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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

B[a]P

benzo[a]pyren

BRKO

biologicky rozložitelný komunální odpad

BSK5

biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

BVZCHD

biotopy vybraných druhů zvláště chráněných druhů

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

CHSKCr

chemická spotřeba kyslíku pomocí dichromanu draselného

CO

oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EIA

posuzování vlivů záměrů na ŽP

EU

Evropská unie

EVL

evropsky významná lokalita (Natura 2000)

EVVO

environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

IČ

identifikační číslo

IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění

IRZ

Integrovaný registr znečišťování

KO

komunální odpad

Koncepce

v tomto textu vždy dokument ve smyslu § 10a) zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

KÚ

krajský úřad

k.ú.

katastrální úřad

Ldvn

hlukový indikátor pro den-večer-noc

Ln

hlukový indikátor pro noc

MS

moravskoslezský

MSK

Moravskoslezský kraj

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

N-NH4+

amonný iont

N-NO3-

dusičnanový dusík

NATURA 2000

soustava chráněných území Natura 2000, tvořena evropsky významnými
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lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO)
NH3

amoniak (čpavek)

NOx

oxidy dusíku

NR-ÚSES

nadregionální územní systém ekologické stability

NO2

oxid dusičitý

Pcelk

celkový fosfor

PM10, PM2,5

suspendované částice frakce PM10,PM2,5 (prašný aerosol)

PO

ptačí oblast (Natura 2000)

POH

Plán odpadového hospodářství

PUPFL

pozemek určený k plnění funkcí lesa

R-ÚSES

regionální územní systém ekologické stability

Q100

záplavové území 100leté vody

SEA

posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

SEZ

stará ekologická zátěž

SHM

Strategické hlukové mapování

SKO

směsný komunální odpad

SO2

oxid siřičitý

SO ORP

správní obvod obce s rozšířenou působností

SRK

Strategie rozvoje kraje

SWOT analýza

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (formalizovaný závěr analýzy)

TZL

tuhé znečišťující látky

ÚAP

územně analytické podklady

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VN

vodní nádrž

VOC

těkavá organická látka

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

životní prostředí
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ÚVOD
Předložené oznámení návrhu koncepce „Strategie rozvoje Moravskoslezské kraje 2019-2027“ (dále
také oznámení koncepce) je zpracováno na základě § 10c) zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení koncepce vychází z obsahu přílohy
číslo 7 citovaného zákona. Procedura posouzení vlivů na životní prostředí pro uvedenou koncepci
probíhá v souladu s § 22, písm. b) zákona, v působnosti Moravskoslezského kraje (dotčené území
tvoří celé území kraje).
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá dále
povinnost posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry, a jaká opatření
je nutno přijmout. O stanoviska k návrhu koncepce byly požádány tyto dotčené orgány ochrany
přírody:


Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Odbor životního prostředí, 28. října 117, 702 18
Ostrava



Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5/1719, OstravaMoravská Ostrava 702 00



AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 876/2,
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz



AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01
Jeseník



AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm



Újezdní úřad Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá

Z obdržených stanovisek vyplývá, že nelze vyloučit negativní vliv koncepce na lokality soustavy Natura
2000 (viz jednotlivá stanoviska v příloze č. 1) a musí tedy být zpracováno hodnocení vlivů koncepce
na EVL a ptačí oblasti dle § 45i výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
Základním dokumentem pro zpracování Oznámení koncepce jsou koncepční podklady a informace
předané zpracovatelům Oznámení předkladatelem koncepce, dále konzultace s orgány veřejné
správy, literární a mapové podklady a zkušenosti zpracovatelů při zpracování jiných oznámení SEA
a dalších koncepčních materiálů. Hlavní použité materiály jsou uvedeny v závěru Oznámení v kapitole
„Seznam použitých podkladů“. Ke zpracování kapitoly části „C“ Oznámení byly využity existující
podklady v souladu s § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění
pozdějších předpisů.
Soulad oznámení uvedené koncepce s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl
konfrontován s platnou právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování
koncepce mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení koncepce v době jeho zpracování
známy.
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A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
A.1 NÁZEV ORGANIZACE
Moravskoslezský kraj
A.2 IČ
IČO: 70890692
A.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
A.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Hejtman
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: +420 595 622 173
e-mail: hejtman@msk.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Miriam Šůstková
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
RRC – oddělení regionálního rozvoje
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 543
e-mail: miriam.sustkova@msk.cz

Oznámení je podáváno na základě plné moci č. 028/2019/H, udělené hejtmanem Moravskoslezského
kraje RNDr. Radimu Misiačkovi, jednateli společnosti RADDIT consulting s.r.o. (viz příloha č. 2
Oznámení)
Tel.: 739 460 212
E-mail: r.mis@raddit.cz

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 je zpracovávána společností BeePartner a.s.
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B. ÚDAJE O KONCEPCI
B.1 NÁZEV KONCEPCE
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027
B.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)
Připravovaná „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027“ (dále také jen Strategie,
koncepce nebo SRK MSK), nahradí současnou Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020
(aktualizace pro roky 2014-2020).
Dokument je rozdělen na 3 části - analytickou, návrhovou (strategickou) a implementační část.
Součástí analytické části je výběr klíčových směrů a cílů z relevantních stávajících strategických
dokumentů, týkajících se území kraje. Analytická část bude zohledňovat strategické vývojové trendy
v dílčích tematických oblastech (např. Studie technologických trendů, Barometr trhu práce, výstupy
tematických pracovních skupin kraje) včetně vnějších rozvojových trendů, které budou mít zásadní
vliv na rozvoj kraje (např. kohezní politika po roce 2020, regionální politika ČR 2020, průmysl 4.0,
strategické a koncepční dokumenty na národní úrovni, nová legislativa atp.).
Formalizovaným výstupem analytické části je SWOT analýza, včetně stromu problémů, a specifikace
klíčových oblastí změn (s využitím stávajících strategických dokumentů/analýz kraje).
Na analytickou část bude navazovat návrhová část, na jejíž formulaci se bude podílet jmenovaný
řídící výbor, pracovní skupiny, významní stakeholdeři, apod. V rámci návrhové části dojde
k definování hlavních rozvojových priorit kraje, cílů a vize strategie. Součástí návrhové části pak
budou konkrétní aktivity, sestavené na základě typových projektů.
Součástí strategie bude Finanční plán, sestavený dle jednotlivých priorit, opatření a aktivit. Aktivity
budou navrženy do jednotlivých let platnosti Strategie, aby byla zajištěna provázanost na sestavování
ročních rozpočtů a rozpočtových výhledů kraje.
Implementační část strategie bude obsahovat schéma odpovědnosti zainteresovaných subjektů za
jednotlivé aktivity, harmonogram realizace jednotlivých aktivit v návaznosti na návrhovou část, řízení
a monitoring cílů a opatření. V rámci implementační fáze dojde také k definování vstupních
indikátorů, indikátorů výstupu, výsledku a dopadu, včetně způsobu a harmonogramu jejich získávání.
Součástí implementace bude také Systém kontroly časového a věcného plnění Strategie a Návrh
mechanismu možných změn v dokumentu v případě významných změn vnějších faktorů
Na závěr bude zpracována také zkrácená verze Strategie Moravskoslezského kraje 2019-2027,
tzv. komunikační verze strategie.
Aktuální informace o celém procesu zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 20192027 jsou dostupné také na facebookových stránkách Hrajemskrajem či instagramu #hrajemskrajem.
Ke dni předložení oznámení je zpracována analytická část strategie a SWOT analýzy jednotlivých
tematických priorit. Aktuálně se zpracovává návrhová část Strategie.
B.3 CHARAKTER
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 bude hlavním strategickým dokumentem
Moravskoslezského kraje, který má vytyčit zásadní směry rozvoje území na období 2019-2027. Tvorba
strategie vychází z moderních obecně uznávaných a podporovaných metodik tvorby strategických
18-R-09
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plánů, založených na respektování zásad udržitelného rozvoje. Při její tvorbě je uplatňován také
princip partnerství a SMART (chytrá) řešení.
Nová koncepce je podkladem pro rozvoj Moravskoslezského kraje (dále také jen MSK) v uvedeném
období a je dále určena orgánům veřejné správy, partnerům MSK, aktérům z řad odborníků
a podnikatelů, působících v jednotlivých oblastech rozvoje Moravskoslezského kraje. Jak je uvedeno
výše, v analytické části vycházející z analýzy původní koncepce, bude koncepce obsahovat
zhodnocení problematiky rozvoje Moravskoslezského kraje v jednotlivých průřezových částech
v minulosti a současnosti, trendy vývoje a další analytické informace. V návrhové části bude
obsahovat standardní strukturu návrhu strategie – tedy vizi, cíle a aktivity. Implementaci strategie
podpoří návrh realizace, implementačních struktur, monitorování, prezentace a marketingové
strategie na podporu realizace opatření koncepce.
B.4 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ
V Moravskoslezském kraji je v současné době v platnosti Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje
2009-2020, ve znění aktualizace 2014-2020, vázaná na nyní probíhající programové období EU 20142020 a národní priority. Zde jsou zakotveny dlouhodobé priority rozvoje kraje, definované již před
rokem 2014, které jsou následně rozpracovávané v akčních plánech či tematických koncepcích.
Strategie akceptovala stav regionální politiky pro období do roku 2020 a reagovala na
socioekonomický a environmentální vývoj v období její tvorby. Stávající vývoj v jednotlivých pilířích
udržitelného rozvoje v kraji již vyžaduje podrobné vyhodnocení a nastavení nových strategických
kroků s využitím moderních přístupů, zejména tzv. SMART řešení a další rozvoj a posílení participace
a sítě regionálních partnerů.
K hlavním důvodům aktualizace Strategie tedy vede skutečnost, že se Moravskoslezský kraj ve
spolupráci s regionálními partnery intenzivně připravuje na nové programovací období Evropské unie
pro léta 2021-2027 s cílem, aby finanční prostředky EU plynuly v kraji především na řešení
regionálních priorit, stanovených v krajských strategických rozvojových dokumentech. Strategie také
musí být uvedena do souladu s kohezní politikou EU po roce 2020 a také s Národními rozvojovými
prioritami ČR pro období 2021+, které jsou připravovány (např. Strategie regionálního rozvoje ČR
2021-2030).
B.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ
Příprava strategie rozvoje Moravskoslezského kraje je dlouhodobý a složitý proces, do kterého jsou
zapojeni mnozí regionální aktéři z veřejného, neziskového a soukromého sektoru.
Hlavním smyslem Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 je koordinace zájmů a aktivit
klíčových subjektů v období 2019-2027 tak, aby kraj prosperoval jako celek. Nedílnou součástí
koncepce je zlepšení image kraje, a to jak u jeho obyvatel, tak návštěvníků. Strategie bude
podporovat rozhodování vedení kraje.
Při zpracování Strategie je použit tzv. participativní přístup - cílem je aktivizovat obyvatele kraje
k zapojení do veřejného dění, zvýšit sounáležitost lidí s krajem, ve kterém žijí, a u vystěhovalých
krajanů povzbudit chuť do kraje se vrátit. Dále si tento přístup klade za cíl zajistit širokou
akceptovatelnost Strategie u politiků a odborníků a zapojit do plánování také osobnosti a odborníky
mimo region.
Celý proces tvorby strategie je rozdělen do tří fází – analytická, návrhová a implementační část.
Následujícím schéma znázorňuje proces tvorby Strategie:
18-R-09
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První fáze je zaměřena na analytickou část. V rámci analytické části je analyzováno prostředí MSK
a potřeby jeho dalšího rozvoje. Součástí analytické části je její formalizace ve formě SWOT analýzy,
která formuluje hlavní zjištění vyplývající z dílčích analýz a témata, kterým se bude věnovat navazující
návrhová část strategie.
Druhá fáze spočívá v sestavení návrhové části. Struktura návrhové části bude členěna na strategická
témata, která se dále rozdělí do nižších úrovní až na opatření a aktivity. Cílem návrhové části je
nastavit směr rozvoje území Moravskoslezského kraje.
Třetí fáze bude implementační. V této fázi projektu bude vytvořena metodika implementace
strategie, která bude obsahovat návrh řídících a monitorovacích struktur na úrovní řídící/rozhodovací
a výkonné, návrh procedur, časový plán a obsah monitorování: způsob sběru informací o průběhu
projektů, návrh milníků realizace opatření, které budou předmětem monitorování, návrh finančního
monitoringu, návrh monitoringu výstupů aktivit. Součástí bude i návrh rolí a zodpovědnosti za
monitorování pro jednotlivé nositele realizující projekty, návrh indikátorů pro sledování průběhu
realizace Strategie a jejich projektů a metodiku aktualizace v závislosti na postupu realizace
aktivit/projektů a v návaznosti na výsledky monitorování.
B.6 HLAVNÍ CÍLE
Mottem Strategie je heslo hrajeMSKrajem.
Tematické priority Strategie jsou zaměřeny na následující žádoucí charakteristiky MSK:


Podnikavější a inovativnější
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Vzdělanější a zaměstnanější
Čistější a zelenější
Zdravější a soudržnější
Propojenější a chytřejší
Atraktivnější a kulturnější

Tyto priority jsou dále rozpracovány do následujících oblastí změn:












Podnikavější a inovativnější
o Podnikaví lidé
o Malé a střední firmy
o Podnikatelský ekosystém
o Výzkum a vývoj
o Velké firmy
Vzdělanější a zaměstnanější
o Rovnováha na trhu práce
o Odborné vzdělávání
o Celoživotní vzdělávání
o Kariérové poradenství
o Dlouhodobá nezaměstnanost
o Zahraniční pracovní síly
Čistější a zelenější
o Ovzduší
o Odpady
o Voda
o Příroda a krajina
o EVVO
Zdravější a soudržnější
o Zdravotní péče
o Život v komunitě
o Sociální služby
o Prevence a zdraví
o Sociální bydlení
Propojenější a chytřejší
o ICT infrastruktura a služby
o Energetika
o Udržitelná mobilita
o Dopravní infrastruktura
o Vnější dostupnost
o IZS
Atraktivnější a kulturnější
o Ochrana a udržitelné využívání kulturního a přírodního dědictví MS kraje
o Podpora živého umění a kreativity
o Komunitně vedený rozvoj a kvalita veřejného prostoru
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Průřezovou prioritou Strategie pak bude lepší image kraje, zvýšení atraktivity regionu (pro
podnikatele, zaměstnance, studenty, obyvatele); posilování sounáležitosti s regionem
Každé z témat je projednáváno šesti pracovními skupinami, které jsou sestaveny z odborníků na
danou problematiku. Pracovní skupiny jsou vedeny garantem, zodpovědným za danou oblast.
Aktuálně zpracovaná Analytická část Strategie - Zpráva o MS kraji je charakterizována následujícím
schématem:

Konkrétní věcný obsah návrhové části ještě není vytvořen. Předpokládá se, že návrhy cílů, opatření
a aktivit budou rozděleny dle tzv. superpriorit:
1. Brain Gain
2. Ovzduší a odpady
3. Intenzita inovací a přidaná hodnota
činností
4. Atraktivní pracovní místa

5. Odborná připravenost
6. Adaptace na změny klimatu
7. Image
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Předpokládané členění návrhové části uvádí následující schéma:

B.7 MÍRA, V JAKÉ KONCEPCE STANOVÍ RÁMEC PRO ZÁMĚRY A JINÉ ČINNOSTI, VZHLEDEM K JEJICH
UMÍSTĚNÍ, POVAZE, VELIKOSTI, PROVOZNÍM PODMÍNKÁM, POŽADAVKŮM NA PŘÍRODNÍ
ZDROJE APOD.
SRK MSK bude hlavním strategickým dokumentem Moravskoslezského kraje a vytyčí zásadní směry
rozvoje území na období 2019-2027 tak, aby byl region připraven na další ekonomický, demografický
a politický vývoj. Strategie bude sloužit jako pevný rámec pro další dílčí tematické koncepce. Bude
respektovat zásady udržitelného rozvoje.
Strategie bude podkladem pro:


rozhodování o podpoře projektů rozvoje Moravskoslezského kraje



rozhodování o (spolu) financování projektů dotačních programů MSK, ČR, EU a dalších zdrojů.

Na základě Strategie budou realizovány konkrétní projekty naplňující stanovenou vizi, specifické cíle
a opatření, které budou následně stanoveny na základě souladu se zaměřením Strategie.
Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze,
velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je komentována zde:





umístění záměrů – část z předpokládaných opatření bude pravděpodobně administrativního,
organizačního či marketingového charakteru bez významnějšího územního průmětu. Některá
opatření mohou mít konkrétnější územní průmět (např. opatření v oblasti mobility, podpory
podnikání, infrastruktury, cestovního ruchu, životního prostředí apod.). Umístění těchto
záměrů bude vycházet ze ZÚR Moravskoslezského kraje a územně plánovacích dokumentací
dotčených obcí.
povaha a velikost záměrů – konkrétní velikost záměrů v koncepci specifikována nebude
a bude řešena v dalších fázích přípravy projektů, případně v akčním plánu.
provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje – tyto informace nebudou s ohledem na
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podrobnost koncepce uvedeny a budou předmětem řešení v navazujících fázích přípravy
konkrétních záměrů dle stavebního zákona, případně v rámci procesu EIA či naturového
hodnocení záměrů.
B.8 PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 bude navržena v jedné variantě, avšak
v průběhu přípravy strategie může být prověřováno více variant, z nichž bude vybrána varianta
optimální. Výběr výsledných variant může být případně ovlivněn také v průběhu procesu SEA.
B.9 VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů na národní,
krajské a místní úrovni. Jejich úplný výčet by nebyl – vzhledem k cílům oznámení a různé úrovni
vzájemných vazeb – účelný. Je potřeba zmínit následující principy:
1. SRK MSK by měla být v souladu s tematickými prioritami EU pro období 2021-2027 i cíli Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021-2030, aby nedocházelo ke kumulaci vlivů na životní prostředí
prostřednictvím nekoordinovaných záměrů
2. SRK MSK je základní, střešní strategií kraje pro návrhové období, s níž by se stávající koncepční
dokumenty kraje měly postupně sladit, nebudou-li s ní a nově stanovenými prioritami v principiálním
souladu.
Vztah strategie ke strategickým dokumentům na krajské úrovni:


Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Aktualizace č. 1, 2018),



Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017-2023 „Chytřejší kraj“,



Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje,



Program zlepšování kvality ovzduší  zóna Moravskoslezsko CZ08Z



Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje,



Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje,



Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje,



Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje,



Analýza zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny,



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje,



Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje,



Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje,



Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji,



Koncepce zdravotní péče v Moravskoslezském kraji,



Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta
2015 – 2020,



Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017-2021,



Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 ad.
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Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni:


Analýza konkurenceschopnosti ČR,



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2030,



Národní dokument pro územní dimenzi,



Státní politika životního prostředí ČR,



Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025,



Státní energetická koncepce ČR,



Plán odpadového hospodářství ČR,



Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050,



Národní program snižování emisí ČR,



Politika ochrany klimatu ČR,



Strategie adaptací na klimatickou změnu ČR,



Strategický rámec Česká republika 2030,



Program rozvoje venkova,



Politika územního rozvoje ČR,



Aktuální verze Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU,



Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020,



Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny
v 21. století

Hodnocení souladu koncepce se strategickými dokumenty bude součástí dokumentu Vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v případě, že o nutnosti jeho zpracování rozhodne
příslušný úřad v další fázi procedury SEA.
B.10 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Koncepce je připravována od září 2018. Finální termín dokončení a schválení koncepce závisí také na
dalším vývoji procesu SEA. Předpokládané definitivní schválení dokumentu je ve druhé polovině roku
2019.
Harmonogram zpracování koncepce je znázorněn níže ve schématu.
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B.11 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Koncepce je zpracována na období 2019-2027.
B.12 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 bude projednána a schvalována Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje. Dle § 10 g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
odst. (4) nemůže být bez stanoviska ke koncepci koncepce schválena. Zastupitelstvo MSK je povinno
zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto
stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze
zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit.
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně vykazovaných
údajů Ministerstva životního prostředí České republiky a Cenie, ČSÚ, Moravskoslezského kraje,
z Územně analytických podkladů a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Výše uvedené
zdroje byly tam, kde to bylo možné, doplněny dalšími relevantními údaji o stavu životního prostředí,
například získanými z aktuálních dokumentů týkajících se stavu ŽP v kraji ve smyslu § 10b, odst. 3,
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v dotčeném území není provést
samoúčelnou kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit významné nedostatky a trendy
v zatížení jednotlivých složek ŽP i v jejich geografické distribuci tak, aby bylo v rámci zjišťovacího
řízení možno zvážit vliv navrhovaných intervencí koncepce na vývoj životního prostředí, nezbytnost
posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. i formulaci referenčních cílů životního prostředí, jako základní
metody hodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.
C.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je vymezeno administrativními hranicemi Moravskoslezského kraje, který se nachází
v severovýchodní části Moravy a ve Slezsku. Vzhledem k charakteru koncepce se dá předpokládat, že
opatření budou směřovat primárně na území Moravskoslezského kraje a přímé vlivy na ostatní kraje
a mimo území ČR proto nejsou předpokládány.
Vymezení kraje znázorňuje následující mapa (Obrázek 1).

Obrázek 1 Vymezení území Moravskoslezského kraje (www.risy.cz, 2019)
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C.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ
OVLIVNĚNY

Koncepce je zaměřena na celé území Moravskoslezského kraje.
V MS kraji se nachází 6 okresů:


Bruntál



Frýdek-Místek



Karviná



Nový Jičín



Opava



Ostrava-město
(www.risy.cz, 2019)

Dále se v MS kraji nachází 22 správních obvodů obcí s rozšířenou působností SO ORP (členění ORP
viz Obrázek 2) :


Bílovec



Kopřivnice



Bohumín



Kravaře



Bruntál



Krnov



Český Těšín



Nový Jičín



Frenštát pod Radhoštěm



Odry



Frýdek-Místek



Opava



Frýdlant nad Ostravicí



Orlová



Havířov



Ostrava



Hlučín



Rýmařov



Jablunkov



Třinec



Karviná



Vítkov
(MSK, 2019)
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Obrázek 2 Správní členění Moravskoslezského kraje (RIS, 2019)
C.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Moravskoslezský kraj leží na severovýchodě České republiky a tvoří jednu jejich okrajových částí. Na
severu a východě hraničí s polskými vojvodstvími – Slezským a Opolským, na jihovýchodě s Žilinským
krajem na Slovensku. V rámci krajského uspořádání ČR sousedí na západě s Olomouckým krajem a na
jihu se Zlínským krajem (ČSÚ, 2017).
Moravskoslezský kraj má rozlohu 5 428 km2. Více než polovinu území kraje zaujímá zemědělská půda,
na dalších téměř 35 % se rozprostírají lesní pozemky (především v horských oblastech Jeseníků
a Beskyd) (ČSÚ, 2017, Cenia, 2017a). Nejvýše položeným místem je Praděd (1 491 m n. m.) v pohoří
Jeseníky a nejnižším místem je soutok řek Odry a Olše (195 m n. m.) u Bohumína na hranci s Polskou
republikou.
Moravskoslezský kraj je počtem 1 207 tis. obyvatel třetí nejlidnatější kraj v ČR, se svými 300 obcemi
patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Hustota osídlení 222 obyv./km2 přesahuje týž údaj pro
celou ČR - 135 obyv./km2 (ČSÚ, 2017).

C.3.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Na území Moravskoslezského kraje se dle Quitta (1971) vyskytují mírně teplé klimatické oblasti MT2,
MT3, MT7, MT9, MT10, v hornatých částech kraje na SZ (Jeseníky) a JV (Beskydy) chladné klimatické
oblasti CH4, CH6 a CH7. Charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí jsou uvedeny v následující
tabulce (Tabulka 1).
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Tabulka 1

Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (1971)

Číslo oblasti

MT2

MT3

MT7

MT9

MT10

20 až 30

20 až 30

30 až 40

40 až 50

40 až 50

Počet dnů s průměrnou
teplotou 10° a více

140 až 160

120 až 140

140 až 160

140 až 160

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

130 až 160

110 až 130

110 až 130

110 až 130

Počet ledových dnů

40 až 50

40 až 50

40 až 50

30 až 40

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4

-3 až -4

-2 až -3

-3 až -4

-2 až -3

Průměrná teplota v
červenci

16 až 17

16 až 17

16 až 17

17 až 18

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7

6 až 7

6 až 7

6 až 7

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

6 až 7

6 až 7

7 až 8

7 až 8

7 až 8

Průměrný počet dnů se
srážkami 1mm a více

120 až 130

110 až 120

100 až 120

100 až 120

100 až 120

Srážkový úhrn ve
vegetačním období

450 až 500

350 až 450

400 až 450

400 až 450

400 až 450

Srážkový úhrn v zimním
období

250 až 300

250 až 300

250 až 300

250 až 300

200 až 250

Počet dnů se sněhovou
pokrývkou

80 až 120

60 až 100

60 až 80

60 až 80

50 až 60

Počet dnů zamračených

150 až 160

120 až 150

120 až 150

120 až 150

120 až 150

40 až 50

40 až 50

40 až 50

40 až 50

40 až 50

CH4

CH6

CH7

Počet letních dnů

Počet dnů jasných

Číslo oblasti
Počet letních dnů

0 až 20

10 až 30

10 až 30

Počet dnů s průměrnou
teplotou 10° a více

80 až 120

120 až 140

120 až 140

Počet mrazových dnů

160 až 180

140 až 160

140 až 160

Počet ledových dnů

60 až 70

60 až 70

50 až 60

Průměrná teplota v lednu

-6 až -7

-4 až -5

-3 až -4

Průměrná teplota v
červenci

12 až 14

14 až 15

15 až 16

Průměrná teplota v dubnu

2 až 4

2 až 4

4 až 6

Průměrná teplota v říjnu

4 až 5

5 až 6

6 až 7

Průměrný počet dnů se
srážkami 1mm a více

120 až 140

140 až 160

120 až 130

Srážkový úhrn ve
vegetačním období

600 až 700

600 až 700

500 až 600

Srážkový úhrn v zimním
období

400 až 500

400 až 500

350 až 400

Počet dnů se sněhovou
pokrývkou

140 až 160

120 až 140

100 až 120

Počet dnů zamračených

130 až 150

150 až 160

150 až 160

30 až 40

40 až 50

40 až 50

Počet dnů jasných

Klima se však v MS kraji, stejně jako na území celé ČR mění. Na území MS kraje se v budoucnu
očekává zvýšení průměrných teplot ve všech měsících roku, s výrazným nárůstem zejména v období
červenece až září.
Co se týče srážkových úhrnů, v zimním období se předpokládá zachování současného stavu –
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tj. srážkové úhrny by měly zůstat do konce 21. století zachovány v obdobné výši – s ohledem na
nárůst teplot však ubude sněhových a přibude dešťových srážek. Výraznější nárůst srážek je
předpokládán v jarním období (duben, červen) a částečně i v podzimních měsících (říjen, listopad).
Výraznější pokles je předpokládán naopak v letních měsících (červenec, srpen, září). Nejvíce by mělo
ubývat srážek v srpnu a září (EKOTOXA, 2018).

C.3.2 KVALITA OVZDUŠÍ
Z hlediska znečištění ovzduší patří Moravskoslezský kraj stále mezi nejvíce zatížené oblasti v České
republice. Tato skutečnost se v současné době týká především aglomerace, ale v letech s nepříznivým
rozptylem škodlivin, zejména v zimních měsících, jsou limity škodlivin v ovzduší překračovány
i v dalších oblastech kraje. Ovzduší je znečišťováno kombinací emisí všech hlavních zdrojů škodlivin:
z průmyslu a energetiky, dopravy, vytápění domácností (lokální zdroje), a za určité meteorologické
situace také přenosem škodlivin z katowické aglomerace, která je považována za jedno nejvíce
znečištěných území Evropy (problematika přeshraničního znečišťování ovzduší musí být řešena na
úrovni reprezentací státu, resp. v rámci mechanizmů EU. Situaci však mohou napomoci také přímé
kontakty mezi reprezentacemi kraje a vojvodství).
Kvalitu ovzduší dále ovlivňuje typ osídlení, morfologie terénu v Ostravské pánvi a její uzavřenost
z jižní a západní strany. Nejzávažněji se tyto vlivy projevují ve střední a severovýchodní části kraje
(Ostravsko, Karvinsko a Třinecko) (CENIA, 2017a).
C.3.2.1 Emisní situace
Dle ČHMÚ došlo v posledních letech k významnému poklesu emisí v kraji, zejména z průmyslu
a energetiky, a částečně také z lokálních zdrojů znečištění (vytápění domácností – viz „kotlíkové
dotace“) – viz Tabulka 2. Největší pokles emisí byl zaznamenán mezi roky 2008-2017 u emisí TZL,
o 33,2 %, naopak emise CO mírně vzrostly (o 1,3 %).
Tabulka 2

Hodnoty emisí hlavních znečišťujících látek v MSK v letech 2008-2017 (ČHMÚ, 2019)

Rok

TZL

SO2

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

9574,80
8440,60
9034,80
7983,80
7818,20
7808,40
6973,80
6793,50
6315,90
6399,00

23116,10
21869,80
22166,20
22039,20
20803,00
20181,10
19205,10
18253,30
17536,10
17294,00

NOx

CO
[t/rok]
28851,60
181312,80
26849,00
170694,70
28708,60
188571,20
27010,80
185176,20
25483,80
180501,60
25654,10
187328,10
24274,80
183350,70
23706,20
181131,00
22802,20
192134,50
20322,20
183625,00

VOC

NH3

30081,70
28904,90
29108,10
27732,80
26867,50
24513,40
23502,10
24836,70
23704,70
27208,20

4142,70
4164,60
4057,00
3885,70
3813,00
3841,90
3904,30
3867,90
3791,60
3464,00

Na základě doporučení MŽP ČR v případě zpracování předchozích SEA jsou použity také údaje
organizace Cenia, které se v některých případech liší od údajů vykazovaných ČHMÚ. Rozdíly mohou
vznikat mj. použitím nové metodiky výpočtu emisí, která není reflektována v předchozí řadě trendů
vývoje emisí. Proto je u všech údajů důsledně uváděn zdroj.
Dle Zprávy o životním prostředí v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 (Cenia, 2017a) emise
znečišťujících látek v MSK v období 2008–2017 kolísaly, celkově však klesaly (Obrázek 3). Největší
pokles v průběhu hodnoceného období byl zaznamenán u emisí TZL, o 34,5 %, naopak emise CO
mírně vzrostly (Cenia, 2017a).
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Obrázek 3 Hodnoty emisí hlavních znečišťujících látek v MSK v letech 2002-2017 (Cenia, 2017a)

Moravskoslezský kraj má 2. nejvyšší emisní zátěž na jednotku plochy kraje, a v případě emisí CO
téměř 4krát vyšší oproti celorepublikovému průměru. Emise TZL vyprodukované v Moravskoslezském
kraji (celkově 6,3 tis. t v roce 2017) pocházely především z malých stacionárních zdrojů, zejména
z vytápění domácností (73,0 %). Emise SO2 (celkově 17,3 tis. t) a emise NOx (více než 20 tis. t) byly
emitovány především velkými průmyslovými a energetickými provozy včetně výroby elektřiny a tepla
(88,3 %, resp. 66,6 %).
Emise NH3 s celkovou produkcí 3,7 tis. t (dle ČHMÚ 2019 3,5 tis. t)souvisely v kraji zejména
se zemědělskou činností, především s chovem hospodářských zvířat (97,5 %). Vznik emisí VOC
(27,2 tis. t) byl vázán na používání a výrobu organických rozpouštědel (84,7 %) (CENIA, 2017a).

Emise všech sledovaných znečišťujících látek v kategorii REZZO 1 (velké stacionární zdroje
znečišťování) měly s výjimkou CO ve sledovaném období 2008-2017 klesající nebo alespoň stagnující
trend (Obrázek 4), což je důsledkem plnění legislativních povinností a modernizace technologií s
důrazem na snižování vlivu na životní prostředí. Emise CO, které jsou specifickou škodlivinou MSK
(183,6 tis. t v roce 2017) a jejich nárůst (o 8,6 % v období 2008-2017) souvisí se zvyšováním
průmyslové výroby, která nastala po překonání ekonomické krize (Cenia, 2017a). Zdrojem těchto
emisí byly především velké průmyslové a energetické provozy (68,7 %), především společnosti
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a ArcelorMittal Ostrava a.s.
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Obrázek 4 Vývoj emisí z velkých zdrojů znečišťování (REZZO 1) [tis. t.rok-1], 2008–2017 (Cenia,
2017a)

Emise TZL se v případě vytápění domácností daří v posledních letech v MSK snižovat prostřednictvím
výměny kotlů. Od roku 2012 do dubna 2019 byly vyhlášeny tři výzvy týkající se kotlíkových dotací
(MSK, 2019). Podle odhadů zbývá v kraji vyměnit do září roku 2022, kdy budou muset být ze zákona
odstaveny z provozu všechny kotle 1. a 2. emisní třídy asi 8 000 kotlů. To by po jejich výměně mohlo
znamenat snížení vypouštěného prachu do ovzduší o cca 500 tun prachu ročně (tzb.info.cz).
Trend emisí znečišťujících látek z dopravy v kraji byl zejména v úvodu období 2000-2017 klesající
(Obrázek 5). Ve vývoji emisí se projevila modernizace vozového parku a s ní spojený pokles emisní
náročnosti silniční dopravy, jehož vliv však byl v závěru sledovaného období převážen dalším růstem
výkonů v silniční dopravě. V meziročním srovnání k roku 2017 vzrostly emise NOx z dopravy v kraji
o 1,1 %, emise CO však poklesly o 2,0 % a emise VOC o 0,8 %.
Emise skleníkových plynů z dopravy (CO2, N2O) zaznamenaly v hodnoceném období nárůst až o 50 %
související s růstem spotřeby energie a paliv v dopravě (dochází k trvalému růstu přepravních objemů
a výkonů v individuální automobilové dopravě, především v důsledku rychlého nárůstu počtu
osobních automobilů), v roce 2017 pak emise CO2 meziročně narostly o 2,6 %, tak jak vyplývá z níže
uvedeného grafu CDV, publikovaného Cenií. (Cenia, 2017a).
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Obrázek 5 Vývoj emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů z dopravy [index, 2000 = 100],
2000–2017 (Cenia, 2017a)

C.3.2.2 Imisní situace
Přestože, jak je výše uvedeno, došlo v posledních letech k významnému poklesu produkce emisí
v kraji, stále dochází k plošnému překračování imisních limitů. Hodnoty koncentrací některých
škodlivin dosahují nejvyšších hodnot v rámci ČR.
Imisní limit pro 24hodinovou koncentraci PM10 (Lv = 50 μg.m-3, maximální povolený počet překročení
za kalendářní = 35krát) byl v roce 2017 v Moravskoslezském kraji překročen na celkem 22 stanicích.
Roční imisní limit pro PM10 (Lv = 40 μg.m-3) byl v roce 2017 překročen pro celou ČR pouze na
2 stanicích, přičemž obě se nacházejí na území Moravskoslezského kraje, a to na stanici OstravaRadvanice ZÚ a Věřňovice. Roční imisní limit pro PM2,5 (Lv = 25 μg.m-3) byl v roce 2017 překročen na
území ČR celkem na 10 stanicích, všechny se opět nalézají na území Moravskoslezského kraje. Imisní
limit pro ochranu lidského zdraví vyjádřený denními 8hodinovými klouzavými průměrnými
koncentracemi ozonu (Lv = 120 μg.m-3) byl v roce 2017 překročen na 5 stanicích v kraji. Imisní limit
(Lv = 1 ng.m-3) pro roční průměrnou koncentraci B[a]P byl v kraji v roce 2017 překročen na
12 lokalitách. Ostatní imisní limity nebyly na stanicích sítě imisního monitoringu v kraji překročeny.
Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší na území kraje v roce 2017 udává mapa oblastí s překročením
imisních limitů bez zahrnutí přízemního ozonu (Obrázek 6). Dle tohoto vymezení došlo v roce 2017
k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku na 78,8 % kraje.
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Oblasti bez zahrnutí přízemního ozónu

Oblasti se zahrnutím přízemního ozónu

Obrázek 6 Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, 2017 - zdroj dat ČHMÚ
(Cenia, 2017a)
Nejvyšší hodnoty imisních koncentrací hlavních znečišťujících látek v Moravskoslezském kraji
v porovnání s imisními koncentracemi v ostatních částech ČR jsou znázorněny na obrázcích níže (MS
kraj je vyznačen v červeném čtverci). U SO2 je průměrná roční koncentrace (2017), v případě škodlivin
NO2, PM10, PM2,5, B[a]P a benzenu se jedná o mapy pětiletých klouzavých průměrů pro sledované
škodliviny provedené v síti 1 x 1 km (Obrázek 7  Obrázek 11) (ČHMÚ, 2019).

Obrázek 7 Průměrná roční koncentrace SO2 v roce 2017 (ČHMÚ, 2019)
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Obrázek 8 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací NO2, 2013 – 2017 (ČHMÚ, 2019)

Obrázek 9

Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10, 2013-2017 (ČHMÚ, 2019)

Obrázek 10 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM2,5, 2013-2017 (ČHMÚ, 2019)
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Obrázek 11 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací B[a]P, 2013-2017 (ČHMÚ, 2019)

Obrázek 12 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzenu, 2013-2017 (ČHMÚ, 2019)

C.3.3 VODA
Většina území Moravskoslezského kraje je odvodňována řekami náležejícími povodí Odry (Baltské
moře), jen malá část území kraje (1,6 %) pak náleží povodí Moravy (Černé moře). Nejvýznamnější
(největšími z hlediska průtoku či celkové délky) vodní toky v Moravskoslezském kraji představuje řeka
Odra a její přítoky Opava, Ostravice a Olše. Odra pramení v Oderských vrších a na území kraje činí
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délka jejího toku 112 kilometrů.
Opava je přítokem řeky Odry, vznikající soutokem Černé, Zlaté a Bílé Opavy ve Vrbně pod Pradědem.
Od ústí Opavice až do Opavy-Vávrovic tvoří státní hranici s Polskem (Slezské vojvodstvi) v délce
cca 25 km. Největším přítokem Opavy je Moravice.
Ostravice je řeka, jejíž tok tvoří zčásti historickou zemskou hranici Moravy a Slezska, zčásti tato
hranice podél jejího toku mírně osciluje. Řeka získala název podle svého prudkého (ostrého) toku. Na
horním toku řeky leží přehradní nádrž Šance (MSK, 2019).
Řeka Olše pramení v Polské republice, ale její tok se stáčí na území ČR, kde se po celkem cca 73 km
vlévá v Bohumíně do řeky Odry (POD, 2019).
C.3.3.1 Jakost povrchových vod
Znečištění toků v Moravskoslezském kraji je ovlivňováno především průmyslovou a důlní činností, ale
i přes jejich přetrvávající působení se stav z dlouhodobého hlediska zlepšuje. Zhoršení jakosti v letech
2016-2017 bylo zaznamenáno na dolním toku Jičínky, tento úsek byl hodnocen V. třídou jakosti. Silně
znečištěná voda (IV. třída jakosti) byla zaznamenána ve Hvozdnici a v Lučině (Obr. 3.1.1). Zhoršená
jakost vod v Moravskoslezském kraji byla ovlivněna řadou úniků do vody a přenosů v odpadních
vodách, především z výroby železa a souvisejících provozů, a z ČOV. Jakost vody v tocích byla
ovlivněna i nízkými průtoky (Cenia, 2017a).

Mapa je sestavena na základě výsledného zatřídění jednotlivých profilů podle normy ČSN 75 7221, které je dáno
+
nejhorší třídou z následujících ukazatelů: BSK5, CHSKCr, N-NH4 , N-NO3 , Pcelk. Bodové zdroje znečištění jsou
uvedeny dle IRZ (úniky do vody a přenosy v odpadních vodách) za ohlašovací rok 2015. V legendě jsou pro
úplnost znázorněny všechny třídy hodnocení jakosti vody v tocích.
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. z podkladů s.p. Povodí

Obrázek 13 Jakost vody v tocích Moravskoslezském kraji, 2016-2017 (Cenia, 2017a)
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V rámci monitoringu koupacích vod bylo v Moravskoslezském kraji v koupací sezoně 2017 sledováno
34 profilů (Obr. 3.1.2). Jakost vody byla klasifikována na většině z nich jako voda vhodná ke koupání
nebo voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Voda nebezpečná
ke koupání byla zjištěna stejně jako loňský rok ve VN Baška, stejnou jakost vody měla i VN Brušperk I,
kde došlo ke zhoršení o dva stupně oproti roku 2016 v důsledku rozmnožení sinic (Cenia, 2017a).

V mapě je znázorněno nejhorší dosažené hodnocení kvality koupacích vod na jednotlivých profilech
z jednotlivých měření v průběhu celé koupací sezony. V legendě jsou pro úplnost znázorněny všechny kategorie
hodnocení kvality koupacích vod.
Zdroj: SZÚ

Obrázek 14 Kvalita koupacích vod v Moravskoslezském kraji v koupací sezoně 2016 (Cenia, 2017a)

Dle predikcí změn klimatu však bude vzhledem ke sníženým průtokům a vyšším teplotám ve vodních
tocích zejména v letním období bude docházet ke zhoršování kvality povrchových vod, což se může
odrazit i na zhoršené kvalitě podzemních vod, přičemž zcela zásadní je dopad na vodní ekosystémy
tekoucích vod.
C.3.3.2 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda
nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V chráněných oblastech přirozené
akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády limituje řada aktivit.
Na území MS kraje byly Nařízením vlády ČSR č. 40/1978 Sb. vyhlášeny CHOPAV Beskydy (celková
plocha oblasti 1 162 km2, na území kraje 576 km2) a CHOPAV Jeseníky (rozloha 740 km2, na území
kraje 277 km2). Dalším Nařízením vlády ČSR č. 10/1979 Sb. byla vyhlášena CHOPAV Jablunkovsko
o rozloze 147 km2, která leží celá v MS kraji (ÚAP MSK, 2017).
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1 – CHOPAV Jeseníky

1

2 – CHOPAV Beskydy
3 – CHOPAV Jablunkovsko

2

3

Obrázek 15 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) v Moravskoslezském kraji
(geoportal.gov.cz, 2019)
C.3.3.3 Zranitelné a citlivé oblasti
Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody,
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty
dosáhnout,
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody (HEIS VÚV, 2017).
Na území MS kraje je vymezena v povodí Odry zranitelná oblast o rozloze cca 1 296 km2 zahrnující
prakticky celý prostor tzv. oderského úvalu převážně na území okr. Nový Jičín a v menším rozsahu též
Opava, Ostrava-město a Frýdek-Místek (viz Obrázek 16).
Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod,
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod,
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo
c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních
vod,
přičemž podle § 10 odst. 1 nařízením vlády č. 61/2003 Sb. jsou všechny povrchové vody na území
České republiky vymezeny jako citlivé oblasti (HEIS VÚV, 2019).

18-R-09
duben 2019

31

Oznámení koncepce
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027

Obrázek 16 Zranitelné oblasti v Moravskoslezském kraji (geoportal.gov.cz, 2019)
C.3.3.4 Vodní hospodářství
Zásobování vodou
V Moravskoslezském kraji je díky centralizovanému charakteru osídlení (zejména na Ostravsku)
připojeno k veřejnému vodovodu 99,9 % obyvatel (viz Obrázek 17).

Obrázek 17 Podíl obyvatel připojených na vodohospodářskou infrastrukturu ve srovnání
s celorepublikovými průměry [%], 2000–2017 (Cenia, 2017a)
V roce 2017 bylo celkem vyrobeno 68,6 mil. m3 vody. Spotřeba vody v domácnostech od roku 2000
výrazně klesla ze 111,0 l.obyv.-1.den-1 na 89,1 l.obyv.-1.den-1 v roce 2017. Meziročně došlo pouze
k mírnému snížení spotřeby o 0,9 l.obyv.-1.den-1. Spotřeba vody ostatních odběratelů, mezi něž
se řadí např. služby, zdravotnictví, školství či menší průmyslové podniky připojené na veřejný
vodovod, byla v roce 2017 v rámci ČR podprůměrná a činila 39,7 l.obyv.-1.den-1 (Obrázek 17). Ztráty
pitné vody ve vodovodní síti jsou v MS kraji nejnižší v rámci ČR, od roku 2000 poklesly z 18,4 % na
13,6 % v roce 2017 (Cenia, 2017a).
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Obrázek 18 Spotřeba pitné vody [l.obyv.-1.den-1], 2000–2017 (Cenia, 2017a)

Zejména v posledních letech se na území ČR, MS kraj nevyjímaje, projevuje nedostatek vody pro
zavlažování, nejen v letním období. S predikcí změn klimatu v letech následujících bude docházet
k častějšímu výskytu sucha, a to včetně sucha hydrologického.
Nerovnoměrné rozložení srážek může vést k dlouhodobé pasivní hydrologické bilanci a tedy
k lokálnímu poklesu zásob vodních zdrojů. Hlavní problém představuje zmenšení zásob ve sněhové
pokrývce a posun tání směrem do zimy. Tím dojde ke snížení dotace podzemních vod a k poklesu
průtoků zejména v málovodných obdobích na přechodu léta a podzimu, což bude mít dopad na
vydatnost dostupných vodních zdrojů. V oblasti povodí Odry je očekáván růst zimních odtoků řádově
do 25 %, v kombinaci s nepříliš výrazným poklesem odtoku v letním a podzimním období, lze
očekávat roční pokles odtoků o cca 8 % (Hanel, 2011 in EKOTOXA, 2018).

Odpadní vody
Podíl obyvatel připojených ke kanalizaci od roku 2008 kopíruje celorepublikový trend a v roce 2017
dosahoval 83,8 %. Podíl připojení na kanalizaci zakončenou ČOV je však i přes dlouhodobý nárůst
podílu připojených obyvatel v kontextu ČR mírně podprůměrný a činil 78,6 % (Obrázek 17). Další
projekty směřující ke zlepšení systému odvádění a čištění odpadních vod v obcích do 2 000, resp. do
5 000 ekvivalentních obyvatel, jsou podporovány mj. prostřednictvím dotačního programu
Moravskoslezského kraje.
V kraji bylo v roce 2017 v provozu celkem 161 ČOV. Průměrně bylo na jednu z nich připojeno
6 287 obyvatel, jedná se tedy o druhý nejvyšší počet obyvatel z krajů ČR. Terciární stupeň čištění
mělo 58,4 % ČOV v kraji, což je mírně nadprůměrný podíl. V roce 2017 bylo dokončeno několik
staveb, které vedly k modernizaci kanalizační sítě a ČOV (Cenia, 2017a).
C.3.3.5 Povodňová ochrana
Významným limitem území, který je nutné při rozvoji a využití území respektovat, jsou záplavová
území. Záplavová území jsou v Moravskoslezském kraji stanovena prakticky u všech vodohospodářsky
významných toků, rozsáhlejší se nacházejí především podél řeky Odry, Opavy a Olše, a u jejich
soutoků, ale také u ostatních méně vodných toků (viz Obrázek 19).
Výskyt záplavových území v kraji je poměrně velký. Kromě povodní přirozených, způsobených
přírodními jevy, může vzniknout povodeň i jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla (ÚAP MSK,
2017).
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Obrázek 19 Záplavová území přirozené povodně na území Moravskoslezského kraje
(geoportal.msk.cz, 2019)

Realizace technických protipovodňových opatření na vodních tocích je zajišťována prostřednictvím
Programu prevence před povodněmi v gesci Ministerstva zemědělství. Povodí Odry, s.p. spravuje
soustavu nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici, která je schopná snížit svým retenčním
prostorem kulminaci povodňové vlny na cca 20 % původního průtoku. Vodní nádrž Šance na řece
Ostravici pak na 22 % původního průtoku. Podobně i další vodní nádrže kritické povodňové průtoky
zásadně snižují: vodní nádrž Morávka na řece Morávce na 27 %, vodní nádrž Žermanice na řece
Lučině na 25 %, vodní nádrž Těrlicko na řece Stonávce na 43 % původního průtoku (ÚAP MSK, 2017).
Na území MSK jsou vymezeny rezervy pro budování nových přehradních nádrží. Schváleným
záměrem je vodní nádrž Nové Heřminovy na řece Opavě (území obcí Nové Heřminovy, Zátor
a Čaková) včetně navazující soustavy protipovodňových a revitalizačních opatření v korytě a v údolní
nivě řeky Opavy v délce 24 km na území obcí Zátor, Čáková, Brantice a města Krnov a lokálních
opatření (ohrázování) níže po toku až po město Opavu a na území Polska.
Dále jsou v ZÚR MSK vymezeny rezervy pro územní ochranu výhledových vodních nádrží,
v současnosti se jedná o 5 „lokalit hydrologicky, geologicky a morfologicky vhodných pro akumulaci
povrchových vod“ (LAPV) - Spálené na Opavici, Horní Lomná na Lomné, Spálov na Odře, Čeladná na
Čeladénce a Dlouhá Loučka na Oslavě.
Další formou ochrany před povodněmi jsou preventivní opatření v krajině, která zvyšují přirozenou
akumulaci vody v území a zpomalují povodňové odtoky. Pro zajištění obnovy a stabilizace vodního
režimu krajiny je realizován v gesci Ministerstva životního prostředí Program revitalizace říčních
systémů (ÚAP MSK, 2017).
Povodňová problematika rovněž souvisí s problematikou změn klimatu. V budoucnu je
předpokládáno zvýšení rizika povodní. Rovněž je předpokládán četnější výskyt sucha
(meteorologického, hydrologického atd.). Opatření pro zadržení vody v krajině tak budou stěžejní pro
zachování vodní bilance v povodích a zabránění vysychání malých vodních toků. Naopak s ohledem
na přítomnost řady vodních nádrží v kraji a většinovým napojením obyvatel na vodovodní síť není
předpokládán akutní nedostatek pitné vody (EKOTOXA, 2018).
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C.3.4 GEOLOGIE A SUROVINOVÉ ZDROJE
Moravskoslezský kraj se rozkládá na styku Českého masivu a Karpatské soustavy, geologická stavba
kraje je tedy složitá. Český masív je na území MSK reprezentován oblastí moravskoslezskou. Na
V okraj Českého masivu byly od J a JV hlavně během mladšího terciéru – miocénu nasunuty příkrovy
mezozoických a terciérních hornin, tj. tzv. flyšové Karpaty (ty jsou součástí malého úseku vnější části
Západních Karpat vyskytujících se na území ČR) (www.geologie.vsb.cz, 2019).
V Moravskoslezském kraji se vyskytují bohaté zásoby nerostných surovin, jejichž těžba probíhá nebo
probíhala v minulosti. Jedná se především o černé uhlí, dále zemní plyn, zejména vázaný na
černouhelné sloje, štěrkopísky, cihlářské suroviny, stavební kámen, vápence, sádrovec, ale také
polymetalické rudy, měděné rudy, zlatonosné rudy i ropa. Nejvýznamnější nerostnou surovinou na
území kraje je černé uhlí české části hornoslezské pánve (MSK, 2019).
Mezi lety 2000–2017 objem těžby černého uhlí v kraji klesal, v roce 2017 ho bylo v kraji vytěženo
4,9 mil. t, což je o 69,6 % méně než v roce 2000. Meziročně poklesla těžba černého uhlí o 19,8 %
(Obrázek 20), je to důsledek dlouhodobého trendu utlumování těžby.
Dalšími významnými těženými surovinami jsou stavební kámen (3,1 mil. t v roce 2017),
vysokoprocentní vápenec využívaný pro chemický, sklářský, potravinářský, gumárenský a keramický
průmysl, a v hutnictví, odsiřování či výrobě vápna nejvyšší kvality. (869 tis. t v roce 2017), ostatní
vápence používané k výrobě cementu, vápna či odsiřování spalin (151 tis. t v roce 2017) a štěrkopísky
(479 tis. t v roce 2017). Vývoj objemů těžby těchto surovin kolísá v závislosti na stavební výrobě,
která velmi citlivě reaguje na změnu národní ekonomiky.
V kategorii Ostatní je zahrnuta těžba zemního plynu (61 tis. t v roce 2017), sádrovce (7 tis. t v roce
2017), kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu (15 tis. t v roce 2017) a cihlářské
suroviny (15 tis. t v roce 2017). Do roku 2010 se zde těžila ještě ropa a do roku 2003 také karbonáty
pro zemědělské účely (Cenia, 2017a).

Obrázek 20 Vývoj těžby [tis. t], 2000-2017

V roce 2017 činila plocha dotčená těžbou v Moravskoslezském kraji 12 421,7 ha – tj. 2,3 % rozlohy
kraje. Dále zde v tomto roce bylo 671,5 ha rozpracovaných rekultivací a 2 607,0 ha ukončených
rekultivací (Obrázek 21) (Cenia, 2017a).
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Obrázek 21 Plocha dotčená těžbou a rekultivace po těžbě [ha], 2017

C.3.5 PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ
V roce 2017 dle katastru nemovitostí zaujímala v Moravskoslezském kraji zemědělská půda
273,4 tis. ha, tedy 50,3 % území kraje (viz Obrázek 22) (Cenia, 2017a).

Obrázek 22 Struktura využití území v MS kraji (tučně vyznačená hranice kraje) a podíl zemědělské
půdy na ploše okresu (%) v roce 2017 (CENIA, 2017a)

Ve využití půdy v Moravskoslezském kraji dále pokračuje proces snižování podílu zemědělské půdy,
takže se podíl zemědělské (50,3 %) a nezemědělské půdy (49,7 %) téměř srovnal. Více než tři pětiny
zemědělské půdy připadá na ornou půdu (61,6 %), téměř jedna třetina na trvalé travní porosty
(31,6 %) a necelých 7 % na zahrady, ovocné sady a vinice. Vodní plochy zaujímaly 2,1 % území
Moravskoslezského kraje, lesnatost v roce 2017 byla 34,6 %. Trendem je zvyšující se podíl ploch
trvalých travních porostů (z 31,3 % v roce 2012 na 31,6 % v roce 2017) téměř výhradně na úkor
podílu orné půdy (pokles z 62,1 % v roce 2012 na 61,6 % v roce 2017) (EKOTOXA, 2018).
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Úbytek zemědělské půdy souvisí se zvětšováním ploch zástavby. Zastavěné plochy, nádvoří a ostatní
plochy v roce 2017 pokrývaly 11,8 % (v roce 2005 to bylo 11,2 %) Moravskoslezského kraje, což je
v rámci ČR nadprůměrný podíl ovlivněný průmyslovou a značně urbanizovanou ostravsko-karvinskou
aglomerací (Cenia, 2017a).
V období 2006-2012 v MS kraji docházelo v kontextu celé ČR k nadprůměrným změnám krajinného
pokryvu, k největším v okresech Nový Jičín (3,8 % změn) a Bruntál (3,2 % změn), v souvislosti s růstem
plochy trvalých travních porostů a změnami v lesních porostech (Cenia, 2016).
C.3.5.1 Ekologické zemědělství
Moravskoslezský kraj se vyznačuje nadprůměrným podílem ekologicky obhospodařované půdy na
celkové ploše zemědělské půdy, v roce 2017 činil 20,4 %, rozloha byla 55,8 tis. ha. Počet ekofarem
v roce 2017 dosáhl 404 z celkového počtu 4 399, a je tak v krajském srovnání jeden z nejvyšších
(Obrázek 23). V roce 2017 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 40 výrobců biopotravin z
celkového počtu 672 výrobců v ČR (Cenia, 2017a).

Obrázek 23 Vývoj ekologického zemědělství [počet, %], 2006-2017

C.3.5.2 Eroze půdy
Erozně nejvíce ohrožené zemědělské půdy se nacházejí na níže položených plochách orné půdy
svažitějších lokalit, jako je zejména oblast Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů, na svazích nad
plochými nížinami a v níže položených podhorských oblastech. Ve vyšších polohách už na zemědělské
půdě převažují trvalé travní porosty, takže riziko vodní eroze je zde nízké. Riziko vodní eroze je taktéž
nízké v obcích nacházejících se v ploché krajině nížin podél řek Odry, Opavy, Olše a dalších (EKOTOXA,
2018).
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Zdroj: Ekotoxa – vlastní výpočet

Obrázek 24 Erozní ohroženost zemědělské půdy v rámci obcí

Příčinou erozního ohrožení půd je intenzivní zemědělská činnost, nevhodné agrotechnické postupy
v zemědělství či nedostatek stabilizačních prvků v krajině (meze, remízky apod.) a s tím související
často příliš velké půdní bloky.
Na zemědělství v MS kraji budou mít vliv také změny klimatu. Ty se budou projevovat nárůstem
teplot, snižováním srážek v letním období a nárůstem meteorologických extrémů. Předpokládá se
také snížení množství sněhu, jehož tání je zdrojem půdní vlhkosti. Změna klimatu ovlivní primárně
rostlinnou výrobu, dále bude působit na genetickou rozmanitost v zemědělství, půdní úrodnost
a riziko eroze půdy, kvalitu a dostupnost vody. Pozitivem je prodloužení délky vegetačního období
a možnost pěstování širšího spektra teplomilných rostlin (např. víno). Vyšší produkce biomasy díky
vyšších teplot a množství CO2 v ovzduší bude omezována sníženou dostupností vody.
Nejvýznamnějším negativním dopadem změny klimatu je výskyt zemědělského sucha, tj. půdního
sucha s nedostatkem vláhy pro zemědělské plodiny (Intersucho, 2017). Současně však je v MS kraji
předpokládáno zvýšení pravděpodobnosti výskytu denních úhrnů srážek nad 10 mm, které mohou
být erozně nebezpečné (vyšší odnos ornice), což povede ke zvýšení zemědělských ploch ohrožených
vodní erozí. Vyšší teploty ovlivní podmínky pro rozšíření areálu chorob a škůdců rostlin doposud
typických pro teplejší oblasti (MŽP, 2015).

C.3.6 LESY
V roce 2017 činila porostní plocha lesů v Moravskoslezském kraji 187,8 tis. ha, tj. 34,6 % rozlohy
kraje. Hospodářské lesy s primární produkční funkcí se na celkové porostní ploše lesů podílely 83,3 %,
následovaly lesy zvláštního určení s podílem 15,9 % a lesy ochranné s podílem 0,8 %. Nejčastěji
zastoupenou věkovou kategorii představovaly porosty ve věku 1–20 let, přičemž průměrný věk
listnáčů byl 58 let a jehličnanů 63 let (Cenia, 2017a).
Přestože přirozená skladba lesů v MS kraji počítá s většinovým zastoupením listnatých dřevin
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a minimálním podílem smrčin (cca 1 %), tvořily v roce 2017 smrky 55,2 % celkového lesního porostu.
Listnaté dřeviny byly zastoupeny především bukem (15,2 %). Od roku 2000 lze sledovat trend
postupného přibližování se doporučenému stavu (Obrázek 25), který byl podpořen zejména relativně
vysokým podílem listnatých dřevin v obnovovaných porostech (62,4 %) a zároveň vysokým podílem
vytěžených jehličnanů 96,5 % (Cenia, 2017a).

Obrázek 25 Vývoj druhové skladby lesů v MSK [%] v letech 2000, 2010 a 2017 (Cenia, 2017a)
Zalesňování lesních pozemků a druhovou skladbu nových lesů uvádí Tabulka 3 níže.

Tabulka 3

Zalesňování pozemků v MS kraji (ČSÚ, 2017)

MSK

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

193 379

193 522

193 679

193 773

193 926

194 021

194 137

2 022

1 838

1 565

1 652

1 567

1 524

1 959

podíl jehličnanů

789

854

689

706

590

592

722

z toho smrk

419

536

466

462

325

304

309

1233

984

876

946

977

932

1237

Lesní pozemky (stav k 31. 12.) (ha)
Zalesňování, celkem (ha)

podíl listnáčů

1)

V Moravskoslezském kraji, stejně jako ve zbytku ČR chřadnou smrkové porosty. Jedná se
o dlouhodobější problém, který je způsoben kombinací více faktorů – nepříznivé klimatické podmínky
(sucho, méně srážek), napadení škůdci (kůrovec a václavka) a menší odolnost lesa v důsledku založení
porostů v nevhodném prostředí (nepůvodnost smrku). Rok 2015 byl rokem s extrémně suchým
létem, které pozitivně ovlivnilo populace kůrovce, a to v takové míře, že došlo k jeho plošnému
přemnožení a např. v Nízkém Jeseníku byla v tomto roce vyhlášena kůrovcová kalamita.
V Moravskoslezském kraji jsou k dnešnímu dni nejvíce postižené oblasti Nízkého Jeseníku, Oderských
vrchů, Zlatohorské vrchoviny, podhůří Rychlebských hor a Moravskoslezských Beskyd.
Problém odumírání smrkových porostů je problémem celého území České republiky, přesto
se v Moravskoslezském kraji projevuje ze všech krajů (spolu s Olomouckým) nejvíce. Odumírání
porostů je spojeno především s porosty nižších nadmořských výšek, u smrku je tento interval mezi
300 - 1 000 m n. m., což představuje podstatnou část rozlohy kraje. Kromě výše zmíněného vlivu
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tohoto faktu na ekonomickou a hospodářskou situaci v kraji (dřevozpracující průmysl, stavebnictví) se
tyto podmínky mohou mít také vliv na zdraví a pohodu obyvatel kraje, kdy absence lesa a vzrostlé
zeleně působí negativně na psychiku člověka. Oblast cestovního ruchu může být tímto faktem rovněž
ovlivněná, protože návštěvníci se do MSK vydávají také kvůli jeho přírodním krásám a primárně
směřují do horských oblastí (Beskydy, Jeseníky).

Obrázek 26 Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví v Česku v roce 2016 (LOS VÚHLM,
2018)
C.3.7 PŘÍRODA A KRAJINA
C.3.7.1 Chráněná území
Na území Moravskoslezského kraje se nacházejí tři velkoplošná zvláště chráněná území s celkovou
výměrou 94,1 tis. ha. Jsou to CHKO Beskydy, CHKO Poodří a CHKO Jeseníky.
CHKO Beskydy je s rozlohou 1 160 km2 největším CHKO v České republice, ležícím při hranicích
se Slovenskou republikou. CHKO Beskydy bylo vyhlášeno v roce 1973 na základě uznání výjimečné
přírodních hodnot v tomto prostoru, zejména zbytků původních pralesovitých lesů s výskytem
vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozoruhodné jsou také druhově pestré louky a pastviny,
unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má dosud mimořádnou
estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím člověka s horami. Význam chráněné krajinné
oblasti je podtržen vyhlášením 59 maloplošných zvláště chráněných území, z toho:




7 národních přírodních rezervací (NPR), z toho 5 na území MS kraje (tučně):


Kněhyně – Čertův mlýn



Radhošť



Mazák



Razula



Mionší



Salajka



Pulčín – Hradisko

28 přírodních rezervací (PR), z toho 23 na území MS kraje (tučně):


Bučací potok



Lysá hora



Studenčany
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Čerňavina



Makyta



Travný



Draplavý



Malenovický kotel



Travný potok



Galovské lúky



Malý Javorník



Trojačka



Gutské peklo



Malý Smrk



Uplaz



Huštýn



Mazácký Grúnik



V Podolánkách



Klíny



Noříčí



Velký Polom



Kršle



Poledňana



Zimný potok



Kutaný



Ropice



Losový



Smrk

25 přírodních památek (PP), z toho 13 na území MS kraje (tučně):


Brodská



Obidová



Stříbrník



Byčinec



Ondrášovy díry



Uherská



Filůvka



Pod Juráškou



Vachalka



Kladnatá - Grapy



Pod Lukšincem



Velký kámen



Kněhyňská jeskyně



Podgruň



Vodopády Satiny



Kudlačena



Poskla



Vysutý



Kyčmol





Zubří



Lišková



Rákosina
Bečvou
Skálí



Motyčanka



Smradlavá

ve

Stříteži

nad

(Zdroj: drusop.nature.cz, 2019)

V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako
Evropsky významná lokalita a v roce 2005 zde byly zřízeny 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko
(CHKO Beskydy, 2019).

CHKO Poodří je významným chráněným územím podél řeky Odry (mezi Suchdolem n. Odrou
a Ostravou). CHKO Poodří bylo poprvé vyhlášeno v roce 1991, v roce 2017 došlo k novému vyhlášení
CHKO v nových hranicích a s upřesněním předmětů ochrany. Plošná výměra činí zhruba 81,5 km2.
Jádrovou částí je rovinatá niva řeky Odry, na kterou navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových
plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí mezi 212 m n. m. (Odra u PR Rezavka) a 310 m n. m.
(na komunikaci mezi Šenovem u Nového Jičína a Bernarticemi nad Odrou, SSV od vrchu Salaš).
Na území CHKO Poodří se nachází 10 maloplošných zvláště chráněných území následujících kategorií:


1 NPR: Polanská niva



8 PR:


Bartošovický luh



Koryta
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Bařiny



Polanský les



Bažantula



Rákosina



Kotvice



Rezavka

1 PP: Meandry staré Odry (PP Pusté nivy byla zrušena v roce 2014)
(Zdroj: drusop.nature.cz, 2019)

Celé území CHKO Poodří je vyhlášeno jako EVL, a většina území CHKO je také Ptačí oblastí Poodří
(AOPK ČR, 2019).
CHKO Jeseníky se nachází na severozápadě Moravskoslezského kraje. CHKO Jeseníky byla vyhlášena
v roce 1969 a v současnosti zaujímá rozlohu 740 km2. Nejvyšším bodem CHKO je vrchol Pradědu
(1 491 m n. m.). Území je z 80 % pokryto lesy, převážně druhotnými smrčinami nebo bučinami
s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů. CHKO je cenné pro výskyt vysokohorského bezlesí,
prameny a rašeliniště a endemické druhy rostlin a živočichů. Dále také specifickým krajinným rázem,
zachovalou lidovou architekturou a technickými památkami ve formě štol a podzemí, které jsou
domovem chráněným letounům. Území CHKO Jeseníky je zajímavé rovněž z hlediska geomorfologie
(ledovcový kar, mrazový srub, kamenná moře) a mineralogickými lokalitami (zlato, křišťál, epidot ad.).
Na území CHKO Jeseníky se nachází 26 maloplošných zvláště chráněných území následujících
kategorií:


4 NPR:


Praděd



Rejvíz



Šerák – Keprník



Rašeliniště Skřítek



1 NPP: Javorový vrch



19 PR:




Borek u Domašova
Břidličná
Bučina pod Františkovou
myslivnou
Filipovické louky
Františkov
Franz-Franz
Jelení bučina












Niva Branné
Pod Jelení studánkou
Pod Slunečnou strání





Sněžná kotlina
Suchý vrch
Šumárník






Pstruží potok
Rabštejn
Růžová
Skalní potok




U Slatinného potoka
Vysoký vodopád

7 PP:





Chebzí
Louka Na Miroslavi
Morgenland
Pasák





Smrčina
Pfarrerb
Zadní Hutisko
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(Zdroj: drusop.nature.cz, 2019)
V rámci CHKO Jeseníky je v současné době vymezena Ptačí oblast Jeseníky a následujících 14 EVL:
Branná – hrad, Heřmanovice, Javorový vrch, Karlova Studánka, Keprník, Praděd, Pstruží potok,
Rabštejn, Rejvíz, Sokolí potok, Suchá Rudná – zlatý lom, Štola Franz-Franz, Šumárník, Údolí
Malínského potoka (AOPK ČR, 2019).

Celkem se na území Moravskoslezského kraje v roce 2017 nacházelo 163 maloplošných zvláště
chráněných území (162 v roce 2016). Mezi ně patřilo 11 národních přírodních rezervací, 7 národních
přírodních památek, 76 přírodních rezervací a 69 přírodních památek (68 v roce 2016). Rozloha všech
maloplošných zvláště chráněných území byla 8,4 tis. ha.
Rozloha všech zvláště chráněných území, bez započítání překryvů, v roce 2017 činila 97,1 tis. ha,
tj. 17,9 % kraje.
Na území Moravskoslezského kraje bylo do roku 2017 vyhlášeno 5 přírodních parků s rozlohou
69,8 tis. ha (Cenia, 2017a). Rozložení zvláště chráněných území v MS kraji - viz Obrázek 27.

Obrázek 27 Zvláště chráněná území na území Moravskoslezského kraje (CENIA, 2017a)
C.3.7.2 Natura 2000
Na území Moravskoslezského kraje se v roce 2019 nachází 4 ptačí oblasti soustavy Natura 2000
(Tabulka 4). Jedná se o PO Beskydy, Heřmanský stav – Odra – Poolší, Jeseníky a Poodří. Z velké části
jsou chráněny jako velkoplošná zvláště chráněná území (chráněné krajinné oblasti).
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Tabulka 4

Ptačí oblasti na území Moravskoslezského kraje (drusop.nature.cz)

Název
Beskydy
Heřmanský stav - Odra - Poolší
Jeseníky
Poodří

Kód lokality
CZ0811022
CZ0811021
CZ0711017
CZ0811020

Rozloha (ha)
41 702,0
3 100,9
52 164,6
8 042,6

Na kontaktu s hranicemi Moravskoslezského kraje se dále nachází ptačí oblast Libavá. Ptačí oblast
Horní Vsacko se nachází ve Zlínském kraji.
Přehled EVL na území MS kraje je uveden v následující Tabulka 5 a Obrázek 28 níže.

Tabulka 5

EVL na území Moravskoslezského kraje (drusop.nature.cz)

Název

Kód

Červený kámen

CZ0810001

Rozloha (ha)
249,56

Niva Morávky

CZ0810004

367,36

Pstruží potok

CZ0810014

39,66

Sovinec

CZ0810018

2559,78

Libotín

CZ0810021

78,41

Palkovické hůrky

CZ0810031

131,54

Ptačí hora

CZ0810032

76,27

Kojetínské vrchy

CZ0810035

252,75

Štramberk

CZ0810036

129,36

Hněvošický háj

CZ0810423

70,16

Skučák

CZ0810424

29,77

Žermanický lom

CZ0810425

1,66

Cihelna Kunín

CZ0813438

26,88

Děhylovský potok - Štěpán

CZ0813439

84,90

Dolní Marklovice

CZ0813442

39,69

Heřmanický rybník

CZ0813444

477,22

Heřmanovice

CZ0813445

18,69

Hukvaldy

CZ0813447

221,59

Jakartovice

CZ0813448

13,02

Jilešovice - Děhylov

CZ0813449

18,82

Karlova Studánka

CZ0813450

24,69

Karviná - rybníky

CZ0813451

9,78

Mokřad u Rondelu

CZ0813455

14,56

Moravice

CZ0813456

209,60

Niva Olše - Věřňovice

CZ0813457

540,49

Osoblažský výběžek

CZ0813460

102,74

Šilheřovice

CZ0813461

95,19

Řeka Ostravice

CZ0813462

203,34

Paskov

CZ0813463

16,86

Sokolí potok

CZ0813468

49,96

Staré hliniště

CZ0813469

4,41
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Název

Kód

Suchá Rudná - zlatý lom

CZ0813472

Rozloha (ha)
3,97

Údolí Moravice

CZ0813474

223,26

Václavovice - pískovna

CZ0813475

6,51

Olše

CZ0813516

169,04

Černý důl

CZ0813760

3,34

Javorový vrch

CZ0813763

83,06

Staré Oldřůvky

CZ0813764

0,04

Štola Franz - Franz

CZ0813765

0,04

Štola Jakartovice

CZ0813766

0,04

Zálužná

CZ0813767

0,20

Čermná - důl Potlachový

CZ0813770

0,02

Horní Odra

CZ0813810

17,23

Poodří

CZ0814092

5235,03

Hraniční meandry Odry

CZ0814093

125,87

Skalské rašeliniště
Libavá (okrajově)

CZ0815031
CZ0714133

45,35
10773,4

Obrázek 28 Evropsky významné lokality na území Moravskoslezského kraje

C.3.7.3 Ramsarské mokřady
Na území Moravskoslezského kraje se nachází RS06 Poodří - mokřad mezinárodního významu
chráněný Ramsarskou úmluvou (AOPK ČR, 2019).
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C.3.7.4 Přírodní parky
Přírodní parky slouží k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými
a přírodními hodnotami. V Královéhradeckém kraji je vyhlášeno 5 přírodních parků:


přírodní park Moravice



přírodní park Oderské vrchy



přírodní park Podbeskydí



přírodní park Sovinecko



přírodní park Údolí Bystřice

Přírodní park Moravice je největším chráněným územím na Opavsku (142 km2). Hranice parku je
zhruba vedena Hradcem nad Moravicí, Žimrovicemi, Domoradovicemi, Melčem, Novými a Starými
Lublicemi, Kružberkem, Starými a Novými Těchanovicemi, Březovou, Skřipovem, Hlubočcem, Raduní
a Chvalíkovicemi. Údolí řeky Moravice je v úseku od Kružberku po Hradec nad Moravicí jedno
z nejkrásnějších říčních údolí v České republice. Místy řeka vytvořila i kaňon se stěnami vysokými až
120 metrů. V celém parku je sedm druhů vegetačních jednotek, jako například údolní luhy,
dubohabrové háje nebo roklinové lesy. Evidováno je zde 15 lokalit výskytu chráněných a ohrožených
druhů. Mezi přírodně hodnotná území patří údolí potoků (MSK, 2019).
Přírodní park Oderské vrchy představuje malebnou část území mezi Nízkým Jeseníkem a Moravskou
bránou, rozkládající se na rozloze 287 km2. Oderské vrchy jsou tvořeny plošinami, které oddělují
hluboce zaříznutá údolí vodních toků (MSK, 2019).
Přírodní park Podbeskydí představuje nejpozoruhodnější části Podradhošťské pahorkatiny o rozloze
cca 125 km2, rozkládající se na území mezi Novým Jičínem, Štramberkem a Frenštátem pod
Radhoštěm. Přírodní park byl vyhlášen za účelem zachování krajinného rázu, který je typický pro toto
území, s řadou lokalit, z nichž je možno vysledovat vývoj zemského povrchu a geologických dějin
Země, ale i s mimořádnou druhovou pestrostí živých organismů a přírodních krás (MSK, 2019).
Přírodní park Sovinecko o rozloze 202 km2 se nachází v jihozápadní části Rešovské hornatiny. Park
byl založen k ochraně krajinného rázu a lesních komplexů s dochovanou strukturou a dřevinnou
skladbou blízkou původním porostům. Parkem se vinou říčky Oskava a Teplička a také Huntava
a Sitka, na jejichž nepřístupných stráních a skalnatých srázech rostou jedle a jilmy. Na svazích v údolí
Oskavy se nacházejí malé přírodní poklady, kterými jsou zachovalé komplexy kyselých bučin.
V přírodním parku hnízdí na 129 druhů ptáků, mezi nimiž kraluje dnes už vzácný výr velký. Na území
parku jsou dodnes upomínky na dolování železné rudy, stříbra, zlata a dalších nerostných surovin.
Velice zvláštní a zajímavý je neobvyklý výskyt krasových útvarů v okolí Sovince (MSK, 2019).
Přírodní park Údolí Bystřice se rozkládá v jihozápadním okraji Domašovské vrchoviny v okolí údolí
řeky Bystřice (rozloha činí 97 km2, z toho se většina nachází na území Olomouckého kraje). Řeka zde
vytvořila hluboké skalnaté údolí s kaňony, skalními ostrohy, sutěmi a kamennými moři. V místech,
kde pramení přítoky, se zachovaly zbytky rašelinných luk, v údolích pak návštěvníka okouzlují vlhké
louky. Na příkrých zalesněných svazích se prosadily kvalitní lesní porosty místy velmi připomínající
prales (MSK, 2019).
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C.3.7.5 Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek je dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
definován jako ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její
typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou
jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č.114/1992 Sb. orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být
i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Vzhledem k počtu VKP na území kraje, není účelné je vyjmenovávat, je však nutné k jejich vymezení
a lokalizaci přihlížet v rámci návrhů opatření a aktivit SRK MSK.
C.3.7.6 Územní systém ekologické stability
Nadregionální a regionální ÚSES je závazně vymezen v Aktualizaci č. 1 ZÚR Moravskoslezského kraje
(2018), které vycházejí ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich změn na
území Moravskoslezského kraje, koridory pro záměry silniční dopravy mezinárodního
a republikového významu. Tyto dvě hierarchie ÚSES, tj. hierarchie nadmístního významu, jsou
prioritně předmětem řešení dokumentací krajského významu. Lokální ÚSES, jakožto nejpodrobnější
úroveň ÚSES, spadá do kompetence ORP.
Na území kraje se nachází nebo částečně zasahuje 10 nadregionálních biocenter a 30 nadregionálních
biokoridorů. Na území kraje je dále vymezeno 178 regionálních biocenter (kromě vložených
biocenter do nadregionálních biokoridorů) a 145 regionálních biokoridorů.
Součástí NRBK K147 je migrační koridor pro velké savce (OZ 1) prostorem Jablunkovské brázdy (ZÚR
MSK, 2018).
V rámci Územní studie Územní systém ekologické stability MSK (LÖW, 2016) bylo provedeno
posouzení souladu průběhu migračních koridorů vrstvy biotopů vybraných zvláště chráněných druhů
(BVZCHD) s vymezením koridorů nadregionálního a regionálního ÚSES (NR-RÚSES). Výsledky byly
rozděleny na tři kategorie: BVZCHD v překryvu s NR-RÚSES, paralelně s ním a mimo něj. Přestože je
toto rozdělení schematické a neodlišuje lokální specifika, poměrně dobře ilustruje, jak velká část
migračních koridorů na území Moravskoslezského kraje je vedena mimo revidované vymezení NRRÚSES. Z rozboru vyplývá, že necelá polovina migračních koridorů BVZCHD prochází krajinou odlišně
jak vymezený R-ÚSES a NR-ÚSES. U zhruba pětiny těchto migračních koridorů se trasování dá
považovat za směrově paralelní, více jak čtvrtina z nich je však vedena zcela rozdílně. Zjednodušenou
sumarizaci uvádí následující přehledová tabulka (Tabulka 6):
Tabulka 6

Korespondence migračních koridorů savců s vymezením národního a regionálního
ÚSES (LÖW, 2016)

Migrační koridory BVZCHD

Srovnání s NR-RÚSES

délka

podíl

cca 585 km

100%

Paralelní

cca 105 km

18%

Mimo

cca 157 km

27%

bez překryvu (paralelní + mimo)

cca 262 km

45%

celkem v MSK
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C.3.7.7 Krajinný ráz
Krajina Moravskoslezského kraje, stejně jako ostatní krajiny České republiky, je ohrožována řadou
antropogenních činností. Tyto činnosti ovlivňují kvalitu i charakter přírodního a krajinného prostředí.
Většinu těchto vlivů lze považovat za „globální“ ohrožující většinu krajin ČR. Na základě analýzy
územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace zpracované pro území obcí a kraje
byly identifikovány jevy a činnosti negativně ovlivňující charakter krajiny a přírodní a krajinné prvky.
Krajina Moravskoslezského kraje je v posledním desetiletí ohrožována zejména těmito jevy
a činnostmi:


zábor PUPFL a ZPF vlivem zastavování těchto ploch



odstraňování rozptýlené zeleně



vznik nových charakterově odlišných dominant



vznik nových suburbánních zón



intenzifikace rekreace a cestovního ruchu



unifikace krajiny – intenzivní rozvoj dopravní a technické infrastruktury, průmyslových zón,
logistických center ve volné krajině



prohlubování procesu fragmentace krajiny a snižování její prostupnosti z důvodu zahušťování
sítě staveb a dopravní infrastruktury
(Ateliér T-PLAN, 2013)

C.3.8 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
Za starou ekologickou zátěž (SEZ) se považuje závažná kontaminace horninového prostředí,
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami
v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické
uhlovodíky, těžké kovy apod.). Tento závažný stav byl způsobem používáním k životnímu prostředí
nešetrných, ale ve většině případů povolených technologií a chemických látek. Nejedná se o produkt
současných činností ani současných havarijních stavů. SEZ ohrožuje zdraví člověka nebo složky
životního prostředí a její původce již neexistuje nebo není znám.
V Moravskoslezském kraji je v Systému evidence kontaminovaných míst, registrováno
986 kontaminovaných míst. Nejvíce lokalit se SEZ v MS kraji představuji skládky TKO (162). Dalšími
typickými SEZ na území MS kraje jsou místa po ukončené hlubinné těžbě (56), haldy (32)
a také kontaminované areály po průmyslových nebo obchodních aktivitách (113). Nejzávažnější SEZ
jsou postupně již od devadesátých let odstraňovány, stále jich však mnoho zbývá k odstranění. Stále
také přetrvává problém vzniku nových nepovolených skládek.
Tabulka 7 uvádí 14 nejrizikovějších lokalit vyskytujících se v zájmovém území. Na takovýchto
lokalitách (kategorie A3) je potvrzeno aktuální neakceptovatelné zdravotní riziko vyplývající
z kontaminace lokality při jejím současném způsobu využívání nebo je potvrzeno šíření kontaminace
hrozící vznikem neakceptovatelného zdravotního rizika (SEKM, 2019).
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Tabulka 7

Staré ekologické zátěže s největší rizikovostí v Moravskoslezském kraji (SEKM, 2019)

Název lokality

Obec, k.ú.

Původ kontaminace

Kontaminace a rizika

Arcelor Mittal
Steel Ostrava a.s.

Kunčice nad
Ostravicí

hutnictví a slévárenství

k. půdy, povrchových a podzemních vod,
r. kontaminace horninového podloží

Benzina s.r.o.
DSPHM N.
Bohumín

Nový
Bohumín

manipulace s ropnými látkami

k. půdy, povrchových a podzemních vod

BorsodChem
MCHZ

Mariánské
Hory

úniky skladovaných chemických
látek

k. zemin a k. podzemních vod, riziko k. řeky
Odry

DEZA, a.s.

Zábřeh-VŽ

zpracování ropy

k. zemin, podzemních vod, k. ovzduší
těkavými látkami, r. kontaminace vodního
zdroje s vodohospodářským významem

FILSON Opava

Jaktař

manipulace s ropnými látkami

k. povrchových a podzemních vod,
r. kontaminace zdroje pitné vody

Merkanta, a.s.

OpavaPředměstí

sudy s odpadem

inhalační riziko

OKD OKK, a.s.
Koksovna Jan
Šverma

Mariánské
Hory

organická a anorganická
kontaminace z navezené hlušiny,
v okolí koksovna a chemický závod

k. půdy, povrchových a podzemních vod,
r. kontaminace zdroje pitné vody

OKK Koksovny, a.s.
Koksovna Svoboda

Přívoz

provoz koksovny

k. půdy a podzemních vod, r. kontaminace
povrchových vod, negativní vliv na ekosystém
řeky Ostravice

Ostramo - bývalá
rafinérie Vlček

Přívoz

rafinérie minerálních olejů

k. půdy a podzemních vod, r. kontaminace
povrchových vod, r. úniku těkavých látek do
ovzduší

PRIMAPLYN

Horní Suchá

výroba, skladování a manipulace
s nebezpečnými látkami

k. zemin

Třinecké železárny,
a.s.

Třinec

hutní prvovýroba, koksochemická
výroba, výroba živičných směsí

k. zeminy, k. podzemních vod, kontaminace
sedimentů významného vodohospodářského
toku

Válcovny plechu

Frýdek

výroba oceli, moření, pokovování

k. zemina, k. podzemních vod, přímé
ohrožení zdraví zaměstnanců

Vítkovice, a.s.
Horní oblast

Vítkovice

metalurgie, těžké strojírenství,
dopravní a energetické
strojírenství

k. zemin, r. kontaminace podzemních vod,
r. kontaminace vodního zdroje

VÍTKOVICE, a.s.
Válcovna trub

Vítkovice

Provoz rourovny a koksárenství

k. zemin, r. kontaminace podzemních vod,

C.3.9 ODPADY
V roce 2017 byl Moravskoslezský kraj v mezikrajském srovnání na 4. místě v celkové produkci odpadů
a na 1. místě v produkci nebezpečných odpadů (Cenia, 2017b).
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Celková produkce odpadů na obyvatele v Moravskoslezském kraji mezi lety 2009 a 2017 poklesla
o 7,7 % na 3 370,0 kg.obyv.-1, a to i přes meziroční 2016-2017 nárůst o 4,9 %. Produkce odpadů
v tomto regionu ve sledovaném období mírně kolísala, a to mimo jiné z důvodu odstraňování starých
ekologických zátěží (např. Laguny Ostramo) a odtěžování a zpracování starých hald z hutní
a ocelárenské výroby. Celková produkce ostatních odpadů na obyvatele se od roku 2009 snížila
o 6,3 % na 3 088,9 kg.obyv.-1 v roce 2017.
Celková produkce nebezpečných odpadů na obyvatele se ve stejném období snížila o 21,0 % na
281,1 kg.obyv.-1. I přes tento pokles se však jedná o nejvyšší hodnotu v rámci ČR. Důvodem poklesu je
zejména směřování velkých průmyslových producentů odpadů k nízkoodpadovým technologiím
a nahrazování surovin a materiálů vykazujících nebezpečné vlastnosti za méně nebezpečné v rámci
BAT technik. Podíl celkové produkce nebezpečných odpadů na celkové produkci odpadů na obyvatele
tak mezi lety 2009-2017 poklesl z 9,7 % na 8,3 %. Moravskoslezský kraj je orientován na těžký
průmysl, proto jsou v celkové produkci odpadů kromě stavebních a demoličních odpadů poměrně
významně zastoupeny právě nebezpečné odpady, a to z tepelných procesů a z procesů tváření
a fyzikální a mechanické úpravy kovů.
Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele od roku 2009 kolísala a celkově stoupla
o 14,8 % na hodnotu 536,1 kg.obyv.-1 v roce 2017 (Obrázek 29). Nárůst produkce komunálních
odpadů v posledních dvou letech souvisí především se zvýšením produkce biologicky rozložitelného
odpadu. Celková produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele se mezi lety 2009-2017
snížila o 12,8 % na hodnotu 246,4 kg.obyv.-1 a její podíl na celkové produkci komunálních odpadů na
obyvatele ve sledovaném období poklesl z 60,5 % na 46,0 % (Cenia, 2017a).

Obrázek 29 Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele, celková produkce směsného
komunálního odpadu na obyvatele [kg.obyv.-1], 2009-2017 (Cenia, 2017a)

Více než 15% podíl z celkového objemu komunálního odpadu v kraji tvořily odděleně sbírané složky,
což odpovídá množství cca 64 tis. t. Množství i podíl takto tříděného odpadu v posledních letech
roste, meziročně o více než 4 tis. t, proti roku 2012 dokonce o 11,6 tis. t. Na jednoho obyvatele kraje
připadalo 53 kg vytříděného komunálního odpadu, což řadilo kraj do středu pomyslného krajského
žebříčku (ČSÚ, 2018).
Přestože se podíl ukládaných odpadů na skládku mezi lety 2005-2017 snížil, skládkování stále
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představuje nejčastější způsob odstraňování především směsného komunálního odpadu (SKO)
(viz Tabulka 8). Odstraňování SKO skládkováním sice klesá, vzhledem k závazkům ČR (tj. do roku 2024
ukončit skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelného a využitelného odpadu) však
ne dostatečně rychle. Také v případě BRKO nedochází k významnému snižování skládkování, což je
způsobeno značným podílem biologicky rozložitelné složky v SKO (MSK POH, 2018).

Tabulka 8

Podíl odpadů odstraněných skládkování v letech 2005-2017 (MSK POH, 2018)
Rok
2005
2006
2007
2008

Všechny odpady [%]
13,00
11,00
15,00
12,00

Komunální odpady [%]
81,00
94,00
101,00
84,00

2009
2010
2011
2012
2013
2014

13,00
10,30
11,23
12,49
9,42
10,27

78,00
61,90
56,79
59,15
59,10
55,09

2015
2016
2017

8,97
11,43
10,91

57,92
56,65
55,52

V současnosti je v odpadovém hospodářství evropských zemí stěžejním trendem snaha o přechod na
oběhové hospodářství, kdy dochází k uzavírání toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech a důraz je
kladen na prevenci vzniku odpadů, opětovné využití výrobků, recyklaci a přeměnu na energie namísto
těžby nerostných surovin a přibývání skládek.
C.3.10 HLUK
Pro deskriptor hladiny akustické energie Ldvn je stanoven limit vyhláškou č. 523/2006 Sb., kterou se
stanoví mj. mezní hodnoty hlukových ukazatelů a také základní požadavky na obsah strategických
hlukových map a akčních plánů (vyhláška o hlukovém mapování). Limit pro deskriptor Ldvn pro silniční
dopravu je podle uvedené vyhlášky roven 70 dB. Pro deskriptor hladiny Ln (ukazatel rušení spánku) je
limit 60 dB.
Vlivy hluku na obyvatelstvo ukazují mj. výsledky Strategického hlukového mapování (SHM), které
ovšem dosud nejsou k dispozici pro území celé ČR, ale pouze pro vymezené aglomerace a dopravní
infrastrukturu - lokality s intenzitou dopravy více než 6 mil. automobilů a/nebo 60 000 vlaků/rok
(hluk z vnitroměstské dopravy zahrnut není).
Hlukovou zátěží (ze všech zdrojů) přesahující 55 dB bylo v roce 2017 zasaženo 43,9 % území
aglomerace Ostrava, kde žilo 55,8 % obyvatel. I přes průmyslové zaměření aglomerace je zcela
dominantním zdrojem hluku silniční doprava. Celodenní hlukové zátěži ze silniční dopravy nad mezní
hodnotu 70 dB bylo exponováno 14,9 tis. obyvatel (2,9 % obyvatel aglomerace), 1 125 staveb na
bydlení a 13 školských zařízení. V nočních hodinách bylo hluku nad mezní hodnotu 60 dB vystaveno
21,6 tis. osob (4,2 % obyvatel aglomerace). Počty exponovaných obyvatel v aglomeraci Ostrava jsou
druhé nejvyšší po aglomeraci Praha, ve srovnání s výsledky předchozího kola hlukového mapování
z roku 2012 však mírně poklesly.
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Hluková zátěž z průmyslu je dle výsledků 3. kola SHM v aglomeraci Ostrava nízká. Celodennímu hluku
z průmyslu nad mezní hodnotu 50 dB bylo exponováno cca 400 osob a 8 obytných staveb, v nočních
hodinách se jednalo o 1 200 obyvatel. Mezní hodnota v noci je však v případě průmyslu nastavena
velmi nízko (40 dB), nočnímu hluku z průmyslu nad 50 dB pak nebyl vystaven žádný obyvatel.
Mimo aglomeraci Ostrava způsoboval provoz na hlavních silnicích (silnice s intenzitou dopravy vyšší
než 3 mil. vozidel za rok) celodenní hlukovou zátěž nad 55 dB celkem 108,5 tis. obyvatel (15,5 %
obyvatel kraje bez započtení aglomerace). Nad mezní hodnotu bylo exponováno 6,3 tis. obyvatel,
v nočních hodinách se jednalo o 8,5 tis. obyvatel. Od roku 2012 expozice obyvatelstva hluku ze
silniční dopravy nad mezní hodnoty narostla, v případě indikátoru Ldvn o 23,8 %. Tento vývoj je možné
spojovat s výrazným růstem intenzity silniční dopravy na hlavních komunikacích Moravskoslezského
kraje.
Kraj má kvůli železničnímu koridoru výraznější hlukovou zátěž z železniční dopravy, hluku z železnic
nad mezní hodnotu 70 dB bylo exponováno dle indikátoru Ldvn 1 300 obyvatel kraje mimo aglomeraci
(Cenia, 2017a).

C.3.11 KULTURNÍ PAMÁTKY
C.3.11.1 Památkové rezervace
Jedná se o území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek,
popřípadě archeologických nálezů.
Na území Moravskoslezského kraje se nacházejí tyto městské památkové rezervace:


Nový Jičín



Příbor



Štramberk (MSK, 2019)

Vesnické památkové rezervace se vyskytují v těchto obcích:


Heřmanovice



Lipina (MSK, 2019)
C.3.11.2 Památkové zóny

Památkové zóny jsou územím sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních
památek, historickým prostředím nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní
hodnoty.
V kraji se nachází těchto 18 městských památkových zón:


Bílovec



Hlučín



Bruntál



Hradec nad Moravicí



Brušperk



Karviná



Budišov nad Budišovkou



Opava



Český Těšín



Ostrava – Moravská Ostrava



Frenštát pod Radhoštěm



Ostrava – Poruba
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Frýdek-Místek - Frýdek



Ostrava – Vítkovice



Frýdek-Místek - Místek



Odry



Fulnek



Rýmařov
(MSK, 2019)

Mezi vesnické památkové zóny se řadí těchto 6 míst:


Karlova Studánka



Petrovice



Komorní Lhotka



Piskořov



Malá Morávka



Stará Ves – Žďárský potok
(MSK, 2019)

C.3.11.3 Národní kulturní památky
Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa.
Níže je uveden seznam 16 národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje:


Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích



Památník J. A. Komenského ve Fulneku



Zámek Hradec nad Moravicí



Zámek Bruntál



Kaple sv. Kříže (tzv. švédská kaple) v Opavě



Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě



Důl Michal v Ostravě



Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren v Ostravě



Památník obětem nacistického teroru v Havířově-Životicích



Památník Rudé armády v Ostravě



Památník partyzánského hnutí "Noční přechod" v Morávce



Lískova vila v Ostravě



Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny - dezinatury včetně strojního vybavení v areálu
továrny Alois Larisch v Krnově



Železniční motorový vůz M 290.001 - "Slovenská strela" (Kopřivnice)



Kosárna Karlovice



Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora v Opavě) (MSK, 2019)

C.3.12 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA
Moravskoslezský kraj má jednu z nejrozsáhlejších a nejpropracovanějších Koncepcí EVVO mezi kraji
v ČR. Její první verze vznikla již záhy po vzniku krajů a byla pravidelně v intervalech 2-3 let pravidelně
aktualizována. Ve stejných intervalech byl zpracován i příslušný Akční plán. Bohužel poslední Akční
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plán vypršel v roce 2017, proto je její aktualizace – i s přihlédnutím k pracovním cílům SRK MSK –
nezbytná. Z uvedeného důvodu nejsou v textu citovány údaje z již neaktuální koncepce, která navíc
nemohla respektovat poslední vývoj v MSK (vývoj kraje jako korporace, Smart region, reakce na
klimatickou změnu, ad.).
Ze strany Moravskoslezského kraje je věnována pozornost osvětě především žáků mateřských,
základních a středních škol, pro osvětu dospělých obyvatel kraje slouží informace na internetových
stránkách úřadu a ekologický občasník Moravskoslezské EVVOlisty. Na Internetových stránkách kraje
najdou občané nejen pomoc při vyřizování potřebných povolení, ale také informace o životním
prostředí v kraji, o pořádaných akcích i aktuální informace např. o vyhlášených opatřeních při
zhoršené kvalitě ovzduší. K množství letáků, pomůcek a publikací o životním prostředí v kraji se
zařadil také Atlas životního prostředí Moravskoslezského kraje (Politika ŽP MSK).
V rámci předávání příkladů dobré praxe pořádá Moravskoslezský kraj každoročně celokrajskou
konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, na které jsou prezentovány příklady
dobré praxe u škol, dále jsou v příspěvcích prezentovány nabídky služeb pro školy (bádání, exkurze
apod.). Součástí tohoto dvoudenního setkání nejen pedagogů v Moravskoslezském kraji je také
exkurze na významné přírodovědné lokality v kraji. Žádanými se také stávají vícedenní kurzy, exkurze,
pobyty v přírodě. Současně se školy mohou zapojit do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském
kraji (MSK, 2019).

C.4 STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stav životního prostředí včetně současných problémů je popsán podrobně v předcházejících
kapitolách. Níže je uveden hlavní souhrn nejvýznamnějších problémů:
OVZDUŠÍ


Překračování imisních limitů pro PM10, PM2,5, ozonu a B[a]P, v některých případech nejvyšší
hodnoty koncentrací škodlivin v rámci ČR.



Vysoká imisní zátěž především ve střední a severovýchodní oblasti kraje (Ostravsko,
Karvinsko, Třinecko); zvyšování koncentrací škodlivin i v ostatních částech kraje při nepříznivé
rozptylové situaci.



Pokračující znečištění z dopravy a z malých lokálních zdrojů škodlivin (domácí topeniště).



Pokračující přeshraniční přenos emisí z Polska (především katowická aglomerace).



Neklesající trend emisí CO (období 2008-2017).

VODA


Většina toků je hodnocena jako znečištěná (II. třída jakosti), v blízkosti sídel pak jak silně
znečištěná (III. třída jakosti).



Hrozba hydrologického sucha, zahřívání povrchových vod a rozmnožení sinic (zhoršení jakosti
vody) v důsledku klimatické změny.



Podprůměrný podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV.



Poměrně velký rozsah záplavových území v kraji.
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PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ


Zábor ZPF v důsledku výstavby liniových staveb i průmyslových a skladových areálů.



Výskyt půdního sucha.



Erozní ohrožení půd svažitých lokalit, zejména Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů, z důvodu
intenzivního zemědělského využívání půd a využívání agrotechnických postupů
nerespektujících charakter půd.

LESY


Nevhodná druhová skladba lesních porostů, převaha smrku.



Poškození jehličnatých lesů působením klimatických faktorů (sucho, extrémní vítr)
s následnou plošnou degradací porostů škůdci (kůrovec, václavka) – smrkové porosty Nízkého
Jeseníku, Oderských vrchů, Zlatohorské vrchoviny, podhůří Rychlebských hor
a Moravskoslezských Beskyd.

PŘÍRODA A KRAJINA


Střety mezi zájmy ochrany přírody, rozvojem cestovním ruchu a rekreací.



Fragmentace krajiny, místy špatná migrační prostupnost krajiny.



Nedostatky v provázanosti ÚSES na regionální a nadregionální úrovni.



Unifikace krajiny prostřednictvím intenzivního rozvoje dopravní a technické infrastruktury,
budování logistických center a průmyslových zón ve volné krajině.



Vznik nových suburbánních zón.

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE


Následky probíhající i utlumované těžby černého uhlí (důlní vody, metan, důlní poklesy,
aktuální přístup k rekultivaci území, vlastnické vztahy).



Velké množství evidovaných starých ekologických zátěží s dosud nerealizovanými opatřeními
k jejich eliminaci - omezení využití území.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Vysoká produkce odpadů (celková produkce odpadů, nebezpečné odpady) ve srovnání
s ostatními kraji v ČR.



Vysoká míra skládkování směsného komunálního odpadu oproti jeho dalšímu využití.



Nízké využití biologicky rozložitelného odpadu a jeho ukládání na skládky.

HLUK


Druhý největší počet obyvatel exponovaných nadměrnému hluku (po aglomeraci Praha).



Další nárůst expozice obyvatel MSK hluku v důsledku nárůstu intenzity silniční dopravy na
hlavních komunikacích v kraji.
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
V případě, že na základě Závěru zjišťovacího řízení bude rozhodnuto o dalším posuzování, bude
komplexní posouzení Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 na životní prostředí
a veřejné zdraví následně provedeno v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP.
V takovém případě by byl použit standardní postup stanovení referenčních cílů životního prostředí
a porovnání jednotlivých cílů, respektive opatření strategie, s uvedenými referenčními cíli. Referenční
cíle ochrany životního prostředí umožní posoudit, jak mohou jednotlivé cíle, respektive opatření
strategie, ovlivnit naplnění cílů ochrany životního prostředí, a zda je budou ovlivňovat pozitivně,
negativně nebo zda budou vůči plnění cílů neutrální. Následně mohou sloužit jako základ pro
sledování (monitoring) dopadů implementace strategie na životní prostředí pomocí stanovených
indikátorů a také jako rámec pro určení environmentálních kritérií výběru intervencí (projektů),
podporovaných koncepcí.
Pro stanovení referenčního hodnotícího rámce a tím i sestavení vybrané sady referenčních cílů
ochrany životního prostředí bude použit osvědčený postup.
1. V první fázi bude na základě cílů a priorit národních i krajských koncepčních dokumentů, které
mají k předmětnému strategickému dokumentu vztah, vytvořen seznam všech potenciálních
referenčních cílů (kompletní sada potenciálních cílů).
2. Tento seznam bude dále upraven na základě stávající analýzy stavu životního prostředí kraje.
3. Referenční rámec však může být finalizován až na základě Závěru zjišťovacího řízení, který by
měl obsahovat upřesnění obsahu a rozsahu připravovaného Vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví a stanovit, který oblastem životního prostředí by měla být ve
Vyhodnocení věnována zvláštní pozornost z důvodu potenciálních dopadů koncepce.
Ve druhé fázi by byly v rámci Vyhodnocení vybrány z kompletní sady potenciálních referenčních cílů
ochrany životního prostředí ty cíle, u nichž bude nalezena vazba k jednotlivým cílům a opatřením
koncepce. Vyhodnocení by bylo provedeno tabulkovou formou porovnáním vztahu cílů a opatření
rozvoje k vybraným referenčním cílům (negativní, neutrální, respektive pozitivní vliv) s následným
komentářem a doporučením autorům a předkladateli koncepce.
Při hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady,
tedy potenciální vlivy na životní prostředí ve smyslu výše uvedených právních předpisů, ale také
vzájemný vztah mezi stavem životního prostředí v oblasti a jejím plánovaným rozvojem (tedy stav ŽP
jako potenciální limit rozvoje).
D.1 SPECIFIKACE HLAVNÍCH POTENCIÁLNÍCH VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ
Na předpokládané vlivy na životní prostředí je možné v této fázi pouze usuzovat, a to pouze na
obecnější úrovni, neboť v současnosti je k dispozici pouze analytická část Strategie a její návrhová
část bude připravována až následně. Níže uvedený text je tedy nutné chápat především orientačně,
a to s ohledem na stávající trendy v rámci ČR a MSK. Níže jsou tedy popsána témata, kterým by se
měla připravovaná koncepce především věnovat:


Rozvoj EVVO na základě nových impulzů a podmínek rozvoje kraje



Zlepšení stavu ovzduší



Přechod kraje od uhelné energetiky, dopady útlumu těžby uhlí
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Adaptace na klimatickou změnu



Rozvoj oběhového hospodářství



Omezení produkce a skládkování směsného komunálního odpadu, jeho vyšší separace
a recyklace



Zlepšení jakosti vod, zvýšení podílu obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci, ČOV,
zkvalitnění čištění odpadních vod



Revitalizace vodních toků, obnova vodního režimu v krajině a ochrana před povodněmi



Rozvoj udržitelné mobility s pozitivními dopady na snížení znečištění a hluku z dopravy



Předcházení záboru zemědělského a lesního půdního fondu pro výstavbu nových výrobních
areálů a pro bydlení



Řešení kůrovcové kalamity a zlepšení druhové skladby lesů



Efektivnější odstraňování starých ekologických zátěží



Snížení rizika eroze půdy



Zlepšení návaznosti ÚSES, zvýšení ekologické stability krajiny a omezování její fragmentace

Potenciálními riziky mohou být zejména:


Zábory půdního fondu vlivem rozvojových aktivit



Nárůst dopravy bez omezování automobilové individuální dopravy ve městech



Střety rozvojových záměrů se zájmy ochrany přírody



A dále nedostatečné řešení některého z problémů uvedených v kapitolách výše
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
E.1 VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
Zaměření a rozsah Koncepce a její působnost pro území Moravskoslezského kraje nepředpokládá její
významné negativní vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky. Pokud by takové vlivy byly
zjištěny v průběhu posuzování, bude na tuto skutečnost neprodleně upozorněn příslušný úřad.
E.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ KONCEPCE
Mapová dokumentace (např. přehledné mapky územního rozložení hodnot), týkající se dotčeného
území, je vesměs uvedena v textu Oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly
použity pro zpracování tohoto Oznámení, je uveden v kapitole “Seznam použitých podkladů“.
E.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí, které byly známy v době
zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách.
E.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Informace o zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 s jeho stručnou
charakteristikou byla zaslána dotčeným orgánům ochrany přírody s žádostí o stanovisko
k potenciálním vlivům Koncepce na území soustavy NATURA 2000 (stanovisko podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Z přijatých stanovisek plyne, že nelze vyloučit
významný vliv na území soustavy NATURA 2000.

Stručné obsahové znění doručených stanovisek OOP k vlivu koncepce na EVL a PO, dle zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Odbor
životního prostředí

Lze vyloučit, že koncepce může mít významný
vliv

Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu
státní správy IX

Nelze vyloučit, že koncepce může mít
významný vliv

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné
krajinné oblasti Poodří

Může mít významný vliv

AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa
CHKO Jeseníky

Nelze vyloučit významný vliv

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO
Beskydy

Může mít významný vliv

Újezdní úřad Libavá

Lze vyloučit významný vliv

Součástí přílohy č. 1 tohoto Oznámení jsou obdržená stanoviska orgánů ochrany přírody.
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PŘÍLOHA Č. 1: STANOVISKA PODLE § 45I ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Odbor životního prostředí, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5/1719, Ostrava-Moravská
Ostrava 702 00
AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 876/2, 702 00
Moravská Ostrava a Přívoz
AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník
AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Újezdní úřad Libavá Náměstí 2, 783 07 Město Libavá

KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství

*KUMSX022HM79*

28. října 117, 702 18 Ostrava

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

MSK 18998/2019
ŽPZ/3880/2019/Neu
204 S5 N
Bc. Vladana Neuwirtová
595 622 532
595 622 126
posta@msk.cz
15. 2. 2019

RADDIT consulting, s.r.o.
Fojtská 574
739 24 Krmelín

„Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027“ - stanovisko dle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), na základě žádosti právnické osoby RADDIT consulting
s.r.o, IČO 27811221, se sídlem Fojtská 574, 739 24 Krmelín (dále jen „žadatel“), doručené dne 31. 1. 2019,
vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny toto stanovisko:
Krajský úřad posoudil předložený záměr a dospěl k závěru, že záměr „Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje 2019 – 2027“ nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí.
Odůvodnění:
Dle dokumentace předložené žadatelem je Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027 (dále také
jen „Strategie“) koncepcí, jejímž cílem je koordinace jednotlivých zájmů v období 2019 – 2027 tak, aby kraj
prosperoval jako celek. Územím dopadu vyčleněným pro realizaci Strategie je území Moravskoslezského kraje.
Nedílnou součástí Strategie je zlepšení image kraje, a to jak u jeho obyvatel, tak návštěvníků. Mottem Strategie
je „Hrajemskrajem“. Tematické priority Strategie jsou cílem, aby byl kraj charakterizován jako podnikavější a
inovativnější, vzdělanější a zaměstnanější, čistější a zelenější, zdravější a soudržnější, propojenější a chytřejší,
atraktivnější a kulturnější. V rámci Strategie budou navrženy Změnové strategické projekty, do kterých se
promítnou potřeby vyplývající z analytických zjištění a potřeby Moravskoslezského kraje. Případné vlivy mohou
mít oblasti podnikání, životní prostředí, dopravní a technická infrastruktura a cestovní ruch. Strategie je v
počáteční fázi zpracování, její konkrétní zaměření bude dáno až v části návrhové. Dá se předpokládat, že
některé záměry budou zasahovat na území některých lokalit soustavy Natura 2000, neboť v kraji tvoří
významný podíl rozlohy a s některými aktivitami jsou přímo propojené (např. cestovní ruch). Konkrétní záměry
však nejsou v této fázi známy. Vlivům bude předcházeno vhodnou lokalizací záměrů a jejich technickým
provedením. Tyto skutečnosti budou známy v dalších fázích přípravy Strategie.
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Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Strategie, která je v počáteční fázi zpracování a
tedy neobsahuje konkrétní záměry, nemůže mít v současné fázi přímý ani dálkový významný vliv
na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Při posouzení
Strategie vycházel krajský úřad z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven Nařízením
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších
předpisů. Předmětem ochrany jsou vybrané druhy živočichů a typy přírodních stanovišť. Dále krajský úřad
vycházel z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí
oblasti. Na území Moravskoslezského kraje se nachází Ptačí oblast Jeseníky (zřízená nařízením vlády
č. 599/2004 Sb.), Ptačí oblast Beskydy (zřízená nařízením vlády č. 687/2004 Sb.), Ptačí oblast Poodří (zřízená
nařízením vlády č. 25/2005 Sb.) a Ptačí oblast Heřmanský stav – Odry – Poolší (zřízená nařízením vlády
č. 165/2007 Sb.). Předmětem ochrany ptačích oblastí jsou populace stanovených druhů ptáků a jejich biotopy.
Krajský úřad nicméně dodává, že vzhledem k tomu, že Strategie je velmi obecná a neobsahuje
konkrétní záměry, bude nutné samostatně hodnotit možné vlivy jednotlivých záměrů,
realizovaných v rámci Strategie, na lokality soustavy NATURA 2000.
Krajský úřad při posouzení vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven
nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění
pozdějších předpisů a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny
stanoveny ptačí oblasti.
Poučení:
Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k posuzovanému záměru vydávají
podle zvláštních předpisů.

Ing. Monika Ryšková
vedoucího oddělení
ochrany přírody a zemědělství
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RADDIT consulting s.r.o.
Fojtská 574
739 24 Krmelín

Stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), podle
§ 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), vykonává působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích
a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy
a území správních obvodů správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky.
Dne 31. 1. 2019 obdrželo ministerstvo žádost RADDIT consulting s.r.o., IČO 27811221, se
sídlem Fojtská 574, 739 24 Krmelín, o stanovisko dle § 45i zákona ke koncepci „Strategie
rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027“(dále jen „koncepce“).
Koncepce je svým obsahem zaměřena na území Moravskoslezského kraje a má za cíl stát se
důležitým nástrojem pro koordinaci zájmů a aktivit klíčových subjektů v Moravskoslezském kraji
a podkladem pro rozhodování politického vedení kraje. Koncepce je zpracovávána na období
do roku 2027, přičemž v průběhu její platnosti se počítá s případnou aktualizací.
Priority koncepce jsou zaměřeny na inovace a podporu podnikání. Jejím cílem je také zlepšování
stavu trhu práce a řešení problému nezaměstnanosti a odborné a celoživotní vzdělávání spolu se
zaměstnaneckým poradenstvím. V případě ochrany životního prostředí je koncepce zaměřena
na problematiku odpadů, kvality ovzduší a vod, ochrany přírody a krajiny spolu
s environmentální výchovou, vzděláním a osvětou. V oblasti zdravotních a sociálních služeb má
koncepce za cíl prevenci zdraví, sociální bydlení, zdravotní péči a komunitní život. Koncepce je
také zaměřena na udržitelnou mobilitu, informační a telekomunikační technologie a řešení
dopravní infrastruktury a zaměření se na integrovaný záchranný systém. Koncepce je rovněž
zacílena mj. na cestovní ruch, kulturní a přírodní bohatství a regeneraci prostředí.
Koncepce předložená ministerstvu k posouzení představuje dokument ve fázi zpracování.
Konkrétní záměry pro naplnění cílů koncepce budou následně stanoveny v návrhové části.
V návaznosti na návrhovou část je počítáno se zajištěním procesu posuzování vlivu koncepce
na životní prostředí. Dle obsahu koncepce lze předpokládat, že některé záměry realizované

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
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např. v oblasti podnikání, životního prostředí, dopravní a technické infrastruktury a cestovního
ruchu budou zasahovat na území soustavy Natura 2000 a mohou mít na ně případný vliv.
Ministerstvo uvádí, že posuzovaná koncepce uvažuje se záměry, u nichž lze mít důvodně za to,
že mohou přímo či nepřímo ovlivnit území soustavy Natura 2000. Ministerstvo s ohledem
na uvedené a rozsah své územní působnosti konstatuje, že v rámci realizace
posuzované koncepce nelze vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Na základě posouzení předložené koncepce „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 2027“ proto ministerstvo vydává jako orgán ochrany přírody kompetentní dle § 79 odst. 3
písm. v) zákona stanovisko dle § 45i zákona, že s ohledem na územní působnost
ministerstva nelze vyloučit, že posuzovaná koncepce může mít samostatně nebo
ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru výkonu státní správy IX
podepsáno elektronicky
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Stanovisko dle § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., nevylučující významný vliv na lokality
soustavy Natura 2000:
Agentura ochrany přírody a krajiny (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody, příslušný
podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), po posouzení koncepce: „Strategie rozvoje Moravskoslezského
kraje 2019-2027“ žadatele: RADDIT consulting s.r.o., IČ: 27811221, sídlem Fojtská 574, 739 24
Krmelín (dále jen „žadatel“), doručené dne 31. 1. 2019 vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona
následující
STANOVISKO
Uvedená koncepce může mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 2000.
ODŮVODNĚNÍ
Agentura obdržela dne 31. 1. 2019 žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda koncepce:
„Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027“, může mít samostatně nebo ve spojení s
jinými významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti soustavy NATURA 2000.
Hlavním smyslem Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje je koordinace jednotlivých zájmů v
období 2019 – 2027 tak, aby kraj prosperoval jako celek. Nedílnou součástí koncepce je zlepšení
image kraje, a to jak u jeho obyvatel, tak návštěvníků. Strategie rozvoje kraje bude důležitým
nástrojem pro koordinaci zájmů a aktivit klíčových subjektů v daném území, a samozřejmě bude
podporovat rozhodování politického vedení kraje. Územím dopadu vyčleněným pro realizaci
koncepce je území Moravskoslezského kraje.
V rámci Strategie budou navrženy Změnové strategické projekty, do kterých se promítnou potřeby
vyplývající z analytických zjištění a potřeby MS kraje.
Koncepce je aktuálně v počáteční fázi zpracování, její konkrétní zaměření bude dáno až v části
návrhové. Předpokládá se, že jeho struktura bude obdobná původní strategii a ostatním obdobným
strategickým dokumentům. Měla by se věnovat oblastem podnikání, vzdělávání a zaměstnanosti, životnímu
prostředí, zdravotnictví a sociálním službám, dopravní a technické infrastruktuře, principům SMART
regionu, cestovnímu ruchu aj. Územní průmět a případné vlivy mohou mít oblasti dopravní a technické
infrastruktury, životním prostředí, podnikání a cestovním ruchu.
Lze předpokládat, že některé záměry budou zasahovat na území některých z výše uvedených lokalit soustavy
Natura 2000, neboť v kraji tvoří významný podíl rozlohy a s některými aktivitami jsou přímo propojené
(např. cestovní ruch).

Agentura tedy konstatuje, že koncepce může být v konfliktu s územími soustavy NATURA 2000,
tedy i s ptačí oblasti Poodří a evropsky významnou lokalitou Poodří.
Předmětem ochrany v ptačí oblasti (PO) Poodří jsou populace bukače velkého (Botaurus stellaris),
motáka pochopa (Circus aeruginosus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a kopřivky obecné (Anas
strepera) a jejich biotopy.
Předmětem ochrany v evropsky významné lokalitě (EVL) Poodří jsou následující typy přírodních
stanovišť - 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně
kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní
vody s bentickou vegetací parožnatek, 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition, 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří, 9170
Dubohrabřiny asociace Galio-Carpinetum, 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy, 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým,
jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie a
druhy-svinutec tenký (Anisus vorticulus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), ohniváček černočárný
(Lycaena dispar), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), piskoř pruhovaný (Misgurnus
fossilis), páchník hnědý (Osmoderma eremita), čolek velký (Triturus cristatus), velevrub tupý (Unio
crassus).
Agentura předloženou žádost posoudila vzhledem k předmětům ochrany a dospěla k závěru, že
koncepce může mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 2000.
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ
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790 01 Jeseník
tel.: 584 458 659
ID DS: hwzdyhr
e-mail: jeseniky@nature.cz
www: olomoucko.ochranaprirody.cz
ČJ.,SPIS:ZN: SR/0245/OM/19-2

RADDIT consulting s.r.o.
RNDr. Radim Misiaček
Fojtská 574
739 24

VYŘIZUJE: SCHMIDTOVÁ

DATUM:16. 4. 2019

Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Koncepce – „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027“
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustan. § 75 odst. 1 písm.
e) a § 78 odst. 1 zákona na základě posouzení záměru a dále na základě úředních a odborných
znalostí vydává podle ustan. § 45 i odst. 1 zákona toto stanovisko: u předložené koncepce
nelze vyloučit významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost ptačí oblasti
Odůvodnění:
Hlavním smyslem Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje je koordinace jednotlivých zájmů v období
2019 – 2027 tak, aby kraj prosperoval jako celek. Nedílnou součástí koncepce je zlepšení image kraje, a to
jak u jeho obyvatel, tak návštěvníků. Strategie rozvoje kraje bude důležitým nástrojem pro koordinaci zájmů
a aktivit klíčových subjektů v daném území, a bude podporovat rozhodování politického vedení kraje. Při
zpracování Strategie je použit tzv. participativní přístup - cílem je aktivizovat obyvatele kraje k zapojení do
veřejného dění, zvýšit sounáležitost lidí s krajem, ve kterém žijí, a u vystěhovalých krajanů povzbudit chuť
do kraje se vrátit. Dále si tento přístup klade za cíl zajistit širokou akceptovatelnost plánu u politiků a odborníků a zapojit do plánování také osobnosti a odborníky mimo region. Konkrétní věcný obsah návrhové části
ještě není dán. Předpokládá se, že jeho struktura bude obdobná původní strategii a ostatním obdobným strategickým dokumentům. Měla by se věnovat oblastem podnikání, vzdělávání a zaměstnanosti, životnímu prostředí, zdravotnictví a sociálním službám, dopravní a technické infrastruktuře, principům SMART regionu,
cestovnímu ruchu aj. Územní průmět a případné vlivy mohou mít oblasti dopravní a technické infrastruktury,
podnikání a cestovní ruch.
Agentura předloženou žádost a návrh koncepce posoudila ve vztahu k evropsky významným lokalitám a ptačí oblasti ve své kompetenci a dospěla k závěru, že významný vliv na území zařazená
do soustavy Natura 2000 nelze vyloučit.
Důvodem pro nevyloučení významného vlivu je povaha předkládané koncepce a současně její
rozpracovaný a přípravný stav, který je pouze v obecné rovině, a nelze z ní vyvozovat konkrétní
závěry.
"otisk úředního razítka"

Mgr. Petr Šaj
vedoucí správy CHKO
"podepsáno elektronicky"
Za správnost vyhotovení: Ing. Taťana Schmidtová
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Nádražní 36
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 654 293
+420 571 657 407
e-mail: beskydy@nature.cz
www.beskydy.nature.cz
IDDS: vvedyiy
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RADDIT consulting s.r.o.
Fojtská 574
739 24 Krmelín
Prostřednictvím DS

VYŘIZUJE: J. Műller

DATUM: 6.3.2019

Věc: Posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

prostřednictvím DS

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody, příslušný
podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), po posouzení záměru (projektu) :
„Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027“
žadatele: RADDIT consulting s.r.o., Fojtská 574, Krmelín 739 24, IČO 27811221 doručeného dne
31.1.2019 vydává v souladu s § 45i odst.1 zákona toto:
STANOVISKO
uvedený záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti
ODŮVODNĚNÍ
Agentura obdržela dne 31.1.2019 žádost společnosti RADDIT consulting s.r.o. o vydání stanoviska
dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Předmětem záměru (Strategie) je koordinace jednotlivých zájmů v období 2019 – 2027 tak, aby
kraj prosperoval jako celek. Konkrétní věcný obsah návrhové části ještě není dán. Předpokládá se, že jeho
struktura by se věnovat oblastem podnikání, vzdělávání a zaměstnanosti, životnímu prostředí, zdravotnictví a
sociálním službám, dopravní a technické infrastruktuře, principům SMART regionu, cestovnímu ruchu aj.
Koncepce se mj. nachází na území EVL Beskydy a z části zasahuje do Ptačí oblasti (PO)
Beskydy.
Předmětem ochrany v EVL Beskydy jsou následující typy přírodních stanovišť - Alpínské
řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů), Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou,
Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, Polopřirozené suché trávníky a facie
křovin na vápnitých podložích, Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského stupně, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří, Petrifikující
prameny s tvorbou pěnovců, Zásadítá slatiniště, Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů,
Jeskyně nepřístupné veřejnosti, Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, Bučiny asociace Asperulo-Fagetum,
Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským, Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum, Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy, Acidofilní smrčiny) a tyto druhy živočišné a rostlinné druhy - oměj tuhý
moravský,šikoušek zelený, čolek karpatský, kuňka žlutobřichá, lesák rumělkový, medvěd hnědý, netopýr
velký, rýhovec pralesní, rys ostrovid, střevlík hrbolatý, velevrub tupý, vlk obecný, vydra říční).
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Předmětem ochrany v PO Beskydy jsou populace - čápa černého, datla černého, datlíka
tříprstého, jeřábka lesního, kulíška nejmenšího, lejska malého, puštíka bělavého, strakapouda bělohřbetého,
tetřeva hlušce a žluna šedé.)
Při hodnocení projektu Agentura přihlédla zejména k velké obecnosti celé strategie. Dá se
předpokládat, že některé záměry budou zasahovat na území některých z výše uvedených lokalit soustavy
Natura 2000, neboť v kraji tvoří významný podíl rozlohy a s některými aktivitami jsou přímo propojené
(např. cestovní ruch). Konkrétní záměry nejsou v této fázi známy. Vlivům lze předcházet vhodnou lokalizací
záměrů a jejich technickým provedením.
Z výše uvedených důvodů Agentura nemůže významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost EVL či PO vyloučit.
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat.
Poznámka: Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření orgánu ochrany přírody dle dalších ustanovení zákona,
které mohou být daným záměrem dotčeny (např. § 12 ochrana krajinného rázu, § 44 souhlas k některým
činnostem ve zvláště chráněných území, § 49,50 ochrana biotopu zvláště chráněných rostlin a živočichů
apod.).

„podepsáno elektronicky“

Mgr. František Jaskula
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ
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Újezdní úřad Libavá
Náměstí 2, 783 07 Město Libavá

Čj.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
ID DS:
Datum:

Výtisk jediný
Počet listů: 1

MO 93738/2019-1484
Pavel Stavinoha
973 423 172
973 423 156
uuvu.libava@kr-olomoucky.cz
gibb3m2
25. března 2019

Stanovisko podle § 45i, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027“.
Újezdnímu úřadu Libavá, jako orgánu ochrany přírody podle § 75, odst. 1, písm. i),
s působností podle § 78a, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále
jen „ZOPK“), byla dne 25. března 2019, předložena žádost o stanovisko z hlediska ochrany
životního prostředí k návrhu koncepce „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 2027“. Újezdní úřad Libavá posoudil Vámi předkládaný návrh koncepce, podle § 45i, ZOPK
a konstatuje že:
Koncepce – „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027“, jejíž obsah
je uveden v dokumentu, respektuje požadavky vyplývající z vlivu na území evropsky
významné lokality Libavá CZ 0714133 a ptačí oblast Libavá CZ0711019.
Odůvodnění
Především při posuzování problematiky návrhu koncepce „Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje 2019 - 2027“, je nezbytné brát v úvahu charakter a určení území
Vojenského újezdu Libavá, který je územím se zvláštním režimem. Určení území vyplývá
ze zákona č. 222/1999 Sb., pro toto území také platí zvláštní majetkové a vlastnické vztahy.
Při posuzování uvedeného návrhu koncepce lze, z hlediska vlivu na životní prostředí
(EVL Libavá CZ 0714133 a ptačí oblast Libavá CZ 0711019), významný vliv vyloučit,
protože se jich přímo nedotýká.

podplukovník Ing. Ladislav Zakuťanský
přednosta újezdního úřadu

Obdrží:
RADDIT consulting s.r.o., Mgr. Lenka Trojáčková, Fojtská 574, 739 24 Krmelín, ID DS: bciv5gf
Újezdní úřad Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá, - pro spis
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