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem 

v Evropě zemře předčasně přibližně 280 tisíc lidí. Nejvýznamnějšími 

zdravotními dopady expozice znečištěnému životnímu prostředí jsou 

respirační a gastrointestinální onemocnění, alergie, kardiovaskulární a 

metabolická onemocnění, vývojové a reprodukční poruchy, a také nádorová 

onemocnění. Expozice škodlivým látkám je třeba snižovat jak je to rozumně 

možné, neboť často jsou vědecky prokazovány zdravotní dopady i pro 

takové koncentrace škodlivin v prostředí, které byly dříve považovány 

za bezpečné; u látek s karcinogenním působením není možné stanovit 

bezpečnou mez vůbec a u mnoha látek není jejich působení při dlouhodobé 

a kombinované expozici nízkým dávkám dosud známo. 

Environmentální zdraví populace ČR 

Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se výrazně podílí na ovlivnění 

lidského zdraví. Zhoršená kvalita ovzduší je zásadním problémem životního 

prostředí ČR a zůstává nevyhovující nejen ve velkých městech - v důsledku 

dopravy a průmyslu, ale také v malých sídlech, kde se spalují pevná paliva 

v zastaralých zařízeních. Dlouhodobě nejzávažnějším problémem 

zůstávají  suspendované částice (PM10 a PM2,5) a polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU/BaP). V dopravou zatížených lokalitách dochází také 
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k překračování limitních koncentrací pro oxid dusičitý (NO2). Nejvíce 

zatíženými oblastmi jsou velké aglomerace, jako Ostravsko-Karvinsko, Praha 

a Brno. V roce 2011 žilo v místech, kde bylo naplněno alespoň jedno z 

kritérií překročení imisního limitu3 pro suspendované částice frakce PM10 49 

% obyvatel4. Nadlimitní roční koncentraci benzo(a)pyrenu bylo vystaveno 42 

% obyvatel (rok 2010).  

Hluk ze životního prostředí je považován za nejvýznamnější 

environmentální faktor hned za znečištěním ovzduší. Hluk ovlivňuje 

centrální nervový, kardiovaskulární a imunitní systém jedince (konkrétní 

dopady na zdraví viz příloha 2). Majoritním zdrojem hluku (v 

mimopracovním prostředí) je doprava; v ČR na hlavních dopravních tazích 

dosahuje hlučnost hladin 70 až 85 dB. Podle Zprávy o zpracování strategické 

hlukové mapy ČR z roku 2007 bylo v I. kole hlukového mapování zjištěno5, že 

v oblastech nad mezní hodnotou pro hluk ze silniční dopravy žije 226,7 tisíc 

obyvatel (z hlediska ukazatele hluku pro den, večer, noc). V Praze, Brně a 

Ostravě je vystaveno účinkům hluku přesahujícím hygienické limity zhruba 

10 % populace. V některých obcích v blízkosti frekventovaných komunikací 

je nadměrnému hluku vystavena více jak ¼ obyvatel.  

Bezpečná pitná voda je dalším základním požadavkem ochrany veřejného 

zdraví. Prostřednictvím pitné vody může být jedinec exponován 

biologickým, mikrobiologickým či chemickým agens nejenom konzumací, ale 

také sprchováním nebo vdechováním. Přes 93 % české populace bylo v roce 

2011 zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů, jejíž kvalita se 

v posledních dvou desetiletích zlepšila, a v posledních letech se výrazně 

nemění. Velikost odhadované expozice obyvatel zdraví škodlivým látkám 

z pitné vody je konstantní či mírně klesá. Více jak 80 % obyvatel bylo v roce 

2011 zásobováno vodou, v níž nebylo ani u jednoho ze zdravotně závažných 

ukazatelů nalezeno překročení limitní hodnoty. Nejvýznamnější expozici 

z pitné vody představují dusičnany (v průměru zhruba 7 % hodnoty 

celkového denního přijatelného příjmu dusičnanů). Mikrobiologická kvalita 

pitné vody z veřejných vodovodů zůstává konstantní; výskyt epidemií z pitné 

vody je sporadický.  

 
3
 Imisní limity PM10 – aritmetický roční průměr >40 µg/m3 a/nebo více než 35 překročení 

24hodinového limitu 50 µg/m
3
/kalendářní rok. 

4
 Obyvatel v monitorovaných sídlech -Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva 

České republiky ve vztahu k životnímu prostředí zahrnuje sídla s 4,3 miliony obyvatel ČR 
5
 Strategické hlukové mapování bylo provedeno pro aglomerace nad 250 tisíc obyvatel a pro 

silnice s intenzitou dopravy nad 6 milionů vozidel za rok, významná letiště a železniční tratě. 
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Možná zdravotní rizika související se znečištěním povrchových vod se snižují. 

Problémem však stále zůstává znečišťování rozptýleného a plošného 

charakteru, tedy nekontrolovatelné množství odpadních vod z rozptýlené 

zástavby a ze zemědělství, především splachy hnojiv a přípravků na ochranu 

rostlin. Touto činností je zejména ohrožena populace (cca 7 %), která 

využívá vlastní zdroj pitné vody, kde lze předpokládat, že zde nedochází 

k pravidelným kontrolám kvality vody. Kvalitu rekreačních vod v České 

republice je možno hodnotit jako poměrně dobrou. V roce 2011 vyhovělo 

limitním požadavkům 87 % sledovaných koupališť (celkem 183). Největším 

problémem tuzemských přírodních vod nadále zůstává masový výskyt 

toxických sinic, způsobujících alergické reakce či akutní otravy. 

Změny klimatu a extrémní výkyvy počasí výrazně ovlivňují lidské zdraví. 

Podle WHO vede zvýšení průměrné roční teploty o 1°C k růstu intenzity 

úmrtnosti o 1-3 %; ohroženými skupinami obyvatel jsou především starší 

osoby a malé děti, které mají sníženou schopnost regulace tělesné teploty. 

Změna teploty ohrožuje dále pacienty s astmatem, respiračními infekcemi či 

CHOPN, kde zmíněné zvýšení průměrné roční teploty může vést k růstu 

intenzity úmrtnosti až o 6 %. Dochází také ke změnám v sezonním rozložení 

alergenních pylů, většinou se jedná o prodloužení sezónnosti a prodloužení 

trvání alergických poruch v průběhu roku. Dále dochází zvýšení produkce 

pylů některými rostlinami, či postupné migrace nových alergenních látek 

z jižních oblastí. Horké dny, kdy je vzduch navíc silně znečištěn prachovými 

částicemi a přízemním ozonem, lze předpokládat nárůst intenzity úmrtnosti 

na respirační a kardiovaskulární nemoci. 

Mírnější zimy v našem podnebném pásu pak vedou k posílení populací 

klíšťat (i k rozšíření jejich areálu působnosti) a k následnému šíření 

infekčních onemocnění přenášených zejména klíšťaty jako je lymská 

borelióza a klíšťová encefalitida (v roce 2011 onemocnělo v ČR lymskou 

boreliózou téměř 5 tisíc osob a 860 osob potom klíšťovou encefalitidou) 

Zvýšení průměrné roční teploty má také nezanedbatelný vliv na kvalitu vod; 

nárůst průměrné teploty povrchových vod vede dlouhodobým změnám v 

kvalitě surové vody (například dochází ke zvýšení koncentrace organických 

látek, roste riziko bakteriálního a chemické znečištění vod). To v důsledku 

vede k vyšší náročnosti úpravy vody, riziku nižší účinnosti dezinfekce a riziku 

vyšší tvorby vedlejších produktů dezinfekce, které vznikají reakcí chloru či 

jiného dezinfekčního oxidantu s přírodně organickými látkami ve vodě. 

K nižšímu ředění mikrobiologického znečištění dochází nárůstem 
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průměrných teplot i v případě koupacích vod; dochází k eutrofizaci 

(obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor, snížení obsahu volného 

kyslíku) a tím přemnožení cyanobakterií (sinic). Navíc se objevují některé 

dříve se nevyskytující sinice, produkující velmi účinné toxiny. 

V Evropském regionu, stejně tak i v Česku, je hlavní determinantou 

lidského zdraví ze životního prostředí snížená kvalita ovzduší a zvýšené 

hladiny hluku v důsledku dopravy. Expozici populace ČR cizorodým látkám 

z potravin a příjmu pitné vody lze hodnotit jako příznivou. 

U aktivit regionálního rozvoje může docházet ke střetům hospodářských 

aktivit a ochranou životního prostředí a tím i veřejného zdraví. 

Minimalizace těchto střetů je předpokladem pro zachování stávajícího 

stavu veřejného zdraví dotčené populace.  

12.3 HODNOCENÍ PRIORIT SRR ČR A JEJICH RELEVANCE K VEŘEJNÉMU ZDRAVÍ A CÍLŮM 

ZDRAVOTNÍCH POLITIK - SOULAD PRIORIT SRR ČR A „ZDRAVÍ 21“ 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České 

republiky -  Zdraví pro všechny v 21. století (dále jen „ZDRAVÍ 21“), který 

vychází z metodického programu WHO, byl schválen Usnesením vlády ČR č. 

1046/2002. Tímto koncepčním materiálem byla definována problematická 

místa zdravotního stavu populace ČR a byly stanoveny cíle a opatření 

vedoucí ke zlepšení této úrovně, stejně tak i ke zlepšení kvality života.  

Tento program si vytyčuje nejenom úkoly pro snížení výskytu řady 

infekčních či chronických onemocnění, zlepšení zdravotního stavu u citlivých 

skupin obyvatelstva, ale zaměřuje se také na oblast prevence a podpory 

zdraví v širších souvislostech, tzn., snaží se předcházet zhoršování úrovně 

zdravotního stavu působením řady determinant, včetně kvality životního 

prostředí či kvality místního prostředí. Pozitivní působení na veřejné zdraví 

by navíc mělo probíhat za podpory všech resortů, včetně spolupráce na 

regionální úrovni.  

V programu „Zdraví 21“ bylo stanoveno 21 cílů; z nichž relevantními 

z hlediska SRR ČR jsou cíle zmíněné níže. Dotčené cíle jsou dále rozděleny do 

tří skupin na cíle přímo dotčené SRR ČR, u kterých jsou přímo dotčené i dílčí 

úkoly cíle (značeno +++), cíle částečně dotčené SRR ČR, nelze konkrétně 

stanovit dotčený dílčí úkol cíle Zdraví 21 (++) a cíle související s SRR ČR, 

aktivity SRR ČR mohou ovlivnit cíle Zdraví 21 (+). Tabulka 1 následně uvádí 

provázanost priorit SRR a cílů zdravotní politiky Zdraví 21. 
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Cíl 2: Spravedlnost ve zdraví (+++)  

dílčí úkol 2.1 a 2.2 snižování rozdílů ve zdravotním stavu socioekonomických 

skupin (subpopulací),dílčí úkol 2.3 omezovat socioekonomické vlivy, které 

negativně působí na zdraví, jedná se zejména o výrazné rozdíly v příjmu, 

dosaženém vzdělání a v uplatnění na trhu práce, dílčí úkol 2.4 snížit podíl 

osob žijících v nedostatku finančních prostředků. 

Zmírnit negativní dopady prohlubování regionálních rozdílů je jedním ze 

stěžejních cílů SRR ČR. Opatření vedoucí ke snížení prohlubujících se 

socioekonomických nerovností budou mít přímý dopad na zdravotní stav 

dotčených populací a mělo by vést ke snížení rozdílů ve zdraví mezi různými 

socioekonomickými skupinami.   

Cíl 5: Zdravé stárnutí (++) – zdravé stárnutí zjednodušeně řečeno 

představuje využití zdravotního potenciálu raného stáří a aktivní účast na 

životě společnosti. V analytické části SRR ČR je často zmíněno demografické 

stárnutí jako proces přinášející řadu problémů. Narůstající podíl starších 

jedinců v populaci sebou zajisté přináší řadu problémů, ale stárnutí ani starší 

osoby nelze považovat za homogenní proces či skupinu, naopak stáří se 

vyznačuje vysokou plasticitou (tvárností), variabilitou mezi funkcemi a 

osobami a vysokou mírou individuality.  

Zjednodušeně lze však stáří dělit dle etap života na rané stáří, tzv. třetí věk a 

stáří pozdní neboli věk čtvrtý. Zatímco rané stáří (orientačně období mezi 60 

až 80 roky věku) představuje období aktivního života, kdy stále vyšší podíl 

osob zůstává soběstačnými a aktivními v sociálním i celospolečenském 

kontextu, představuje čtvrtý věk (pokročilé stáří) období závislosti, které 

může být pro samotného člověka v mnoha ohledech zatěžující. Dobré 

stárnutí závisí na společenské struktuře, i na individuálním aktivním jednání; 

prostřednictvím tělesného a psychického tréninku lze přispět ke zdravému a 

aktivnímu stárnutí. Negativní efekt vysokého stáří je tak mnohonásobně 

převýšen vývojem vitality stáří v období raného stáří. 

V rámci cílů SRR ČR by kromě účelné koordinace služeb zdravotnických a 

sociálních (s využitím všech možností k životu v přirozeném prostředí 

seniora) neměly být opomíjeny intervenční programy, výrazně ovlivňující 

kondici starších osob a vlivy prostředí, včetně jeho náročnosti (rizika úrazů, 

handicapující situace, bariéry), které mohou být pro starší osoby nějakým 

způsobem limitující. Zvyšování bezpečnosti prostředí (veřejná prostranství, 

doprava) s ohledem na starší a handicapované osoby je jednou z možností 

jak můžou cíle a priority přispět ke zdravému stárnutí. 
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Cíl 6: Zlepšení duševního zdraví (+) 

Duševní zdraví (dlouhá období úzkosti a nejistoty, dlouhodobý stres, sociální 

vyloučení) je jednou z oblastí zdraví, které je výrazně ovlivněno materiálními 

podmínkami a socioekonomickými podmínkami místa, kde žijeme. 

Naplňováním cílů SRR ČR lze předpokládat snížení vzniku poruch duševního 

zdraví plynoucího ze sociálního vyloučení, chudoby, relativní deprivace či 

nezaměstnanosti. 

Cíl 8: Snížení výskytu neinfekčních onemocnění (+++)  

dílčí úkol č. 8.1. - snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u 

osob mladších 65 let o 40 %, dílčí úkol č. 8.3. - snížit závažné zdravotní 

komplikace související s cukrovkou snížit o jednu třetinu  

Ke snížení výskytu chronických onemocnění by mělo docházet, budou-li 

naplňovány cíle SRR ČR, Jednak tím, že dojde ke zlepšování 

socioekonomických podmínek (včetně kvality bydlení) např. v sociálně 

deprivovaných oblastech  rozvojových území či v periferních oblastech, a 

tím k celkovému poklesu nemocnosti a úmrtnosti na chronická neinfekční 

onemocnění. Dále lze předpokládat, že zlepšováním podmínek pro 

volnočasové aktivity a rozvojem nemotorové dopravy lze předcházet vzniku 

či prohlubování symptomů chronických onemocnění souvisejících 

s nedostatečnou pohybovou aktivitou (kardiovaskulární onemocnění, 

diabetes, některé typy zhoubných novotvarů, onemocnění páteře a kloubů). 

Rozvoj volnočasových aktivit dále může vést k lepší sociální soudržnosti 

v území, a tím dalšímu zlepšení kvality a zdraví populace. 

Cíl 9: Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (++) 

Dílčí úkol 9.1 snížit počty smrtelných a vážných zranění v důsledku 

dopravních nehod může být naplněn rozvojem nemotorové dopravy, 

zejména budováním nemotorové dopravy odděleně od motorové dopravy, 

zklidněním dopravy v obcích a městech (vybudováním obchvatů), dále 

regulačními prvky a změněným dopravním režimem ve městech lze přispět 

k bezpečnosti chodců. Snížení výskytu vážných dopravních nehod lze dále 

očekávat při odklonu hlavních dopravních tahů mimo obec, budováním 

obchvatů, a také při přesunu v dopravním zatížení ze silniční na železniční 

dopravu. 

Cíl 10: Zdravé a bezpečné životní prostředí (+++)  

Dílčí úkol č. 10. 1.  - snížit expozice obyvatelstva zdravotním rizikům 

souvisejícím se znečištěním vody, vzduchu a půdy látkami mikrobiálními, 

chemickými a dalšími 
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Úkol je naplňován částečně. Expozice zdraví nebezpečným látkám z pitné 

vody je na nízké úrovni, a dále klesá, jakost povrchových vod se zlepšuje. 

Expozice škodlivinám v ovzduší sídel stále přestavuje zdravotní riziko. 

Lokálně zůstávají problémem chemickými látkami kontaminovaná místa. Lze 

předpokládat, že SRR svými cíly a opatřeními sníží úroveň znečištění ovzduší, 

zmenší rozlohu území s překročenými kritickými zátěžemi v ovzduší, sníží 

rizika spojená s kontaminací půdy, vody a následně potravního řetězce. 

Cíl 11: Zdravější životní styl (++) – řešení veřejných prostranství a zeleně 

v urbanizovaných oblastech společně budováním infrastruktury pro 

nemotorovou dopravu může vést k lepší prostupnosti měst, lepší 

dostupnosti zeleně a rekreačních ploch, následně aktivnějšímu životnímu 

stylu, zejména zvýšení pohybové aktivity obyvatel. Zvýšení fyzické aktivity 

alespoň u části populace lze předpokládat i u cílů souvisejících se zlepšování 

podmínek pro volnočasové aktivity. 

Cíl 13: Zdravé místní životní podmínky (++) – město/obec jako kvalitní 

místo pro život je základním předpokladem pro zachování a zlepšení úrovně 

veřejného zdraví. Cíle o opatření SRR ČR mají předpoklad k rozvíjení 

podmínek pro zlepšení kvality života v obcích. K nárůstu kvality života může 

vést zpřístupnění, úprava a zatraktivnění veřejných prostranství a zeleně, 

revitalizace zanedbaných částí města, zklidnění dopravy v obytných zónách a 

centrech měst, zvýšení bezpečnosti chodců. Řadou opatření SRR ČR lze také 

vytvořit prostředí vhodné k aktivnímu trávení volného času a tím nárůstu 

pohybové aktivity obyvatel. Integrací sociálně vyloučených skupin a prevenci 

sociální exkluze lze předcházet vzniku ghett ve městech.  

Cíl 14: Zdraví, důležité hledisko činnosti všech resortů (+) - Zvyšování 

úrovně zdravotního stavu populace je základním atributem vyspělého státu. 

Zdraví obyvatelstva je podmínkou prosperity a vysoká hospodářská úroveň a 

politická vyspělost naopak pozitivně ovlivňují zdraví. Podpora a ochrana 

zdraví populace by proto měly být důležitým kritériem při volbě postupů a 

strategií všech sektorů. Plnění priorit SRR může výrazně zlepšit úroveň 

zdravotního stavu populace ČR. 
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Tabulka 6: Porovnání SRR ČR se zdravotní politikou Zdraví 21 

Priorita SRR Cíl Zdraví 21 
Dílčí úkol  
Zdraví 21 

Charakter 
vlivu priority * 

P.1 Využití potenciálu 
rozvojových území 

 2, 8, 9, 

10,11, 13 

2.3, 8.1, 8.3, 

9.1 
2 

P.2 Rozvoj klíčové 
infrastruktury 
nadregionálního významu 

2, 9, 10, 13 10.1 2 

P.3 Zkvalitnění sociálního 
prostředí urbanizovaných 
oblastí  

2, 5, 6, 8, 11, 

13,  

2. 1, 2.2, 2.3, 

2.4, 8.1, 8.3, 

10.1 

1 

P.4 Vyvážený rozvoj 
stabilizovaných území  

2, 8, 6, 11, 

13,  

2.1-2.4, 8.1, 

8.3 
1 

P.5 Oživení periferních území 2, 13 2.1-2.4 1 

P.6 Ochrana a udržitelné 
využívání zdrojů v 
regionech 

8, 10, 13 10.1 1 

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

6, 8, 9, 10, 13  1 

P.8 Zkvalitnění 
institucionálního rámce 
pro rozvoj regionů 

8, 9  1 

P.9 Podpora spolupráce na 
místní a regionální úrovni 

8, 9  1 

*Charakter vlivu: 

1 Priorita plní a podporuje naplnění cíle 

2 Priorita plní a podporuje naplnění cíle (pozitivní dopady převyšují 

negativní), je nezbytné vyhodnocení dopadu konkrétních projektů na 

veřejné zdraví 

3 Priorita bez vlivu 

4 Priorita nepodporuje naplnění cíle 

5 Priorita je konfliktní s naplněním cílem 

 

Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020 zohledňuje cíle a 

opatření Zdraví 21. Zlepšování socioekonomické úrovně regionů a 

životního prostředí se následně projeví zlepšování úrovně zdravotního 

stavu populace a zvýšení kvality života populace. 
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12.4 MOŽNÉ VAZBY SRR ČR K PROBLEMATICE OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – ANALÝZA 

VZTAHU PRIORITNÍCH OBLASTÍ, PRIORIT A JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ SRR ČR A OBLASTÍ A 

CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Hlavním cílem SRR ČR je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj  území České 

republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, a zároveň 

přispět ke snižování regionálních rozdílů a umožnit využití místního 

potenciálu pro posílení konkurenceschopnosti jednotlivých správních celků. 

Naplnění hlavního cíle by mělo probíhat prostřednictvím následujících cílů: 

Cíl 1: Podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického 

potenciálu regionů (růstový cíl) 

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

Cíl 3: Posílit udržitelnost rozvoje (preventivní cíl) 

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

Vzhledem k tomu, že podklady politiky/strategie nejsou specifikovány tak, 

aby bylo možné stanovit odhad konkrétních dopadů pro veřejné zdraví, jsou 

v takovýchto případech východiskem verifikované znalosti o možných 

dopadech/vlivech různých determinant na zdraví. Na jejich základě jsou 

posuzovány/identifikovány předpokládané možné vlivy, ať negativní či 

pozitivní, posuzované koncepce na zdraví. Hodnocení koncepce z hlediska 

dopadů/vlivů na veřejné zdraví tak vyžaduje zvážení celého spektra možných 

zdravotních determinant a pravděpodobnosti jejich změn v důsledku 

plánované aktivity.  

Navrhovaná strategie ovlivňuje zdraví zejména prostřednictvím 

determinant socioekonomických (vzdělanost, zaměstnanost) a 

determinant životního prostředí, ať již prostřednictvím environmentálních 

determinant fyzických, chemických a biologických (emise, hluková), či 

determinant místních životních podmínek (dostupnost služeb, zdravotní 

péče, veřejné prostory, podmínky pro zdravější životní styl, úroveň 

bydlení). 

Cílem hodnocení vlivů na veřejné zdraví je zjištění, zda předkládaná 

strategie nenarušuje cíle ochrany zdraví a zda naopak v souladu s nimi 

napomáhá vytvářet podmínky pro pozitivní změny/zlepšení zdravotního 

stavu zasažené populace. V rámci hodnocení SRR ČR bylo sledováno jakým 

způsobem a do jaké míry mohou navrhované cíle a jejich opatření ovlivnit 

naplnění cílů ochrany zdraví. V optimálním případě by implementace SRR ČR 

měla znamenat podporu zdraví. 

Dopad jednotlivých opatření je detailněji popsán v následující tabulce 7. 
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Tabulka 7: Hodnocení dopadů SRR na veřejné zdraví 

Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

P. 1 Využití potenciálu rozvojových území 

1.1 Podpora transferu znalostí mezi 

výzkumným a podnikatelským sektorem  

Samotné Opatření nemá přímý vliv na VZ. 

Nemělo by být opomenuto technické 

kritérium, konkrétně šetrnost výrobku a 

výroby k životnímu prostředí u nových 

projektů, subjektů, popř. snižování zátěže 

životního prostředí již u existujících subjektů.  

zvýší nabídku pracovních míst, vznik nových 

vysoce kvalifikovaných pracovních míst. 

nebudou dostatečně zohledněna možná 

rizika, jejichž příčinou by mohlo být působení 

nových látek a směsí látek a nových 

technologií na lidské zdraví. 

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí   

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ, 

provázanost vzdělaní a následné pracovní 

kariéry může přinést pokles nezaměstnanosti 

absolventů vysokých škol, jakožto rizikové 

skupiny na trhu práce  

zvýší počet i podíl absolventů VŠ vzdělaných 

v oboru s návazností pro pracovní kariéru v 

regionu, sníží míru nezaměstnanosti 

absolventů vysokých škol. 

 

1.3 Podpora integrace dopravních systémů  

V případě integrace dopravních systémů 

(podpora veřejné dopravy, nemotorové 

dopravy, infrastruktura dopravy v klidu 

apod.) lze předpokládat pozitivní dopad na 

veřejné zdraví. 

 

 

 

zlepší kvalitu života obyvatel, 

sníží intenzitu automobilové dopravy, a tím 

sníží znečištění ovzduší v důsledku dopravy a 

sníží hladinu hluku plynoucího z dopravy, 

zvýší prostupnost města, propojenost pěších 

a sportovně rekreačních tras, dojde ke vzniku 

a rozvoji bezbariérových tras, zvýší fyzickou 

aktivitu populace, posílí sociální kontakty,  

sníží počet vážných dopravních nehod, 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 
 

 

Opatření výstavba nových multimodálních 

center a veřejných logistických center může 

mít pozitivní dopad na zdraví v případě 

minimalizace střetů zájmů mezi 

hospodářskými aktivitami a ochranou ŽP a VZ 

a v případě, že umístění nové výstavby bude 

s ohledem na ŽP a VZ.  

 

 

 

 

 

Budování a rozšiřování letišť může negativně 

ovlivnit VZ. 

 

zvýší nabídku pracovních míst 

v multimodálních terminálech a logistických 

centrech, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvýší míru zaměstnanosti, vzniknou nová 

pracovní místa. 

dojde k výraznému zvýšení dopravy, a tím 

zvýšení emisních látek z dopravy a zvýšení 

hlukové zátěže. 

Negativní dopady mohou plynout z výstavby 

na zelené louce, např. dojde výstavbou 

znečištění a zhutňování půdy, následnému 

ovlivnění zásob podzemních vod (ztížené 

vsakování srážkové vody), ovlivnění kvality 

vod a růstu spotřeby vody. 

Dojde výstavbou ke změně charakteru 

funkčního využití území, snížení kvality 

bydlení, k neprostupnosti území, izolaci 

sousedních vesnic apod., 

dojde ke zvýšení zátěže dotčené populace 

hlukem a emisemi plynoucí přímo letecké 

dopravy, ale také z možné intenzifikace 

automobilové dopravy v okolí letišť. 

Nezbytné hodnocení dopadu konkrétních 

projektů na veřejné zdraví. 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury  

Doplněním chybějící dopravní infrastruktury 

lze předpokládat pozitivní vliv na VZ.  

 

 

dojde ke snížení zátěže obyvatel měst a obcí 

emisemi a hlukem z dopravy,  

odkloněním dopravy z měst budováním 

obchvatů dojde ke zvýšení bezpečnosti 

dojde výstavbou ke změně charakteru 

funkčního využití území, snížení kvality 

bydlení, k neprostupnosti území, izolaci 

sousedních vesnic apod. 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 
 

 

Kvalitní technická infrastruktura přispěje k 

zajištění dobrého fungování, obslužnosti 

urbanizovaného území a tím lze 

předpokládat pozitivní vliv na VZ 

 

 

Podnikatelská infrastruktura/ infrastruktura 

pro cestovní ruch zvýší úroveň VZ růstem 

socioekonomické úrovně oblasti 

 

Řešení veřejných prostranství a zeleně, 

revitalizace zanedbaných částí měst bude mít 

pozitivní vliv na VZ 

dopravy, a tím lze předpokládat snížení 

počtu dopravních nehod s fatálními a 

trvalými následky. 

 

zajistí příznivé parametry životního prostředí 

sídel a příznivé podmínky z hlediska hygieny 

životního prostředí v intravilánu, sníží 

spotřebu energie, pitné vody, 

 

zvýší nabídku pracovních míst, zvýší 

zaměstnanost, 

 

 

zlepší životní úroveň a kvalitu života obyvatel 

měst, zvýší kvalitu veřejného prostoru, zvýší 

sociální kontakty, zvýší bezpečnost měst, 

zlepší životní styl populace, zejména aktivním 

trávení volného času, 

sníží působení alergenů na lidský organismus 

redukcí nekultivovaných ploch ve městech, 

kde se daří rostlinám s agresivními pylovými 

alergeny, 

Zvýšena opatrnost by měla být věnována 

výstavbě silničních obchvatů, tak aby 

nedocházelo k negativní dopadům plynoucí 

z výstavby na zelené louce. 

 

 

 

 

 

dojde k výraznému zvýšení dopravy, a tím 

zvýšení emisních látek z dopravy a zvýšení 

hlukové zátěže. 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 
městská zeleň bude pozitivně působit na 

mikroklima ve městě zlepšením kvality 

ovzduší, tlumením nadměrného hluku, 

snížením účinku tepelných ostrovů a tím 

snížením zdravotních potíží způsobených 

vedry. 

1.5 Adaptabilita trhu práce 

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ, 

provázanost vzdělaní a následné pracovní 

kariéry může přinést pokles nezaměstnanosti 

mladých osob, kariérní poradenství pak 

k poklesu nezaměstnanosti, ale především 

nezaměstnatelnosti osob ve věku 50 a více 

let. 

zvýší počet i podíl absolventů vzdělaných 

v oboru s návazností pro pracovní kariéru, 

sníží míru nezaměstnanosti mladých, 

usnadní pracovní uplatnění velice rizikové a 

stigmatizované skupiny osob ve věku 50 a 

více let na trhu práce. 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

P. 2 Rozvoj klíčové infrastruktury neregionálního významu 

2.1 Modernizace silniční infrastruktury  

Pozitivní dopad na VZ u regionů, kde 

napojením na kvalitní dopravní síť dojde 

k socioekonomickému rozvoji regionu. 

Negativní dopad na VZ může nastat 

u populace dotčené výstavbou konkrétních 

projektů. 

Změny v dopravní infrastruktuře mohou mít 

lokálně kladný nebo záporný vliv na úroveň 

hlukové zátěže, obecně však víceméně 

dochází k přesunu hlukové zátěže a každý 

růst intenzity dopravy a rychlosti hlukovou 

zátěž zvyšuje. Úpravy tras můžou přispět 

k lokálnímu snížení zátěže hlukem opatřením 

protihlukových opatření. Součástí hodnocení 

vlivů na projektové úrovni je nutné detailní 

vyhodnocení hlukové zátěže a související 

návrhy, přijetí a realizace účinných 

protihlukových opatření. 

zvýší úroveň kvality života lepší dopravní 

dostupností/obslužností, 

dojde k socioekonomickému rozvoji regionu, 

podnikatelských aktivity/aktivity cestovního 

ruchu, zlepšením VZ v důsledku 

socioekonomického růstu oblasti, 

sníží počet vážných dopravních nehod 

(snížení úmrtnosti a nemocnosti v důsledku 

dopravních nehod) v  sídlech zatížených 

nadměrnou transitní dopravou.  

zlepšení dostupnosti a zkvalitnění dopravních 

vazeb způsobí zvýšení intenzity dopravy 

(např. i transitní dopravy) a následně ke 

zvýšení emisí a hluku z dopravy (lokální 

zhoršení kvality ovzduší a zvýšení hladin 

dopravního hluku) a tedy i negativních 

dopadů na VZ.  

U osob přímo dotčených výstavbou potom 

navíc může dojít k narušení duševního zdraví. 

Negativní dopady na životní prostředí a 

lidské zdraví musí být minimalizovány 

vhodnou volbou tras. 

Dojde výstavbou ke změně charakteru 

funkčního využití území, snížení kvality 

bydlení, k neprostupnosti území, izolaci 

sousedních vesnic apod. 

2.2 Modernizace železniční sítě  

U opatření lze očekávat pozitivní vliv na 

zdraví 

povede k přesunům v dopravním zatížení ze 

silniční na železniční dopravu, snížení emisí 

(NOx, PMx a skleníkových plynů) a hluku 

z automobilové dopravy, zlepšení kvality 

ovzduší, snížení počtu dopravních nehod. 

intenzifikace železniční dopravy povede ke 

zvýšení hlukových hladin, 

dojde výstavbou ke změně charakteru 

funkčního využití území, snížení kvality 

bydlení, k neprostupnosti území apod. 

2.3 Rozšíření a modernizace energetických Snížení spotřeby a lepší využití energie (nižší Snížení spotřeby a lepší využití energie (nižší  
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 
sítí ztráty) může nepřímo vést ke zlepšení 

zdravotního stavu populace 

 

ztráty) povede k nižším emisím skleníkových 

plynů a tím ke zpomalení klimatických změn 

a následně snížení zdravotních dopadů 

plynoucích z klimatických změn. 

P. 3 Zkvalitnění sociálního prostředí urbanizovaných oblastí 

3.X Podpora integrace sociálně vyloučených 

a sociálním vyloučením ohrožených skupin 

obyvatelstva 

Integrací a vzděláváním zmíněných skupin lze 

dosáhnout zlepšení úrovně jejich životních 

podmínek, životního stylu, socioekonomické 

pozice a tím úrovně zdravotního stavu. 

zlepší socioekonomickou úroveň dotčených 

skupin obyvatelstva, zvýší úroveň vzdělání, 

zvýší zaměstnanost i zaměstnatelnost, 

sníží výskyt rizikového chování u dětí a 

mládeže. 

 

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 

službami 

Opatřením lze dosáhnout zlepšení úrovně 

zdravotního stavu prostřednictvím zvýšení 

životní úrovně a kvality života, zlepšením 

kvality a dostupnosti služeb. 

zvýší kvalitu života v důsledku lepší 

dostupnosti kvalitních služeb, zdravotní péče 

apod., 

dojde k rozvoji specifických služeb pro 

udržení či posílení zdravotního stavu 

stárnoucí populace, 

bude-li řešena chybějící bezbariérová 

dostupnost objektů. 

 

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro 

volnočasové aktivity obyvatel a pro využití 

kulturního potenciálu 

Lze předpokládat pozitivní dopad opatření na 

VZ ovlivním kvality veřejných prostor a míst 

k setkávání, zvýšením možností aktivit pro 

místní obyvatelstvo. 

 

vytvoří podmínky pro aktivní životní styl, 

vytvoří podmínky pro aktivní stárnutí, 

sníží výskyt zdravotně rizikového chování u 

dětí a mládeže, 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 
dojde k vybudování kvalitnější sociální sítě 

v místě bydliště, zvýšení sociální soudržnosti 

v sousedství, dojde k redukci pocitu 

osamělosti zejména u starší populace, zvýší 

pocit bezpečí v místě bydliště. 

3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální 

soudržnosti 

Lze předpokládat pozitivní vliv na VZ lepší 

kvalitou bydlení, resp. dostupností zdravotně 

nezávadného bydlení. 

 

zvýší kvalitu bydlení a životní úroveň 

dotčených/znevýhodněných populačních 

skupin. 

 

P. 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území 

4.1 Zajištění odpovídající kapacity 

infrastruktury veřejných služeb 

Lze předpokládat pozitivní vliv na VZ 

 

zvýší kvalitu života v důsledku lepší 

dostupnosti a koordinace sociálních služeb, 

adekvátního vzdělání, zdravotní péče, 

dlouhodobé péče apod., 

zvýší vzdělanostní a sociální úroveň 

obyvatelstva, 

sníží výskyt sociálně vyloučených osob, 

dojde ke snížení výskytu sociálně-

patologických jevů v obci, zvýší bezpečnost 

v obci. 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti 

území 

Lze předpokládat pozitivní vliv na VZ dojde ke zvýšení kvality života zlepšením 

obslužnosti území do regionálních center, 

rozšířením pracovního trhu, lepší 

dostupností specifických, specializovaných 

služeb, zvýší dostupnost vzdělávacích kapacit 

(univerzity, specializované obory apod.), 

rozvojem veřejné dopravy lze předpokládat 

zlepšení úrovně životního prostředí plynoucí 

ze snížení intenzity individuální 

automobilové dopravy, 

vytvoří podmínky pro aktivní životní styl 

(cyklostezky), 

zvýší kvalitu života v odlehlých obcích, 

zlepší dostupnost a kapacitu technické 

infrastruktury, včetně zlepšení technického 

stavu TI; lze předpokládat nižší zátěž pro 

životní prostředí a následně na lidské zdraví. 

 

4.3 Podpora inovací v podnikání 

Lze předpokládat pozitivní vliv na VZ dojde k náhradě zastaralých technologií 

novými, šetrnějšími k životnímu prostředí, a 

tím dojde ke snížení zátěže toxickými látkami 

ze životního prostředí a hlukem, 

dojde ke zvýšení nabídky kvalifikovaných 

pracovních míst. 

nebudou zohledněna nová rizika z nových 

látek či technologií, 

nebude dostatečná nabídka rekvalifikace, 

popř. dalšího vzdělávání; to může vést 

k růstu nezaměstnanosti méně 

kvalifikovaného původního obyvatelstva. 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

P. 5 Oživení periferních oblastí 

5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky 

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ, 

zejména prostřednictvím zvýšení sociální 

úrovně obyvatel i regionu. 

poklesne míra nezaměstnanosti, vzniknou 

nové pracovní příležitosti, 

bude předcházeno vzniku sociálně 

patologických jevů. 

 

5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly 

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ, 

zejména prostřednictvím zvýšení sociální 

úrovně obyvatel i regionu. 

dojde ke zvýšení vzdělanostní a sociální 

úrovně obyvatel, 

dojde k poklesu míry nezaměstnanosti, 

sníží se podíl osob sociálně vyloučených,  

zvýší se stabilita obyvatel v regionu. 

 

5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ, 

zejména dostupností/obslužností 

regionálních center a zajištěním dostupnosti 

ZZS v odlehlých oblastech. 

se zvýší úroveň kvality života 

dostupností/obslužností regionálních center 

a jejich služeb,  

dojde k poklesu intenzity úmrtnosti a 

zdravotních následků v důsledku vzniku 

akutních forem nemocí srdce a cév. 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

P. 6 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech 

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, 

revitalizace brownfields a území po bývalé 

těžbě nerostných surovin 

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ. sníží rizika spojená s kontaminací půdy a 

vody a následně i konzumací potravin, 

sníží znečištění povrchových a podzemních 

vod, 

sníží zábory pro stavby na zelené louce. 

Revitalizace brownfields  zvýší kvalitu 

prostředí ve městech – eliminace negativních 

sociálních (socio-patologických) jevů 

v oblastech brownfields a snížení ekologické 

zátěže daných oblastí. 

Dojde ke snížení působení alergenů na lidský 

organismus redukcí nekultivovaných ploch ve 

městech, kde se daří rostlinám s agresivními 

pylovými alergeny. 

 

6.2 Podpora inovativních technologií 

v oblasti odpadového hospodářství 

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ. dojde ke snížení dopadu zdravotních rizik ze 

skládkování odpadu – nižší úroveň znečištění 

ovzduší, prašnost a plyny vznikající 

anaerobních rozkladem organické hmoty. 

Snížení/zamezení ohrožení zdraví průsaky a 

splachy, a následné kontaminace potravního 

řetězce. 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a 

podpora úspor energie ve vazbě na místní 

podmínky 

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ. sníží dopad zhoršené kvality ovzduší na lidské 

zdraví, sníží expozici látkám v ovzduší, 

dojde ke zvýšení životní úrovně snížením 

nákladů na energii. 

 

6.4 Omezování negativních vlivů dopravy 

(hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a na 

krajinu 

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ. dojde ke snížení zdravotních dopadů 

plynoucích ze znečistěného ovzduší a (např. 

pokles celkové úmrtnosti, úmrtnosti na KVO, 

nižší podíl předčasných úmrtí v důsledku 

znečištění ovzduší, pokles nemocnosti a 

hospitalizací na nemoci dýchací soustavy, 

pokles exacerbací u astmatiků, pokles míry 

incidence nádorových onemocnění 

vznikajících působením karcinogenních látek) 

a hluku z dopravy (pokles kardiovaskulární 

onemocnění, snížení podílu osob 

obtěžovaných hlukem, poruchami spánku, 

trpících únavou podrážděností a depresemi). 

 

6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů Lze předpokládat nepřímý pozitivní dopad na 

VZ. 

bude působit preventivně či zamezí vodnímu 

stresu. 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

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

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, 

ochrana a rozvoj krajinných hodnot 

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ 

zvýšením kvality prostředí v sídlech a okolí 

sídel. 

zvýší kvalitu prostředí a tím i života v sídlech, 

zvýší kvalitu krajiny; vytvoření harmonické 

krajiny (rekreace, estetická funkce krajiny 

apod.) předpokládá pozitivní působení na 

duševní zdraví obyvatel sídel, 

zvýší podíl osob pozitivně vnímající své 

životní prostředí, 

ovlivní životní styl obyvatel, zvýší možnost 

pohybu pro pěší, zvýší pohybovou aktivitu.   

 

7.2 Posílení preventivních opatření proti 

vzniku přírodních pohrom  

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ. 

Připravenost na krizové situace je základním 

předpokladem ochrany veřejného zdraví  

dojde ke snížení zdravotních rizik z působení 

nebezpečných chemických látek v případě 

krizových situací, 

sníží zdravotní rizika z povodní (otravy, 

zažívací, dýchací a kožní potíže, psychické 

potíže, poruchy duševního zdraví, deprese, 

stres plynoucí ztráty majetku, blízké osoby, 

zranění, úrazy apod.). 

 

7.3 Obnova území po vzniku živelních 

pohrom 

Lze předpokládat pozitivní dopad na VZ. Snížení zdravotních rizik plynoucích 

z následků povodní (otravy, zažívací, dýchací 

a kožní potíže, psychické potíže, poruchy 

duševního zdraví, deprese). 
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Opatření strategie 
Vyjádření vztahu opatření strategie a 

veřejného zdraví 

Prospěšný vliv na zdraví 
Opatření může pozitivně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

Nepříznivý vliv na zdraví 
Opatření může negativně ovlivnit VZ 

v případě, že… 

P. 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 

8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit 

veřejné správy 

8.2 Zkvalitnění systémového rámce podpory 

regionálního a místního rozvoje 

8.3 Informační a komunikační podpora 

fungovaní územní veřejné správy 

Opatření bez přímého vlivu na VZ, pozitivní 

vliv na VZ některými nástroji e-Health 

prostřednictvím e-zdravotnictví dojde ke 

zvýšení informovanosti obyvatelstva 

v ochraně vlastního zdraví, k širší podpoře a 

zlepšení preventivních opatření, k vyšší 

kontrole léčby, sledování a řízení zdraví 

a životního stylu. 

 

P. 9 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 

9. 1 Posílení strategických a koncepčních 

nástrojů a přístupů k místnímu a 

regionálnímu rozvoji 

9.2 Podpora meziobecní a regionální 

spolupráce  

Opatření může mít pozitivní dopad na VZ dojde k zapojení obcí a měst do projektů 

podporujících zdraví, např. Národní síť 

zdravých města, místní Agenda 21, Škola 

podporující zdraví apod. 
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12.5 DOPORUČENÍ PRO IMPLEMENTACI SRR UMOŽŇUJÍCÍ POSÍLENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Níže jsou uvedeny návrhy, která by měly zajistit pozitivní vlivy na veřejné 

zdraví v průběhu realizace jednotlivých opatření: 

 

1.1 a 1.2. U vznikajících subjektů podpora těch, které nezatěžují životní 

prostředí, podpora subjektů splňující technická kritéria jako je šetrnost 

výrobku a výroby k životnímu prostředí, u již existujících subjektů, podpora 

těch, které snižuji zátěž ovzduší látkami ze spalovacích procesů, snižují nebo 

zcela vylučují vstupy toxických látek do prostředí a snižují zátěž obyvatelstva 

hlukem z dopravy a průmyslové činnosti. 

1.3 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, neopomenou 

specifické potřeby/požadavky straších osob a osob se sníženou mobilitou, 

zdravotním postižením apod.  

1.3 Podpora projektů usilujících a vnik a rozvoj bezbariérových tras. 

1.3 Předcházet nevhodné lokalizaci terminálů a veřejných logistických 

center, výstavba nových veřejných logistických center v místech s již dobrou 

dopravní obslužností. 

1.4 Přednost projektů vedoucích k vyšší obsazenosti existujících 

průmyslových zón, vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, 

přednost brownfields v případě budování podnikatelské infrastruktury před 

stavbami na „zelené louce“. U komerčních areálů podpora projektů, u 

kterých nedojde ke vzniku souboru neprostupných užitkových objektů, ale 

stanou se součástí odpočinkových ploch, které nabízí veřejně přístupnou 

zeleň s pěšími a cyklistickými cestami.  

1.4 Při zlepšování a obnově systému zeleně v městech/obcích upřednostnit 

výběr málo alergizujících stromů a rostlin. 

3.X Do specifického vzdělávání začlenit i otázky „zdraví a životního stylu“ (jak 

lze pozitivně i negativně ovlivnit zdraví vlastním chováním) a „zdraví a 

životního prostředí“ (informace o negativních účincích životního prostředí 

na zdraví), s důrazem na dětskou složku populace, těhotné a kojící matky, 

osoby s rodinou anamnézou chronických onemocnění. 

3.1 Sociální infrastruktura by měla respektovat demografické složení dané 

oblasti, včas reagovat na možný demografický vývoj;  přednost projektů, 

které vycházejí z populačních prognóz regionu, kraje, obce apod. 

3.2 Podpora projektů, které řeší přístupnost veřejných prostranství 

s ohledem na potřeby seniorů a osob se sníženou mobilitou. 

3.3 Podpora výstavby/přestavby malometrážních bytů a bezbariérových 

bytů. U bytů pro seniory zohlednit parametry pro bezpečnost pohybu, 

možnou sníženou mobilitu, mobilitu se zdravotnickými pomůckami, popř. na 
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vozíku. 

4.2 Podpora projektů, jejichž cílem je eliminace lokálních topenišť (upuštění 

od topení tuhými palivy), zejména v oblastech s nižší kvalitou ovzduší. 

4.2 Podpora projektů vedoucí ke zlepšení technického stavu TI. 

4.3 Podpora projektů „zvýšení technologické úrovně firem“, které budou 

řešit nabídku rekvalifikace pro stávající zaměstnance. 

4.3 Podpora projektů firem zapojených do projektu „Podnik podporující 

zdraví“. 

4.3 Podpora podniků zohledňující pracoviště potřebám pracovníků 

seniorského věku. 

5.2 U sociálně vyloučených a ohrožených skupin u neformálního vzdělávání 

neopomenout edukaci v podpoře zdraví, zejména vliv životního stylu a 

úrovně bydlení na zdraví těchto jedinců. 

 

 

12.6 VYUŽITELNÉ INDIKÁTORY PRO SLEDOVÁNÍ DOPADŮ SRR ČR NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Ke kvalitativnímu hodnocení vlivů SRR ČR na veřejné zdraví je možné využít 

následujících ukazatelů/indikátoru: 

Naděje dožití při narození v SO ORP – ukazatel používaný jako souhrnných 

ukazatel zdravotního stavu, ale i socioekonomického stupně vývoje regionu. 

Dopady SRR ČR by měly vést k růstu hodnot ukazatele, ale především ke 

snížení variačního rozpětí hodnot ukazatele mezi SO ORP. 

Metodická poznámka: ukazatel je publikován ČSÚ každoročně za 5leté 

období (vzhledem k malému počtu událostí nelze počítat pro jednotlivé 

kalendářní roky), v roce 2012 publikováno období 2007-2011, v roce 2013 

potom bude publikováno období 2008-2012 atd. 

Naděje dožití ve věku 65 let v SO ORP – ukazatel odrážející zdravotní stav 

populace starší 65let. Dopady SRR ČR by měly vést k růstu hodnot ukazatele, 

ale především ke snížení variačního rozpětí hodnot ukazatele mezi SO ORP. 

Metodická poznámka: viz naděje dožití při narození 

 

 

12.7 SHRNUTÍ 

Zdraví populace je nedílnou součástí pro úspěšný rozvoj společnosti a 

stabilitu a prosperitu státu, regionu, obce. Utváření zdravé společnosti a 

dobrý zdravotní stav populace má vliv na konkurenceschopnost regionů a 

jejich hospodářský rozvoj, dále zdravá populace přispívá aktivně k životu 

místní komunity, méně zatěžuje zdravotnictví, a navíc může výrazně přispět 



 

114 

 

k udržitelnému růstu regionu. Podpora a ochrana zdraví obyvatelstva by 

proto měly být důležitým kritériem při volbě strategií všech resortů.  

Při uplatnění výstupů ze SEA procesu není důvod očekávat zhoršení úrovně 

veřejného zdraví. Tam, kde je uváděn případný možný nepříznivý vliv aktivit 

SRR ČR na veřejné zdraví, lze očekávat jejich vyloučení a minimalizaci střetu 

zájmu mezi hospodářskými aktivitami a ochranou veřejného zdraví v 

procesu implementace hodnocené politiky/strategie, tj. při výběru a 

schvalování blíže specifikovaných a konkrétních projektů/aktivit.  

SRR ČR však zejména přináší možnost pozitivně ovlivnit zdravotní stav 

populace, a to hlavně cestou determinant socioekonomických (vzdělanost, 

zaměstnanost) a determinant životního prostředí, ať již prostřednictvím 

environmentálních determinant fyzických, chemických a biologických 

(emise, hluková zátěž), či determinant místních životních podmínek 

(dostupnost služeb, technické infrastruktury, zdravotní péče, veřejné 

prostory, podmínky pro zdravější životní styl, úroveň bydlení, 

protipovodňová opatření). Jde především o předpokládané zlepšení 

socioekonomické úrovně měst/obcí/regionů a tím zprostředkovaně jejích 

obyvatel, růst socioekonomické úrovně obyvatel samotných a zlepšení 

kvality života v obcích a tím i růst životní úrovně obyvatel. 

Celkově lze tedy předpokládat zlepšení úrovně zdravotního stavu populace 

ČR.  

 

 

 

 

Použité zkratky: 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

KVO – kardiovaskulární onemocnění 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

SES – socioekonomická skupina 

VZ – veřejné zdraví 

ZZS – zdravotnická záchranná služba 

SO OPR – správní obvod obce s rozšířenou působností 
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13 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 

Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020 je koncepční 

dokument, jehož hlavním účelem je formulování témat a aspektů 

významných pro podporu regionálního rozvoje a podpora zahrnutí 

regionální dimenze do odvětvových politik. Role strategie je zejména 

koordinační, SRR formuluje pouze obecná opatření, bez konkrétního 

územního průmětu, a nedisponuje finančním rámcem pro realizaci 

konkrétních investic a záměrů s přímým dopadem do území. 

Obsah a rozsah vyhodnocení vlivů SRR na životní prostředí byl stanoven 

závěrem zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který byl 

vydán Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstva 

životního prostředí ze dne 24. 7. 2012, č.j.: 63626/ENV/12. 

Proces vyhodnocování vlivů na životní prostředí byl zahájen v únoru 2012, v 

době, kdy byla připravena pracovní verze SRR a dále probíhal souběžně 

s projednáváním (konzultace a meziresortní připomínkové řízení) a finalizací 

dokumentu.  

Základní rámec pro hodnocení SRR představuje sada témat životního 

prostředí. Tato témata jsou stanovena na základě požadavků zákona 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů a dále na základě obsahu posuzovaného dokumentu. Při stanovení 

témat a zejména při hodnocení vlivů jednotlivých opatření SRR na tato 

témata byly zohledněny i cíle relevantních koncepčních dokumentů s vazbou 

na problematiku životního prostředí a veřejného zdraví.  

Ze shrnutí dílčích výstupů vyhodnocení vlivů SRR na životní prostředí a 

veřejné zdraví vyplývá, že posuzovaná koncepce má potenciál k pozitivnímu 

ovlivnění životního prostředí, zahrnuje však i řadu opatření, jejichž 

implementace je spojena s riziky negativního vlivu na životní prostředí. V 

rámci vyhodnocení byla identifikována rizika negativních vlivů na životní 

prostředí zejména u opatření souvisejících s podporou rozvoje dopravní 

infrastruktury a problematikou podpory využívání obnovitelných zdrojů 

energie. 

U opatření, jež se neobejdou bez nové, rozsáhlejší výstavby a stavebních 

úprav v území, lze očekávat potenciální riziko negativního ovlivnění 

dochovaného krajinného rázu, případně riziko vlivů na zvláště chráněná 

území, ovlivnění bioty a ekosystémů (např. protipovodňová opatření apod.).  

Na základě vyhodnocení byla formulována doporučení SEA posuzovatele pro 

implementaci SRR (kapitola 7). 
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14 SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH Z HLEDISKA VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Tabulka 3:  Přehled způsobů vypořádání závěrů zjišťovacího řízení 

Závěr zjišťovacího řízení Vypořádání 

1. Vyhodnotit, zda je SRR v souladu s relevantními 
krajskými a celostátními koncepcemi, zejména s 
koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Politikou 
ochrany klimatu ČR, Strategií ochrany biologické 
rozmanitosti ČR, Státním programem ochrany přírody 
a krajiny ČR, Strategií udržitelného rozvoje ČR, 
vodohospodářskými koncepcemi, plány oblastí 
povodí, plány odpadového hospodářství, programy 
snižování emisí). 

V rámci SEA SRR byl hodnocen soulad předkládané 
koncepce s relevantními národními koncepčními 
dokumenty. Jejich přehled a je obsahem kap. 1. 

Vzhledem k povaze SRR, která obsahuje pouze 
velmi obecně formulovaná opatření bez územně 
specifikovaných záměrů, bylo těžištěm hodnocení 
souladu SRR s relevantními cíli koncepčních 
dokumentů na národní a mezinárodní úrovni, 
z nichž jako hlavní referenční dokument byla využita 
aktualizovaná Státní politika životního prostředí 
(2012) Hodnocení souladu s cíli jmenovaných 
koncepcí je též součástí hodnocení vlivů SRR na 
jednotlivá klíčová témata životního prostředí (při 
hodnocení vlivů jsou zohledňovány cíle relevantních 
dokumentů). Hodnocení vlivů na jednotlivá klíčová 
témata je tedy zároveň vyjádřením míry souladu 
SRR s relevantními koncepčními dokumenty. 

2. Vyhodnotit, zda SRR zohledňuje cíle a opatření 
Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního 
stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. 
století.  

Cíle Dlouhodobého programu zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro 
všechny v 21. století byly využity jako jeden z 
podkladů pro hodnocení vlivů SRR na veřejné zdraví 
(kapitola 12 SEA dokumentace: Vlivy koncepce na 
veřejné zdraví) 

3. Vyhodnotit vliv SRR (priority a navrhovaná opatření) 
na zvláště chráněná území, ptačích oblastí, evropsky 
významných lokalit, zvláště chráněných a vzácných 
druhů rostlin, živočichů a hub, prvků ÚSES, předmětů 
ochrany soustavy Natura 2000 (zda v důsledku 
realizace SRR nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů 
ochrany zvláště chráněných území), zhodnotit možný 
vliv realizace na úroveň biodiverzity; s ohledem na 
uvedené vyhodnotit návrh opatření k předcházení, 
snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na zvláště 
chráněná území a dále porovnání a vyhodnocení 
případných variant řešení ve vztahu k zájmům 
ochrany přírody a krajiny. 

Hodnocení vlivů opatření SRR na jednotlivá témata 
životního prostředí (včetně přírody, biodiverzity a 
ekosystémů) je shrnuto v Kap. 6 dokumentace. 

Hodnocení vlivů SRR na evropsky významné lokality 
a ptačí oblast dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je 
uvedeno v Kap. 4 dokumentace.  

Variantní řešení nejsou v rámci SRR navrhována, 
vzhledem k velké obecnosti navrhovaných opatření 
přicházejí v úvahu varianty na úrovni navazujících 
koncepčních a realizačních dokumentů. 

4. Stanovit podmínky a limity pro navrhovaná opatření k 
zajištění ochrany a eliminaci negativních vlivů na 
přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000. 

Návrh opatření k eliminaci případných negativních 
vlivů SRR na jednotlivá témata životního prostředí 
je součástí hodnocení vlivů jednotlivých opatření 
SRR. Přehled opatření pro předcházení, snížení 
nebo kompenzaci závažných negativních vlivů SRR 
na životní prostředí je uveden v Kap. 7 
dokumentace.  
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Závěr zjišťovacího řízení Vypořádání 

5. Posoudit míru vlivu SRR na zvyšování fragmentace 
krajiny a úbytek přírodních stanovišť. 

Hodnocení vlivů opatření SRR byl na fragmentaci 
krajiny a úbytek přírodních stanovišť bylo 
provedeno v rámci hodnocení vlivů na téma příroda 
a krajina. Viz kap. 6 SEA dokumentace.  

6. V souvislosti s realizací opatření posoudit možné vlivy 
SRR na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k 
plnění funkcí lesa. 

Dopady na ZPF byly zvažovány v rámci hodnocení 
vlivů na téma „půda a horninové prostředí“, rizika 
potenciálních vlivů na PUPFL byla zvažována v rámci 
hodnocení tématu „Příroda, krajina a biodiverzita“. 
Shrnutí hodnocení je obsaženo v kapitole 6 SEA 
dokumentace.  

7. V souvislosti s realizací opatření posoudit možné vlivy 
SRR na krajinný ráz, významné krajinné prvky, 
přírodní parky a estetickou hodnotu krajiny. 

Hodnocení vlivů opatření SRR na jednotlivá témata 
životního prostředí (včetně krajinného rázu) je 
shrnuto v Kap. 6 dokumentace. V dokumentaci jsou 
navržena opatření k eliminaci rizika případných 
negativních vlivů na krajinný ráz, významné krajinné 
prvky, přírodní parky a estetickou hodnotu krajiny. 
Vyhodnocení důrazně upozorňuje na rizika 
související s výstavbou dopravní infrastruktury 
a  podporou využívání obnovitelných zdrojů 
energie. 

8. V souvislosti s realizací opatření posoudit možné vlivy 
SRR na povrchové vody včetně podzemních útvarů a 
zaměřit se také na problematiku zhoršování 
odtokových poměrů měst a obcí v důsledku zvyšování 
podílu zastavěných ploch. 

Potenciální vlivy SRR na podzemní i povrchové vody 
jsou součástí vyhodnocení, jehož závěry jsou 
shrnuty v kapitole 6 SEA dokumentace. Riziko 
zhoršování odtokových poměrů v zastavěném 
území bylo zvažováno jak v rámci hodnocení vlivů 
SRR na téma „Voda“ tak na téma „Environmentální 
rizika“. 

9. Vyhodnotit, zda a do jaké míry SSR řeší problematiku 
čištění odpadních vod včetně posouzení do jaké míry 
SRR podporuje vybudování popř. intenzifikaci 
stávajících čistíren odpadních vod zejména v malých 
obcích. 

SRR specificky problematiku neřeší. V rámci 
opatření k podpoře rozvoje infrastruktury byl 
v rámci hodnocení konstatován potenciální 
pozitivní vliv v případě, že budou realizována 
opatření k rozvoji infrastruktury k nakládání 
s odpadními vodami, zejména v malých obcích. 

10. Vyhodnotit, zda a do jaké míry SSR řeší problematiku 
odpadového hospodářství včetně posouzení do jaké 
míry SRR přispívá k řešení zavedení komplexního 
systému nakládání s odpady, který by řešil uzavřený 
cyklus separace, zpracování, využití a zneškodnění 
odpadů. Vyhodnotit zda a do jaké míry SSR řeší 
problematiku starých ekologických zátěží. 

SRR problematiku detailně neřeší. Potenciální vlivy 
jednotlivých opatření z hlediska odpadového 
hospodářství jsou předmětem hodnocení vlivů na 
téma „Odpady“. SRR zavádí obecné opatření 
k podpoře inovativních technologií v oblasti 
odpadového hospodářství a rovněž opatření 
k podpoře řešení starých ekologických zátěží.  

11. Vyhodnotit, zda a do jaké míry SSR řeší dopad rozvoje 
jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí 
včetně posouzení do jaké míry SRR podporuje 
hromadnou dopravu a individuální cyklistickou 
dopravu. 

Dopravní obslužnost území je v rámci SRR řešena 
jako jeden z hlavních faktorů ovlivňujících 
regionální rozvoj. Opatření SRR směřují k vytvoření 
podmínek pro zajištění dopravní obslužnosti všemi 
druhy dopravy, bez specifikace rozsahu podpory 
pro jednotlivé dopravní módy. Obecně formulovaná 
opatření jsou zaměřena mj. i na podporu hromadné 
dopravy a budování cyklostezek. Potenciální vlivy 
opatření zahrnujících podporu rozvoje dopravy na 
jednotlivé složky ŽP jsou v rámci hodnocení 
identifikovány a shrnuty v kap. 6 SEA dokumentace. 
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Závěr zjišťovacího řízení Vypořádání 

12. V případě, že jsou v koncepci konkrétní záměry 
uvedeny a lokalizovány, vyhodnotit, zda je zohledněn 
ekologický potenciál a ekologické zatížení příslušného 
regionu a přírodní hodnoty krajiny. 

SRR neobsahuje konkrétní lokalizované záměry 

13. Vyhodnotit, zda a jakým konkrétním způsobem SRR 
reflektuje stávající problémy ŽP zejména v oblasti 
kvality ovzduší vymezené v kap. C.4 oznámení SRR (tj. 
plošné překračování imisních limitů, vysoké množství 
emisí TZL z lokálních topenišť a mobilních zdrojů, 
vysoké měrné emise Nox a SO2 na jednotku území) a 
vyhodnotit, zda a jakým konkrétním způsobem SRR 
reflektuje existující rizika dalšího zhoršování kvality 
ovzduší vymezená v kap. C.4 oznámení SRR (tj. další 
nárůst emisí TZL ze silniční dopravy, další nárůst 
lokálních topenišť na pevná paliva, nedodržení nově 
vyhlášených imisních limitů pro suspendované částice 
velikostní frakce PM2,5). 

Hodnocení potenciálních vlivů SRR na ovzduší bylo 
v rámci SEA hodnocení provedeno (viz kap. 6 SEA 
dokumentace). SRR v obecně formulovaných 
opatřeních věnuje uvedené problematice 
pozornost, respektive explicitně vytváří prostor pro 
implementaci konkrétních opatření ke snižování 
zátěže obyvatel imisemi, konkrétní specifické kroky 
ale nejsou na úrovni obecnosti, s níž koncepce 
pracuje formulovány. 

14. Posoudit dopad navržených cílů a priorit na kvalitu 
ovzduší ve všech relevantních případech, a v případě 
negativních nebo neutrálních dopadů cílů a priorit 
navržených v SRR na kvalitu ovzduší navrhnout změny 
těchto cílů a priorit SRR nebo způsob dopracování SRR 
tak, aby případné negativní dopady SRR na kvalitu 
ovzduší byly minimalizovány, a dále aby byly 
vytvořeny podmínky pro postupné zlepšování kvality 
ovzduší. 

Hodnocení potenciálních vlivů SRR na ovzduší bylo v 
rámci SEA hodnocení provedeno (viz kap. 6 SEA 
dokumentace). Opatření k minimalizaci rizik 
negativních vlivů na ovzduší jsou uvedena v kap. 7 
SEA dokumentace. 

15. V rámci vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
neopominout zhodnocení hlukové zátěže (zejména v 
souvislosti s dopravou) a zhodnocení zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou. Posouzení do jaké míry 
SRR respektuje opatření na ochranu před negativními 
účinky povodní. 

Uvedené aspekty jsou v rámci vyhodnocení vlivů na 
veřejné zdraví zohledněny (viz kap. 12 SEA 
dokumentace). 

SRR zahrnuje obecná opatření podporující 
implementaci opaření na ochranu před negativními 
účinky povodní. 

16. Posoudit, zda a jak SRR zohledňuje památkovou 
ochranu a ochranu dochovaného kulturního dědictví 
(architektonického i archeologického). 

Hodnocením potenciálních vlivů SRR na kulturní 
dědictví bylo v rámci SEA provedeno v rámci 
hodnocení vlivů navrhovaných opatření na téma 
„Kulturní dědictví“ (viz. kap. 6 SEA dokumentace). 

17. Na základě vyjádření dotčených orgánů státní správy 
doplnit kapitolu „Metodický přístup k hodnocení“, 
konkr. referenční sadu cílů: 

· alespoň v obecné rovině o zájmy územní ochrany 
(ZCHÚ, ÚSES), ochranu druhů a ochranu území 
soustavy Natura 2000 (EVL, PO) 

· do bodu 6. doplnit text „podporovat ekologické 
funkce krajiny (migrační prostupnost, ekologickou 
stabilitu krajiny apod.) 

Uvedené formulace byly do sady referenčních cílů 
doplněny. V rámci hodnocení byla uvedená témata 
zahrnuta do hodnocení vlivů SRR na jednotlivé 
složky ŽP, zejména v rámci tématu „Příroda, krajina 
a ekosystémy“. 

Potenciální vlivy na lokality soustavy Natura 2000 
byly hodnoceny rovněž samostatně, výsledky 
hodnocení shrnuje kapitola 4. SEA dokumentace. 

18. Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která 
MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, je 
nezbytné ve vyhodnocení SRR vypořádat. 

Veškeré připomínky došlé v rámci zjišťovacího řízení 
(včetně jejich vypořádání) jsou shrnuty v tabulce č. 
4. 
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Tabulka 4:  Přehled vyjádření došlých v rámci zjišťovacího řízení 

Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

Správa 

Krkonošského 

národního parku 

 

Mgr. Dušan Havlík 

 

 
 

 

V rámci hodnocení bylo referenčních cílů použito pouze 

k hodnocení celkového zaměření koncepce. Opatření SRR byla 

dále hodnocena z hlediska jejich potenciálních vlivů na jednotlivé 

složky životního prostředí. Tam kde to úroveň obecnosti 

navrhovaných opatření umožnila, byla v rámci hodnocení 

identifikována rizika negativních vlivů na stav a trendy vývoje 

jednotlivých složek životního prostředí. 

 

Správa NP 

České Švýcarsko 

 

Ing. Handrij Hartel 

zástupce 
 

Hodnocení vlivů na lokality systému Natura 2000 bylo v rámci 

vyhodnocení SEA provedeno. Jeho závěry jsou shrnuty v kapitole 4 

SEA dokumentace 

Správa CHKO 

Český kras 

 

Ing. Michal Slezák 

 

 

Připomínka vzata na vědomí. 

Správa CHKO  

Český les 

 

RNDr. Tomáš 

Peckem 

 

Hodnocení potenciálních vlivů koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000 je předmětem kapitoly 4 SEA dokumentace. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

Správa CHKO 

České středohoří 

 

RNDr. Jaroslav 

Obermajer 

 

 

 

 

 
 

 
 

Koncepce SRR neobsahuje konkrétní územně lokalizované záměry. 

Hodnocení potenciálních vlivů koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000 je předmětem kapitoly 4 SEA dokumentace. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

Správa CHKO 

Jeseníky 

 

Ing. Michaela 

Pruknerová  

Posouzení dle zákona 100/2001 Sb., bylo provedeno v celém 

rozsahu. 

Hodnocení potenciálních vlivů koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000 je předmětem kapitoly 4 SEA dokumentace. 

Správa CHKO 

Kokořínsko 

Ing. Ladislav 

Pořízek 

Vedoucí správy 

Nelze vyloučit významné vlivy a evropsky významné lokality a ptačí oblasti Hodnocení potenciálních vlivů koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000 je předmětem kapitoly 4 SEA dokumentace. 

Správa CHKO 

Orlické hory 

a krajské středisko 

Hradec Králové 

 

Ing. David Rešl 

Vedoucí správy 

 

 

Posouzení dle zákona 100/2001 Sb., bylo provedeno v celém 

rozsahu. 

Výsledky hodnocení, včetně identifikace potenciálních vlivů na 

přírodu a krajinu jsou shrnuty v kapitole 6. SEA dokumentace. 

Opatření pro zmírnění a prevenci negativních dopadů na přírodu a 

krajinu jsou shrnuty v kapitole 7 SEA dokumentace. 

SRR neobsahuje konkrétní lokalizované záměry. 

Správa CHKO 

Slavkovský les 

 

Ing. Jindřich 

Horáček 

 

Hodnocení potenciálních vlivů koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000 je předmětem kapitoly 4 SEA dokumentace. 

Správa CHKO 

Třeboňsko 

  

SRR neobsahuje konkrétní lokalizované záměry. 

 

Vyhodnocení potenciálních vlivů na přírodu a krajinu, včetně vlivů 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

Ing. Josef Hlásek 

 

na lokality Natura 2000 bylo provedeno v úrovni obecnosti 

odpovídající charakteru hodnocené koncepce. 

Krajský úřad 

Jihomoravského 

kraje 

 

Ing. Anna 

Hubáčková 

 

 

 

Hodnocení potenciálních vlivů koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000 je předmětem kapitoly 4 SEA dokumentace. 

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Ing. Eliška Vršecká 

Vedoucí OŽP a Z 

 

Hodnocení potenciálních vlivů koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000 je předmětem kapitoly 4 SEA dokumentace. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

Krajský úřad  

Královéhradeckého 

kraje 

 

RNDr. Miroslav 

Krejzlík 

 

Hodnocení potenciálních vlivů koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000 je předmětem kapitoly 4 SEA dokumentace. 

Krajský úřad  

Libereckého kraje 

 

Mgr. René Havlík 

ředitel 

 

 

 

 

 

 

Riziko střetů opatření k podpoře investic s požadavky na ochranu 

ZPF je v hodnocení konstatováno. Minimalizace vlivů na ZPF 

cestou zohlednění ochrany ZPF jakožto podmínky v rámci 

přidělování veřejné podpory je součástí opatření navrhovaných 

k minimalizaci vlivů SRR na životní prostředí (viz kapitoly 6 a 7 SEA 

dokumentace) 

 

 

 

Připomínka směřuje k dokumentu oznámení, byla vzata na vědomí 

a využita při přípravě dokumentace SEA.  
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínka směřuje k dokumentu oznámení, byla vzata na vědomí 

a využita při přípravě dokumentace SEA. 

Problematika SRR neobsahuje konkrétní územně specifikované 

záměry, u nichž by m 

 

 

 

Připomínky se vztahují k textu oznámení, byly využity při 

hodnocení koncepce. 

 

Krajský úřad 

Moravskoslezský 

kraj 

 

Ing. Tomáš Kotyza 

Vedoucí OŽP a Z 

 

 

Připomínka se vztahuje k návrhu koncepce. 

Byla využita v rámci SEA hodnocení a při formulování návrhů 

opatření k minimalizaci negativních vlivů koncepce na životní 

prostředí. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepce zahrnuje opatření k řešení problémů v oblasti ovzduší. 

Hodnocení potenciálních vlivů SRR na stav a trendy vývoje 

znečištění ovzduší bylo provedeno na úrovni odpovídající obecné 

povaze koncepce. Návrhy mitigačních opaření a podmínek 

realizace koncepce k prevenci negativních vlivů na ovzduší jsou 

součástí kapitoly 7 SEA dokumentace. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

 

 

Krajský úřad 

Olomouckého 

kraje 

OŽP a zeměděl. 

Ing. Josef Veselský 

 

 

 

 

Hodnocení potenciálních vlivů koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000 je předmětem kapitoly 4 SEA dokumentace. 

Krajský úřad 

Středočeský kraj 

 

Ing. Josef Keřka 

vedoucí odboru 

ŽP a Z 

 

 
 

 
 

 

 

Připomínka vzata na vědomí. SRR problém acidifikace lesních půd 

neřeší. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

 

 

 
 

 

Připomínka se vztahuje k oznámení koncepce. Vzata na vědomí. 

SRR se podmínkami lesního hospodaření konkrétně nezabývá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad 

Zlínského kraje 

Bez připomínek   
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

RNDr. Alan Urc 

vedoucí odboru 

ŽPa Z 

Karlovarský kraj 

Ing. Jaroslav 

Bradáč 

Uvolněný člen 

zastupitelstva 

Bez připomínek  

Liberecký kraj 

 

Ing. Jaroslav  

Podzimek,  

člen rady kraje  

Vyhodnocení potenciálních vlivů koncepce na veřejné zdraví bylo 

v rámci SEA provedeno. Výsledky hodnocení jsou shrnuty 

v kapitole 12 SEA dokumentace. 

Olomoucký kraj 

 

Ing. Pavel Horák 

náměstek 

hejtmana 

 

Připomínka vzata na vědomí. 

Středočeský kraj 

 

Ing. Miloš Petera 

Náměstek 

hejtmana 

 

SRR je zpracována na obecné úrovni pro celé území ČR. Koncepce 

neobsahuje konkrétní územně lokalizované záměry. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

Ústecký kraj 

Mgr. Arno Fišera 

náměstek 

hejtmanky 

 

Posouzení dle zákona 100/2001 Sb., bylo provedeno v celém 

rozsahu. 

Hlavní město 

Praha 

 

Radek Lohynský 

radní 
 

 

 

 

Připomínka se týká návrhu koncepce. 

SRR obsahuje obecná opatření k řešení problematiky dopravy a 

ochrany obyvatel před hlukem a emisemi. 

 

 

 

 

 

Připomínka vzata na vědomí. Využita při hodnocení návrhové části 

SRR. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

 

 

Hlavní město 

Praha 

 

Odbor životního 

Prostředí 

Ing. Jana 

Cibulková 

Nemá připomínek  

Ministerstvo 

životního prostředí 

 

RNDr. Alena 

Vopálková 

 

Ředitelka odboru 

zvláštní územní  

 

 

 

 

 

Součástí SEA bylo rovněž hodnocení souladu navrhované 

koncepce s cíli hlavních relevantních strategických dokumentů na 

národní i mezinárodní úrovni. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

ochrany přírody  

a krajiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení potenciálních vlivů koncepce na zvláště chráněná 

území bylo provedeno jako součást hodnocení vlivů SRR na 

přírodu a krajinu.  Koncepce nezahrnuje konkrétní územně 

lokalizované projekty a záměry. 

Součástí hodnocení jsou rovněž návrhy opatření k minimalizaci 

případných rizik negativních vlivů na přírodu a krajinu. 

 

 

Akceptováno. Referenční cíl byl doplněn. Koncepce zahrnuje 

opatření směřující k podpoře ekologických funkcí krajiny. 

 

 

Ministerstvo  

životního prostředí 

 

JUDr. Ing. Emil 

Rudolf 

 

Ředitel odboru 

výkonu státní 

správy VI 

 

Připomínka se vztahuje k textu oznámení. 

SRR problematiku těžby neřeší, s výjimkou opatření k podpoře 

obnovy území poškozených těžbou nerostných surovin. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

Český báňský úřad 

v Praze 

 

Ing. Martin Malíř 

Ředitel II. odboru  

 

 

 

 

 

 

SRR problematiku využívání ložisek nerostů neřeší. 

Koncepce neobsahuje konkrétní záměry či návrhy u nichž by bylo 

možné hodnotit dopad na ložiska nerostných surovin. 

 

 

 

 

 

Požadavky na textové úpravy směřují k dokumentu oznámení 

koncepce, byly vzaty na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRR neřeší konkrétní územní vztahy a její obecná opatření 

nezakládají změny platných postupů vypořádávání případných 

střetů mezi ochranou ložisek, jejich využíváním a zájmy ochrany 

životního prostředí. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

 

 

 

 

 

 

SRR neobsahuje územně specifická řešení či lokalizované projekty 

které by bylo smysluplné hodnotit z hlediska vlivu na ložisková 

území. Vzhledem k úrovni obecnosti opatření SRR není smysluplné 

takové hodnocení provádět. SRR nenavrhuje konkrétní opatření, 

které by bylo možné exaktní m způsobem vyhodnotit z hlediska 

konkrétních dopadů ve smyslu připomínky. 

 

 

Připomínka se vztahuje k návrhu koncepce.  

Pro provedení formálního hodnocení souladu v rámci SEA je 

předpokladem dokončení procesů přípravy těchto koncepčních 

dokumentů. Vzhledem k obecnému charakteru SRR lze 

předpokládat, že eventuální nesoulad koncepce se stanoviskem 

resortu průmyslu a obchodu, v jehož gesci jsou zmiňované 

strategické dokumenty připravovány bude snadno řešitelný 

v rámci meziresortního připomínkového řízení k SRR. 

Česká inspekce 

Životního 

prostředí 

 

Ing. Jan Slanec 

Ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínka se vztahuje k textu oznámení a byla využita při 

přípravě hodnocení potenciálních vlivů SRR na téma odpady. 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínka se vztahuje k vlastní koncepci SRR. Svaz měst a obcí je 

účastníkem procesu přípravy SRR. 

  

Jiří Šrámek 

 

Nové Město nad 

Metují 

 

 

Posouzení dle zákona 100/2001 Sb., bylo provedeno v celém 

rozsahu. 

 

SRR se nezabývá otázkou prolamování či překračování limitů 

využití území ani vlastnických práv. Zohlednění synergických vlivů 

je zahrnuto do celkového hodnocení dopadů SRR na složky 

životního prostředí, jehož shrnutí je obsaženo v kapitole 6 SEA 

dokumentace. 

Újezdní úřad 

vojenského újezdu 

Boletice 

Ing. Karel Trtěný 

přednosta 

 

Nemá připomínek 
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Autor připomínky Připomínka Vypořádání 

Státní úřad 

Pro jadernou 

bezpečnost 

 

Ing. Karla Petrová 

 
 

 
 

 
 

 

Hodnocení potenciálních vlivů koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000 je předmětem kapitoly 4 SEA dokumentace. 

 

 

SRR se problematikou související s využitím jaderné energie a 

těžby radioaktivních surovin nezabývá. 

Ministerstvo 

Zdravotnictví ČR 

 

MUDr. Sylvie 

Kvášová 

 

 

SRR zahrnuje pouze obecná opatření bez konkrétních územně 

specifikovaných záměrů. 
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15 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI 

Ze shrnutí dílčích výstupů vyhodnocení vlivů SRR na životní prostředí 

a veřejné zdraví vyplývá, že posuzovaná koncepce má potenciál k 

pozitivnímu ovlivnění životního prostředí, zahrnuje však i řadu opatření, 

jejichž implementace je spojena s riziky negativního vlivu na životní 

prostředí. V rámci vyhodnocení byla identifikována rizika negativních vlivů 

na životní prostředí zejména u opatření souvisejících s podporou rozvoje 

dopravní infrastruktury a problematikou podpory využívání obnovitelných 

zdrojů energie. Posuzovatelé SEA navrhují soubor doporučení, která by tato 

potenciální rizika minimalizovala (kapitola 7).  

Dokument aktualizované Strategie regionálního rozvoje je charakteristický 

velkou obecností navrhovaných opatření. To je podmíněno účelem SRR 

jakožto vrcholného koordinačního dokumentu, sloužícího mimo jiné i jako 

referenční dokument, na nějž bude odkazováno při přípravě strategií a 

programů, které již budou specifikovat opatření, a rovněž nástroje a finanční 

rámce k jejich realizaci, dle potřeb konkrétního území či v reakci na 

specifické problémy regionálního rozvoje. Povaha dokumentu výrazně 

snižuje možnosti identifikovat rizika negativních vlivů na životní prostředí v 

konkrétním území a kvantifikovat je. Posuzovatelé SEA to nicméně 

nepovažují za překážku vydání kladného závěrečného stanoviska procesu 

SEA, neboť koncepce vytváří formulacemi svých opatření podmínky 

k dosažení pozitivních vlivů na řadu aspektů životního prostředí, zatímco při 

zohlednění doporučení formulovaných v dokumentaci SEA a dodržení 

zákonem stanovaných postupů při přípravě koncepcí a záměrů naplňujících 

SRR je možné rizika negativního ovlivnění životního prostředí minimalizovat.  
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15.1 NÁVRH STANOVISKA 

Zpracovatel SEA předkládá následující návrh stanoviska dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů: 

Stanovisko k návrhu koncepce: Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 

2014-2020 

Předkladatel koncepce:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Zpracovatel posouzení:  Expertní tým pod vedením společnosti Integra 

Consulting s.r.o. v následujícím složení: 

Mgr. Michal Musil  

Mgr. Martin Smutný  

Ing. Kateřina Ambrožová 

Ing. Jiří Dusík 

Mgr. Michaela Lustigová 

Mgr. Michala Kopečková 

 

Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-

2020 (dále též „SRR“), zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

bylo zveřejněno v informačním systému SEA 19. 6. 2012. Zjišťovací řízení 

vedené odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence MŽP bylo ukončeno dne 24. 7. 2012, vydáním závěru zjišťovacího 

řízení č. 63626/ENV/12. Práce na vlastním hodnocení a zpracování 

dokumentace vyhodnocení vlivů Státní politiky životního prostředí na životní 

prostředí a veřejné zdraví probíhaly v období září 2012 – únor 2013.  

 

Stručný popis koncepce:  

Strategie regionálního rozvoje se pořizuje jako základní dokument politiky 

regionálního rozvoje podle § 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje. Cílem Strategie je formulování témat a aspektů 

významných pro podporu regionálního rozvoje a podpora zahrnutí 

regionální dimenze do odvětvových politik tam, kde je to účelné a potřebné. 

Strategie formuluje obecná opatření, bez územně specifikovaných záměrů. 

Strategie rovněž nemá vlastní finanční rámec pro implementaci. Navrhovaná 

opatření budou rozpracována a realizována prostřednictvím navazujících 

koncepčních dokumentů, zejména (ale ne výlučně) prostřednictvím 

operačních programů k čerpání prostředků z fondů EU v programovém 

období 2014-2020. 
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Stručný popis posouzení:  

Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona.  

Součástí posouzení SRR bylo hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to z hlediska dopadů na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany z uvedených 

hledisek dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 

platném znění. 

 

Závěry posouzení: 

Zpracovatel SEA navrhuje na základě posouzení vlivů Státní politiky životního 

prostředí na životní prostředí: 

Souhlasné stanovisko k návrhu Strategie regionálního rozvoje pro období 

2014-2020 za dodržení následujících podmínek: 

A. Podmínky souhlasného stanoviska 

Pořizovatel SRR (tj. MMR) zajistí, aby při implementaci opatření SRR byla 

zohledněna doporučení k prevenci, případně zmírnění potenciálních 

negativních vlivů na životní prostředí uvedená v kapitole 7 SEA 

dokumentace a v kapitole 12 (vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví), z nichž 

posuzovatel SEA považuje za nejdůležitější následující: 

• U opatření zahrnujících rozvoj dopravní infrastruktury: 

1.3 Podpora integrace dopravních systémů 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

1 Modernizace silniční infrastruktury 

2.2 Modernizace železniční sítě 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

V rámci minimalizace rizik negativních vlivů na přírodu a krajinu při 
realizaci opatření zahrnujících výstavbu fyzické infrastruktury 
(např. komunikace, terminály, logistická centra, letiště) či jiné 
zásahy do území, je nezbytné dbát na eliminaci případných 
negativních dopadů na významné krajinné prvky, zvláště chráněné 
druhy živočichů a rostlin, ZCHÚ. Před zahájením jednotlivých akcí je 
proto nezbytné postupovat dle zák. 114/1992 Sb., v platném znění 
(závazné stanovisko k zásahu do VKP, udělení výjimek z ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů dle §56, stanovisko dle §45i, 
využití institutu biologického hodnocení apod.).  

Vhodným výběrem dopravního řešení v oblasti a volbou konkrétní trasy 

je třeba eliminovat vliv na zvláště chráněná území a minimalizovat vliv na 

ostatní složky přírody a krajiny. Technickým řešením je pak třeba zajistit 
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dostatečnou prostupnost stavby v celé délce trasy, zejména (ale nejen) 

na významných migračních trasách. U projektů s vysokým vlivem je třeba 

zvážit nutnost výstavby a možnosti variantního řešení dopravních 

problémů. 

• Při plánování investic zahrnujících výstavbu upřednostňovat řešení 
minimalizující nároky na zábory půdy a vytvářet podmínky pro šetrné 
využívání surovin, včetně recyklace a druhotného využívání (např. 
stavební ch surovin při realizaci velkých dopravních staveb). 

• U opatření 1.4 upřednostňovat podporu projektů vedoucích k vyšší 
obsazenosti existujících průmyslových zón, vědeckotechnických parků, 
podnikatelských inkubátorů, upřednostňovat brownfields v případě 
budování podnikatelské infrastruktury před stavbami na „zelené louce“.  

• V rámci opatření 4.2 zaměřit podporu na projekty, jejichž cílem je 
eliminace lokálních topenišť (upuštění od topení tuhými palivy), zejména 
v oblastech s nižší kvalitou ovzduší. 

• U opatření 5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky je vhodné při jeho 
naplňování upřednostňovat v závislosti na místních podmínkách odvětví 
a technologie šetrné k životnímu prostředí. V případě realizace aktivit k 
podpoře cestovního ruchu je nutné zohlednit únosnou kapacitu místních 
ekosystémů s ohledem na očekávanou zátěž cestovním ruchem. Kromě 
využívání legislativních nástrojů (EIA ad.) je vhodné v dostatečném 
předstihu konzultovat konkrétní zaměření podpory a podmínky jejího 
přidělování s potenciálně dotčenými orgány ochrany přírody. 

• Aktivity naplňující opatření 6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti 
odpadového hospodářství, by měly směřovat k podpoře těch investic, 
které kromě samozřejmého respektování emisních limitů a plnění všech 
technických parametrů vyžadovaných legislativou, přispívají k naplňování 
principů hierarchie nakládání s odpadem, tzn., že nedochází k 
upřednostňování odstraňování odpadu před jeho materiálovým využitím 
apod.  

• U opatření 6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor 
energie ve vazbě na místní podmínky, je třeba aplikovat vhodně 
nastavená kriteria udržitelnosti pěstování biomasy, zajišťující ochranu 
zemědělské půdy před vyčerpáním, erozí, a kontaminací. 

 

B.  Podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vlivů na lokality 

soustavy Natura 2000 

 

Pro vyloučení případného negativního vlivu realizace hodnocené Strategie 

regionálního rozvoje pro období 2014-2020 na lokality soustavy Natura 2000 

je nejvýznamnější podrobné vyhodnocení všech záměrů s potenciálním 

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

záměrů. 
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Při výběru konkrétních záměrů naplňujících opatření této koncepce je třeba 

upřednostňovat ty, které zlepšují stav předmětů ochrany EVL a PO, nebo jej 

alespoň nezhoršují. 

 

C. Doporučení 

 

Zapracovat do systému monitoringu implementace koncepce 

environmentální indikátory navržené v kapitole 9 SEA dokumentace. 
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16 SEZNAM SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny 

 

 

 


