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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY: 
 

AOPK ČR  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

AOT40  expoziční index pro ozón 

CO   oxid uhelnatý 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV   čistírna odpadních vod 

ČR   Česká republika 

EIA   posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

ES   Evropská společenství 

EU   Evropská unie 

EVL   evropsky významná lokalita (Natura 2000) 

CHKO   chráněná krajinná oblast 

IČ   identifikační číslo 

IT   informační technologie 

ISKO   Informační systém kvality ovzduší 

Koncepce v tomto textu vždy koncepce ve smyslu § 10a) zákona č. 100/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů  

KÚ ÚK  Krajský úřad Ústeckého kraje 

ÚK   Ústecký kraj 

MAS   místní akční skupiny 

MZCHÚ  maloplošné zvláště chráněné území 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

NATURA 2000 soustava chráněných území Natura 2000, tvořena evropsky 

významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO) 

NH3 amoniak 

NOX   oxidy dusíku 

NO2   oxid dusičitý 

NP   národní park 

NPP   národní přírodní památka 

NPR   národní přírodní rezervace 

PM10   suspendované částice frakce PM10 (prašný aerosol) 

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

PP   přírodní památka 

PR   přírodní rezervace 

PRÚK   Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 

REZZO  registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

SEA   posuzování vlivů koncepce na životní prostředí 

SF   strukturální fond(y) 
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SHR   Severočeský hnědouhelný revír 

SO2   oxid siřičitý 

SWOT analýza analýza silných a slabých stránek, příležitosti a hrozeb  

SŠZE Žatec   Střední škola zemědělská a ekologická v Žatci 

SUR   Strategie udržitelného rozvoje ČR 

TZL   tuhé znečišťující látky 

ÚAP ÚK  Územně analytické podklady Ústeckého kraje 

VDB ČSÚ  veřejná databáze ČSÚ 

VOC   těkavé organické látky 

Vyhodnocení  Vyhodnocení vlivů „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 

2020“ na životní prostředí na životní prostředí a veřejné zdraví“ 

ZCHÚ    zvláště chráněná území 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZÚR ÚK  Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 

ŽP   životní prostředí 

ZÚ   Zdravotní ústav 
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ÚVOD 
 

Předložené oznámení návrhu koncepce „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ 

(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 s přihlédnutím ke kritériím zjišťovacího 

řízení (příl. 8 citovaného zákona). Procedura posouzení vlivů na životní prostředí pro 

uvedenou koncepci probíhá v souladu s § 21, písm. d) zákona, v působnosti Ministerstva 

životního prostředí ČR (dotčené území zahrnuje celý kraj a tři chráněné krajinné oblasti). 

 

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. Na základě požadavku předkladatele byla k návrhu 

koncepce vydána stanoviska orgánů ochrany přírody: KÚ Ústeckého kraje – odboru životního 

prostředí a zemědělství, Správy Národního parku České Švýcarsko, správ CHKO 

Kokořínsko, Labské pískovce, Lužické hory a správy CHKO České středohoří. Z uvedených 

stanovisek plyne, že nelze vyloučit významný vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000 

(viz příloha č. 1) a bude tedy potřeba zpracovat posouzení vlivu koncepce na EVL a ptačí 

oblasti dle § 45i výše uvedeného zákona, a v této souvislosti také dokument Vyhodnocení 

vlivu koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Základním materiálem pro zpracování oznámení koncepce je především pracovní verze 

dokumentu „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ a další 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. Hlavní použité materiály jsou uvedeny v závěru 

oznámení v kapitole 4. „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.  

 

Samotný „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ je na základě pověření 

předkladatele zpracováván společností SPF Group, v.o.s., se sídlem Masarykova 129/106, 

400 01 Ústí nad Labem. 

 

Soulad 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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ČÁST A: ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 
 

A.1. Název organizace 

 

Ústecký kraj 

 

A.2. IČ 

 

IČ: 70892156  

 

A.3. Sídlo (bydliště) 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

A.4. Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele 

 

Oldřich Bubeníček 

hejtman Ústeckého kraje 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

tel.: 475657723  

e-mail: bubenicek.o@kr-ustecky.cz 

 

V případě dotazů kontaktujte prosím níže uvedené kontaktní osoby. 

 

A.5. Kontaktní osoba 

 

Ing. Josef Svoboda 

vedoucí odd. regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 

tel.: 475657510 

e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz 

 

Bc. Jan Kadraba 

odd. regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 

tel.: 475657559 

e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz 
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ČÁST B. ÚDAJE O KONCEPCI  
 

B.1. Název koncepce 
 

„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ (v textu oznámení zkráceně také PRÚK). 
 

B.2. Obsahové zaměření (osnova) 
 

Obsah „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“: 

Analytická část 

A1  Profil kraje 

A2  Analýza názorů významných subjektů 

A3  Analýza vnějších faktorů 

A4  SWOT analýza 

Návrhová část 

B1  Strategická vize 2020 

B2  Identifikace rozvojových problémů 

B3  Stanovení cílů 

B4  Návrh prioritních os a opatření 

Implementační část 

C1 Akční plán 

C2 Systém implementace PRÚK 

C3 Vyhodnocování a monitoring PRÚK 

 

Návrh „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ lze nalézt na webových stránkách 

http://www.kr-ustecky.cz ; lišta vlevo: Doporučujeme, položka Program rozvoje Ústeckého 

kraje. 

 

B.3. Charakter 
 

„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020“ (PRÚK) je střednědobým programovým 

dokumentem identifikujícím hlavní rozvojové priority k podpoře regionálního rozvoje na 

úrovni kraje. PRÚK specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Ústeckého 

kraje, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. Zpracovávaný PRÚK 

navazuje na „Program rozvoje kraje 2007-2013“. 
 

B.4. Zdůvodnění potřeby pořízení  
 

„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“: 

 Je předběžnou podmínkou pro čerpání prostředků v novém období kohezní politiky 

EU 

 Je podkladem pro přípravu projektů Ústeckého kraje 

 Je podkladem pro podporu rozvojových potřeb a záměrů kraje při přípravě operačních 

programů SF 2014+ 

 Vymezuje typy území ÚK 

 Je podkladem pro přípravu podpory rozvoje vymezených charakteristických území  

http://www.kr-ustecky.cz/
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 Je podkladem pro uplatňování zájmů rozvoje kraje a jeho charakteristických území 

v národní regionální politice 

 V rámci implementace operačních programů slouží jako podklad při hodnocení 

přínosů předkládaných projektů  pro rozvoj kraje 

 Definuje rozvojové priority kraje pro návrhové období. 

 

B.5. Základní principy a postupy (etapy) řešení 

 

Pro zpracování „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ byla vybrána 

zpracovatelská firma. Všechny výstupy byly projednávány řídící skupinou a pro jednotlivé 

priority byly zřízeny pracovní skupiny. Program je zpracováván dle principů strategického 

plánování rozvojových dokumentů s významným zapojením klíčových aktérů rozvoje 

Ústeckého kraje do jeho přípravy. Charakteristické je hierarchické uspořádání s tím, že 

postupuje od nejvyšší (nejobecnější) úrovně strategické vize k nejkonkrétnější úrovni 

opatření. Toto členění odpovídá logice používané například v operačních programech nebo 

některých strategiích na národní úrovni. 

 

Při návrhu rozvojových priorit a opatření jsou formulovány také cíle strategie, přičemž 

globálním cílům přísluší úroveň prioritní osy, zatímco specifické cíle se váží na opatření. 

Provázanost jednotlivých kroků a výstupů strategické části a postup zpracování programu 

v čase přibližuje níže uvedené schéma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza 

Specifické 

cíle 

Hlavní 

problémy 

 

Systém 

implementace 

a monitoringu 

plnění priorit a 

opatření 

Postup zpracování v čase 

Rozvojová 

vize 

Problémové 

okruhy 
Priority 

Opatření 

Globální 

cíle 

Analytická 
část 

Návrhová 
část 

Kroky 

Výstupy 

Návrh 

rozvojové 

vize 

Identifikace 

rozvojových 

problémů 

Stanovení 

cílů 

Návrh priorit, 

opatření a 

aktivit 

 

Výstupy 

analytické 

části 

Aktivity Akční plán 

Implementační 
část 

Návrh 

implementace 

a akčního 

plánu 

Dílčí 

problémy 



 

 

Oznámení koncepce    

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 

 

 

Duben 2013 9 

 
 

B.6. Hlavní cíle 
 

Hlavní cíle „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ jsou uvedeny v následující 

tabulce. 
 

Globální cíle (úroveň 

priorit) 
Specifické cíle (úroveň opatření) 

Stabilizovat výkonnost 

regionální ekonomiky a 

zastavit zaostávání 

konkurenceschopnosti kraje 

vůči ostatním částem Česka 

Zvýšit konkurenceschopnost a inovační potenciál kraje 

Zvýšit úroveň a aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje a zvýšit 

počet podniků provozujících činnost v oblasti výzkumu a vývoje 

Zvýšit akceschopnost trhu práce a subjektů, které na něm působí, 

a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

Zkvalitněním 

poskytovaných veřejných 

služeb vytvořit podmínky 

pro kvalitní život všech 

skupin obyvatel  

Omezit nebo odstranit problém sociálně slabých obyvatel a lidí 

žijících v sociálně vyloučených lokalitách přístupem založeným na 

tvorbě pracovních příležitostí, vzdělávání a dostupném systému 

sociálních služeb 

Posílit význam a dopad vzdělávání na rozvoj sociálního kapitálu 

kraje 

Vytvořit dostupný a kvalitní systém sociálních a zdravotnických 

služeb odpovídající potřebám obyvatel kraje 

Zkvalitnit nabídku kulturních, sportovních a volnočasových aktivit 

pro různé skupiny obyvatel a zachovat a adekvátně využít 

architektonicky, historicky, kulturně i technicky cenné objekty 

a areály 

Zvýšit kvalitu a efektivitu veřejné správy 

Vybudovat kvalitní, 

dostatečně kapacitní a 

dlouhodobě udržitelnou 

infrastrukturu a zlepšit 

životní prostředí v kraji 

Dobudovat hlavní páteřní trasy silniční, železniční, vodní 

a cyklistické dopravy 

Zlepšit technický stav, bezpečnost a zajistit optimální využití 

silniční, železniční a cyklistické infrastruktury v periferních částech 

Ústeckého kraje 

Zvýšením diverzity energetických zdrojů a zlepšením technického 

stavu rozvodné sítě posílit stabilitu v zásobování energiemi 

Odstranit významná ekologická rizika v krajině, zvýšit kvalitu vody 

ve vodních tocích, obnovit vodohospodářské systémy v krajině 

a zajistit udržitelné využití lesů 

Systematicky a koncepčně rekultivovat krajinu poškozenou těžbou 

a lokality typu brownfields 

Zatraktivnit města 

z pohledu obyvatel, 

návštěvníků a investorů a 

zlepšit fyzické a sociální 

prostředí deprivovaných 

částí měst 

Zlepšit technický stav a zvýšit využitelnost veřejných prostranství 

a objektů veřejné občanské vybavenosti 

Zredukovat počet a rozsah brownfieldů, nalézt pro tyto plochy 

smysluplné využití a postupně realizovat jejich revitalizaci 

Zamezit propadu fyzického stavu a sociálního statusu rezidenčních 

lokalit 

Snížit negativní dopady automobilové dopravy na prostředí měst 
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Globální cíle (úroveň 

priorit) 
Specifické cíle (úroveň opatření) 

Stabilizovat znevýhodněné 

části kraje z hlediska jejich 

vybavenosti, ekonomického 

a sociálního rozvoje a 

využití krajiny 

Zlepšit podmínky pro rozvoj místních podnikatelů, rozšířit nabídku 

pracovních příležitostí a posílit nabídku pro bydlení ve venkovských 

obcích 

Zajistit odpovídající a udržitelnou nabídku služeb a veřejné 

vybavenosti 

Zajistit odpovídající roli zemědělství v ekonomice venkovských 

obcí a při péči o krajinu 

Využít potenciálu cestovního ruchu v ekonomickém rozvoji 

vybraných venkovských oblastí 

 

B.7. Přehled uvažovaných variant řešení 
 

„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ je zpracován jen v jedné variantě. 

 

Forma návrhu umožňuje alternativní postup při implementaci strategie – realizaci projektů / 

aktivit při respektování rámce schválených intervencí (opatření, aktivit) a v souladu 

s principy posuzování vlivů jednotlivých záměrů na životní prostředí (EIA), respektive 

procedury dle stavebního zákona v případě těch projektů, které zákonu č. 100/2001 Sb. 

nebudou podléhat. 

 

B.8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví s jinými záměry 
 

Vzhledem ke svému zaměření má „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ vztah 

k řadě dokumentů na národní, regionální, krajské i místní úrovni. Jejich úplný výčet by 

nebyl – vzhledem k cílům oznámení a různé úrovni vzájemných vazeb – účelný (bude 

podrobněji zpracováno v následném Vyhodnocení). Primárně se „Program rozvoje 

Ústeckého kraje 2014 – 2020“ vztahuje k následujícím dokumentům: 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 

 Strategie udržitelného rozvoje ÚK 

 Dopravní plán Ústeckého kraje 2012-2016 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2012-2013 

 Dlouhodobý záměr vzdělání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2012-

2016 

 Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2011 - 1. aktualizace. 

 

B.9. Předpokládaný termín dokončení  
 

Předpokládaný termín dokončení „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ je říjen 

2013.  

 

B.10. Návrhové období 
 

„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“ je navržen na období let 2014-2020. 
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B.11. Způsob schvalování 

 

„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ bude v konečné podobě projednán 

a schvalován Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 

 

 

ČÁST C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

Úvod 

 

Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně 

vykazovaných údajů Ministerstva ŽP a z podkladů Ústeckého kraje. Výše uvedené zdroje 

byly tam, kde to bylo možné, doplněny dalšími relevantními údaji o stavu životního 

prostředí. Dále byly využity informace v souladu s § 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 

(opatření) na vývoj životního prostředí a tím i stanovit obsah a rozsah následného 

Vyhodnocení.  

 

C.1. Vymezení dotčeného území  

 

Dotčené území, pro které je zpracováván posuzovaný „Program rozvoje Ústeckého kraje 

2014-2020“, je vymezeno správním obvodem Ústeckého kraje. 

 

C.2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí 

ovlivněny 

 

Dotčeným vyšším územně samosprávným celkem je Ústecký kraj. 

 

Potenciálně dotčených samosprávných obcí v Ústeckém kraji je 354. 

 

C.3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 

 

C.3.1. Ovzduší 

 

C.3.1.1. Imisní situace  

 

Přestože se kvalita ovzduší v Ústeckém kraji v minulých letech poměrně výrazně zlepšila 

a celkové emise hlavních znečišťujících látek se snížily, stále výrazně převyšují průměr EU.  

Nejhůře jsou imisemi postiženy oblasti nejblíže hlavním zdrojům znečištění. V Ústeckém 

kraji se tyto zdroje soustředí především v okresech Chomutov, Most, Teplice a Louny, kde 

se nacházejí největší zpracovatelé vytěženého uhlí – především tepelné elektrárny, ale 

i chemické a hutní podniky. 
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Zásadním problémem se v posledních letech stal opětovný lokální nárůst znečištění ovzduší 

oxidy dusíku, oxidem uhelnatým, polyaromatickými uhlovodíky a zejména polétavým 

prachem (PM10) ve velkých městech a v blízkosti zatížených komunikací v důsledku 

rostoucí intenzity automobilové dopravy. Ústecký kraj patří k regionům s nejvíce zatíženým 

ovzduším v ČR. 

 

Stav ovzduší, především v severní části Ústeckého kraje, je v současné době klíčovým 

problémem životního prostředí. Znečištění ovzduší může na jedné straně negativně ovlivnit 

rozvoj vybraných částí kraje (snížení atraktivity území pro zaměstnance, stěhování 

obyvatel, pro něž patří kvalita životního prostředí mezi životní priority, mimo kraj 

a podobně) a současně může být tato situace limitující pro některé z rozvojových aktivit, 

jejichž povolení ohrožuje to, že by mohly mít (byť i nevelký) vliv na další zhoršení kvality 

ovzduší (například problematika příspěvku ke stávající imisní zátěži v ovzduší v zatížených 

oblastech, vlivy související dopravy a podobně). 

 

Koncentrace škodlivin v ovzduší je mimo jiné závislá na meteorologické situaci, proto je 

tento faktor v jednotlivých sezónách i letech různě významný. V důsledku meteorologické 

situace došlo v roce 2010 opakovaně k výraznému nárůstu plochy kraje se zhoršenou 

kvalitou ovzduší, což se projevovalo především nadlimitní koncentrací polétavého prachu 

(PM10). Denní imisní limit PM10 byl v roce 2010 překročen na více než polovině území 

kraje, především pak v jeho jižní části (Poohří, Polabí) a centrální (SHR) části (zdroj: DHV 

CR, 2012). 

 

V letech 2001 až 2010 docházelo také ke dlouhodobému překračování cílových imisních 

limitů pro polycyklické aromatické uhlovodíky (benzo(a)pyren) a plošnému 

a dlouhodobému překračování cílových imisních limitů pro troposférický ozón.  

 

V roce 2011 byly do imisní databáze ISKO předány koncentrace znečišťujících látek 

z měření v zóně Ústecký kraj celkem z 32 lokalit (17 lokalit ČHMÚ, 10 ČEZ, 4 ZÚ, 

1 SŠZE Žatec). Koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 byly měřeny na 26 

lokalitách. Překročení 24hodinového imisního limitu pro PM10 bylo naměřeno na 16 

lokalitách: Most (hodnota imisního limitu 50 µg.m
-3

 překročena 89x), Ústí nad Labem-

Všebořická (72x), Ústí nad Labem-město (72x), Děčín (70x), Lom (65x), Litoměřice (64x), 

Teplice (59x), Chomutov (53x), Tušimice (49x), Milá (42x), Krupka (40x), Kostomlaty pod 

Milešovkou (38x), Strojetice (37x), Ústí nad Labem-Kočkov (37x), Doksany (36x) a Děčín 

ZÚ (36x). 

 

V porovnání s rokem 2010 je situace podobná, došlo pouze k částečné změně pořadí lokalit, 

pokud hodnotíme počty překročení hodnoty imisního limitu, což je způsobeno místními 

vlivy. Zimy v těchto letech byly podobné, ale letní období byla sušší, což výrazně ovlivňuje 

prašnost (Zdroj: ČHMÚ). 

 

Počty překročení 24hodinového imisního limitu PM10, 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace 

a průměrné 36. nejvyšší 24hododinové koncentrace na vybraných městských 

a venkovských lokalitách jsou uvedeny v grafu na následující straně (Zdroj: ČHMÚ). 
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Graf 3.1 Počet překročení 24hodinového imisního limitu PM10, 36. nejvyšší 24hod. 

koncentrace a průměrná 36. nejvyšší 24hod. koncentrace na vybraných 

městských a venkovských lokalitách, zóna Ústecký kraj, 2006–2011 (Zdroj: 

ČHMÚ). 

 

 
 

 

K překračování 24hodinového imisního limitu nejčastěji dochází v zimních měsících 

a souvisí s aktuálními meteorologickými a rozptylovými podmínkami, které nejvíce 

ovlivňují koncentraci PM10. Žádný výrazný zdroj prašnosti se v Ústeckém kraji v tomto 

roce neobjevil. K překročení ročního imisního limitu PM10 v roce 2011 nedošlo na žádné 

stanici v Ústeckém kraji. 

 

Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 byly naměřeny na stanicích Most (38,1 µg.m
-3

), 

Ústí nad Labem-Všebořická (36,2 µg.m
-3

), Ústí nad Labem-město (35,9 µg.m
-3

), Děčín 

(35,5 µg.m
-3

) a Lom (33,7 µg.m
-3

). Průměrná roční koncentrace na městských lokalitách je 

33,3 µg.m
-3

, zatímco na venkovských lokalitách je 26,5 µg.m
-3

. V městských lokalitách je 

vyšší průměr PM10 způsoben dopravou, lokálním vytápěním a zanedbáním úklidu silnic 

a chodníků. Ve venkovských oblastech je zdrojem PM10 zejména lokální vytápění 

a zemědělství (Zdroj: ČHMÚ). 

 

Suspendované částice frakce PM2,5 byly v Ústeckém kraji měřeny na sedmi lokalitách. 

K překročení limitní roční průměrné koncentraci (25 µg.m
-3

) nedošlo ani na jedné z těchto 

stanic, na dvou městských stanicích se naměřené hodnoty k limitní hodnotě 25 µg.m
-3

 

přiblížily. Nejvyšší roční průměrná koncentrace PM2,5 byla naměřena na lokalitě Most, kde 

dosáhla hodnoty 24,7 µg.m
-3

 a na lokalitě Teplice, kde dosáhla hodnoty 23,8 µg.m
-3

 (Zdroj: 

ČHMÚ). Přehledně jsou naměřené koncentrace PM2,5 znázorněny v grafu na následující 

straně. 
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Graf 3.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5, zóna Ústecký kraj, 2004–2011 

(Zdroj: ČHMÚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace oxidu dusičitého (NO2) byla v Ústeckém kraji měřena v roce 2011 celkem na 

28 lokalitách (z toho 17 lokalit ČHMÚ). Ani na jedné ze stanic nedošlo v tomto roce 

k překročení ročního nebo hodinového imisního limitu. Na stanici Ústí nad Labem-

Všebořická, která je výrazně ovlivněna dopravou, byla naměřena nejvyšší roční průměrná 

koncentrace NO2 na úrovni 38,1 µg.m
-3

. Nicméně i tato hodnota znamená pokles oproti 

předchozím letům (Zdroj: ČHMÚ). 
 

Koncentrace benzo(a)pyrenu byly v Ústeckém kraji měřeny na 4 lokalitách (3x městská 

a 1x předměstská). Na dvou městských lokalitách byl překročen cílový imisní limit pro 

roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu, a to na stanici Ústí nad Labem-ZÚ 

Pasteurova (2011 – 1,8 ng.m
-3

, 2010 – 1,6 ng.m
-3

, 2009 – 1,7 ng.m
-3

, 2008 – 1,5 ng.m
-3

, 

2007 – 1,3 ng.m
-3

) a na stanici Teplice (2011– 1,1 ng.m
-3

, 2010 – 1,2 ng.m
-3

, 2009 – 

1,0 ng.m
-3

) (Zdroj: ČHMÚ). Přehledně jsou naměřené koncentrace benzo(a)pyrenu 

znázorněny v grafu na následující straně. 
 

Osmihodinové klouzavé průměrné koncentrace v 3letém průměru v posledních letech. 

V Ústeckém kraji byl pokles zaznamenán na všech lokalitách. V posledních dvou letech 

došlo k výraznému přiblížení počtu překročení koncentrací na městských a venkovských 

lokalitách. Cílový imisní limit na ochranu ekosystémů pro troposférický ozon (expoziční 

index AOT40) má podobný charakter a byl překročen pouze na venkovské stanici Sněžník 

přibližně o 3 %. (Zdroj: ČHMÚ). 
 

U oxidu siřičitého nedošlo v roce 2011 k překročení imisního limitu ani na jedné stanici, 

a to ani limitu pro ochranu zdraví (povolený počet překročení pro 24hodinový imisní limit 

3x za rok, povolený počet překročení pro hodinový imisní limit 24x za rok), ani limitu pro 

ochranu ekosystémů (roční průměrná koncentrace a zimní období). 
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Graf 3.3 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, zóna Ústecký kraj, 2000–2011 

(Zdroj: ČHMÚ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílový imisní limit na ochranu zdraví pro troposférický ozon nebyl poprvé překročen za 

tříleté období 2009–2011 ani na jedné lokalitě. Troposférický ozon se měří celkem na devíti 

lokalitách, z toho jsou čtyři venkovské, čtyři městské a jedna předměstská. Podobně jako na 

celém území České republiky dochází i zde k poklesu počtu překročení maximální denní  

 

Benzen se měří na 5 stanicích a ani na jedné nedošlo k překročení ročního imisního limitu 

(5 µg.m
-3

). Nejvyšší hodnota byla naměřena na stanici Ústí nad Labem-Všebořická 

1,9 µg.m
-3

. Koncentrace na monitorovacích stanicích v posledních letech obecně odpovídají 

umístění stanice a jejich hodnoty dosahují maximálně poloviny hodnoty imisního limitu.  

 

Těžké kovy (olovo, arzen, kadmium a nikl v prašném aerosolu) se měří na pěti stanicích 

a ani u jednoho kovu nedošlo na žádné stanici k překročení příslušného imisního limitu. 

Pouze na stanici Lom dochází k malému nárůstu arzenu, jinak u všech kovů je na všech 

stanicích zaznamenáván klesající trend jejich koncentrací (Zdroj: ČHMÚ). 

 

Obrázek 3.1 Vyznačení oblastí s překročenými cílovými imisními limity pro ochranu 

zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, 2011 (Zdroj:ČHMÚ). 
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Celkově byly imisní koncentrace v roce 2011 na území Ústeckého kraje srovnatelné 

s předchozím rokem. U přízemního ozonu byl, podobně jako v celé ČR, zaznamenán pokles 

26. nejvyšších maximálních denních 8hodinových klouzavých průměrů i počtu překročení 

hodnoty imisního limitu (120 µg.m
-3

) v průměru za 3 roky (Zdroj: ČHMÚ). 

 

C.3.1.2. Emisní situace 
 

Z mezikrajského hlediska je Ústecký kraj specifický vysokou koncentrací tepelných 

elektráren a obecně velkých znečišťovatelů ovzduší, s čímž souvisí nejvyšší absolutní 

produkce emisí NOX a SO2 v porovnání s jinými kraji (CENIA 2011), a to převážně v jeho 

severní části. Tato oblast je Českým hydrometeorologickým ústavem nazývána jako Zóna 

Ústecký kraj. Ve zbývající části kraje převládá lehký průmysl a zemědělství. Ovšem 

i těchto lokalit se znečištění ovzduší dotýká. Jak je zřejmé z následující tabulky, je přepočtu 

na 1 obyvatele v Ústeckém kraji také nejvyšší produkce těkavých organických látek 

a nadprůměrná je (pokud zanedbáme Moravskoslezský kraj) také produkce oxidu 

uhelnatého. 

 

Tabulka 3.1 Emise znečišťujících látek na jednoho obyvatele podle krajů v roce 2009 

Území Emise 

tuhé

Oxid 

siřičitý 

(SO2)

Oxidy 

dusíku 

(NOX) 

Oxid uhelnatý 

(CO)

Těkavé 

organické 

látky 

(VOC)

Česká republika 3,0 16,6 12,4 19,8 11,0

Hl. m. Praha 0,5 1,3 2,4 1,5 8,3

Středočeský 4,0 17,2 11,6 16,8 12,5

Jihočeský 4,5 15,4 5,4 13,6 11,3

Plzeňský 3,8 18,9 5,2 12,5 11,5

Karlovarský 4,2 29,7 26,0 11,5 12,3

Ústecký 3,7 74,5 66,3 15,5 14,1

Liberecký 2,7 6,4 2,8 11,7 10,8

Královéhradecký 3,8 10,7 3,4 12,8 11,4

Pardubický 3,5 22,6 18,6 13,0 12,1

Kraj Vysočina 4,7 5,2 3,8 13,8 12,2

Jihomoravský 1,5 3,4 3,6 5,7 9,3

Olomoucký 2,4 7,1 4,7 8,5 9,9

Zlínský 1,9 9,3 4,6 6,1 10,3

Moravskoslezský 3,6 17,6 14,9 89,1 10,4  

Zdroj: VDB ČSÚ 2012 

Pozn.: V tabulce jsou zahrnuty emise REZZO 1-3 (stacionární zdroje), chybí zde 

tedy mobilní zdroje znečištění ovzduší. Měrnou jednotkou je kg/1 obyvatele. 

 

Významnými zdroji emisí v Ústeckém kraji jsou především elektrárny, teplárny, povrchové 

doly a provozy chemického, strojírenského a papírenského průmyslu a průmyslu stavebních 

hmot. Z hlediska znečišťování ovzduší nabývá na významu vzhledem ke svému rychlému 

rozvoji automobilová silniční doprava. 
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Takřka dominantním zdrojem emisí SO2 a NOx jsou velké stacionární zdroje znečištění 

(REZZO1), tedy především zmíněné uhelné elektrárny a teplárny. Ty jsou zároveň hlavním 

zdrojem emisí TZL, výrazný podíl na celkových emisích TZL mají však také mobilní zdroje 

(tedy doprava – REZZO4) a malé zdroje (především lokální topeniště – REZZO3). Emise 

škodlivin největších znečišťovatelů v Ústeckém kraji v tunách v roce 2010 jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 3.2 Emise škodlivin největších znečišťovatelů v Ústeckém kraji v roce 2010 

(uvedeno v tunách) 

SO2 NO2 PM10 CO

Elektrárna Ledvice 9851 3852 113 -

Elektrárna Počerady 7319 13650 391 1702

Elektrárny Prunéřov 17335 16793 635 1518

Elektrárny Tušimice 724 1148 63 -

Teplárna Komořany (United Energy a.s.) 4081 833 86 274

Teplárna Trmice (Dalkia a.s.) 1881 1372 14 373

Energy Ústí nad Labem a.s. 479 272 6 37

Teplárna Chomutov (ACTHERM, s.r.o.) 873 333 3 22

Unipetrol RPA, s.r.o. (Litvínov) 6053 5946 294 1006

Rafinérie Litvínov (Česká Rafinérská a.s.) 2922 448 146 4

Lovochemie a. s., Lovosice 1062 519 22 34

Mondi Štětí a.s. 699 1131 129 1313

AGC Flat Glass Czech a.s. Řetenice 453 2159 105 21

Lafarge Cement a.s., Čížkovice 147 485 10 908

Spalovna průmyslových odpadů Trmice 831 7654 250 1187  

Zdroj: KÚÚK (2011), IRZ (2012) 

Pozn.: PM10= polétavý prach. 

 

Největším producentem emisí CO v kraji jsou automobily, výše emisí však postupně 

výrazně klesá a to v souvislosti s obměnou vozového parku, zatímco výše emisí CO 

u velkých stacionárních zdrojů kolísá podle objemu výroby a v dohledné době patrně 

produkci CO z mobilních zdrojů převýší. Hlavním producentem těkavých organických látek 

a NH3 jsou malé stacionární zdroje znečištění. 

 

Okresem s nejnižší produkcí znečištění ovzduší je Děčín, který je z hlediska měrných emisí 

(t/km
2
) jediným okresem Ústeckého kraje srovnatelným s průměrem České republiky. 

Druhé nejnižší hodnoty měrných emisí byly zaznamenány v okrese Litoměřice. Emise 

z automobilové dopravy vedou ke zhoršené kvalitě ovzduší ve všech velkých městech kraje 

(obzvláště v oblastech kongescí), a podél nejzatíženějších silničních tahů.  

 

Celkové množství znečišťujících látek emitovaných do ovzduší umístěných a pozorovaných 

na území Ústeckého kraje vykazuje za období posledních 10 let klesající tendenci (KÚÚK 

2011). Nejvýraznější pokles byl zaznamenán u emisí oxidu siřičitého, produkovaného téměř 

výhradně velkými stacionárními zdroji znečištění ovzduší (uhelnými elektrárnami 

a teplárnami). 
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V roce 2010 došlo oproti roku 2009 k mírnému poklesu emisí SO2 a CO v souvislosti 

s plněním plánů snižování emisí u velkých znečišťovatelů ovzduší (uhelné elektrárny 

a velké závodní teplárny). Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) a CO zůstávají 

v posledních letech na stejné úrovni (kolísající podle objemu výroby velkých 

znečišťovatelů), emise NH3 se po růstu v r. 2009 vrátily na úroveň roku 2008 (KÚÚK 

2011). 

 

Pokles tuhých znečišťujících látek (TZL) a amoniak (NH3) vykazovaly všechny zdroje 

kromě zdrojů REZZO 4, jejichž podíl (36 %) na celkových emisích je srovnatelný se zdroji 

REZZO 1 (39 %). Pokles emisí NOX byl zaznamenán u všech kategorií zdrojů, u oxidu 

uhelnatého (CO) byl zaznamenán pokles u zdrojů v REZZO 2–4. V případě těkavých 

organických látek stouply emise pouze u zdrojů v REZZO 3. U emisí SO2 byl zaznamenán 

nárůst u zdrojů v REZZO 1. V roce 2009 byly splněny všechny doporučené hodnoty 

krajských emisních stropů pro rok 2010 (SO2, NOX, VOC, NH3 dle NV č. 351/2002 Sb.). 

 

Zatímco produkce emisí z velkých stacionárních zdrojů kolísá podle objemu produkce 

a v některých kategoriích v souvislosti s ekologickými opatřeními producentů klesá, 

projevil se v posledních letech trend zvýšeného znečišťování ovzduší malými stacionárními 

zdroji, a to především lokálními topeništi. Majitelé rodinných domů se podle KÚÚK (2011) 

z důvodu vyšších cen elektřiny a zemního plynu vracejí k topení tuhými palivy, hlavně pak 

uhlím a někdy i domácím odpadem. Problematická regulace těchto zdrojů umožňuje 

spalování v nevhodných kotlích s nízkou účinností, spalování odpadků vede k produkci 

nebezpečných látek. Nízké komíny rodinných domů neumožňují optimální rozptyl zplodin, 

v době inverzních stavů dochází k prudkému zhoršení kvality ovzduší v lokalitě. 

 

Meziroční odchylky emisních hodnot jsou způsobeny střídáním mírnějších a chladnějších 

zimních období (energetika), rozvojem moderních průmyslových zón a realizacemi 

technických opatření ke snížení emisí ze stávajících zdrojů (Zdroj: Cenia). V grafu na 

následující straně je provedeno srovnání vývoje emisí základních znečišťujících látek 

v Ústeckém kraji. V dalším grafu je znázorněna struktura zdrojů emisí v Ústeckém kraji 

podle registru zdrojů znečištění ovzduší (REZZO). 

 

Se záměrem redukce znečištění ovzduší a obzvláště zamezení překračování imisních limitů 

jsou KÚÚK připravovány a pravidelně aktualizovány příslušné rozvojové dokumenty. 

Aktuální Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV 

CR, 2012) navrhuje následující opatření ke zlepšení kvality ovzduší: 

 Rozvoj environmentálně příznivého území 

 Ekologizace konkrétních bodových zdrojů znečišťování ovzduší 

 Ekologizace dopravy 

 Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů 

 Zvýšení plynulosti silniční dopravy a budování obchvatů měst a obcí 

 Čištění povrchu komunikací, vč. pořízení nesilniční techniky 

 Omezení automobilové dopravy 

 Snížení energetické náročnosti objektů 

 Rozvoj environmentálně příznivé infrastruktury 

 Podpora rozvoje veřejné dopravy 
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 Nahrazování (doplňování) bodových zdrojů znečišťování ovzduší alternativními 

zdroji energie 

 Podpora výstavby infrastruktury pro cyklistickou a pěší dopravu, úprava stávající 

infrastruktury 

 Informační opatření a technická pomoc 

 Zavedení nízkoemisních zón. 

 

Graf 3.4 Vývoj emisí základních znečišťujících látek v Ústeckém kraji [index, rok 2000 = 

100], 2000–2009 (Zdroj: Cenia) 

 
 

Graf 3.5 Struktura zdrojů emisí v Ústeckém kraji [%], 2009 (Zdroj:Cenia) 
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C.3.2. Hluk 

 

Nejvýznamnějším zdrojem hluku je silniční doprava. Nejvyšší počet obyvatel kraje 

dotčených nadlimitním hlukem v nočních hodinách (60 db a více), souvisejícím s dopravou 

na nejvíce frekventovaných silnicích, žije v Děčíně (3 887 obyvatel), Teplicích (3 579 

obyvatel) a Ústí nad Labem (2 401 obyvatel). Z hlediska celodenních limitů (70 dB a více) 

je nadlimitním hlukem dotčeno 1 902 obyvatel Děčína, 1 972 obyvatel Teplic a 1 368 

obyvatel v Ústí nad Labem (ÚAP ÚK 2011, s. 34). 

  

Při případné realizaci plánovaných silničních staveb je možné očekávat razantní pokles 

počtu nadlimitním hlukem dotčených obyvatel v Děčíně i v Teplicích. Částečný pokles je 

možno očekávat v Ústí nad Labem.  

 

Dopravní hluk je pro většinu obyvatel dominantní složkou rušivých hluků. Negativní 

působení hluku je zvýšeno koncentrací obyvatel na poměrně malých plochách. Zatížení 

obyvatel vysokou hladinou hluku je největší v zástavbě podél hlavních dopravních tahů 

silnic I. třídy (ÚAP ÚK 2011, s. 35). Právě na silnicích první třídy je nejvíce 

problematických úseků vedoucích přes hustě zastavěné oblasti sídel v kraji, přičemž 

intenzita provozu na těchto úsecích je poměrně vysoká. 

 

Pro snížení nadlimitního působení hluku na okolní obytné prostředí a zároveň zlepšení 

dopravních parametrů příslušných silničních tahů tak bude nezbytné postupné přebudování 

sítě silnic I. třídy tak aby došlo k minimalizaci vlivu dopravy na těchto tazích na hustě 

zastavěné oblasti sídel. U velké části problematických úseků jsou již připravovány projekty 

přeložek stávajících komunikací.  

 

Výrazným zdrojem hluku je v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru (SHR) těžba 

hnědého uhlí (mimi jiné hluk z pásových dopravníků).  

 

C.3.3. Voda 

 

C.3.3.1. Jakost povrchových vod  

 

Kvalita vody v tocích na území Ústeckého kraje se pozvolna zlepšuje, k místnímu 

zhoršování kvality dochází pod výpustmi čistíren odpadních vod velkých měst 

a průmyslových podniků. Se zdokonalováním technologií čištění je možno očekávat další 

zlepšování. Dlouhodobější řešení bude vyžadovat pravidelné organické znečišťování 

odlehčováním jednotlivých kanalizací, jedná se však o relativně nejlépe odbouratelné 

znečištění přirozenou samočisticí schopností toků. 

 

Nejhorší je situace u řeky Bíliny, do níž jsou vpouštěny vody z čistíren chemických 

podniků pánevní oblasti a čerpané důlní vody (ÚAP ÚK 2011, s. 29). Řeka Bílina patří 

dlouhodobě mezi nejvíce znečištěné vodní toky v ČR, v letech 2008-09 byla v třídách 

jakosti vody klasifikována jako řeka s velmi silně znečištěnou vodou (tedy v nejhorší třídě 

jakosti, viz ČSÚ, CENIA, MŽP 2010). 
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Silně znečištěnou řekou podle stejné klasifikace (ČSN 75 7221) byla ve stejném období 

Chomutovka, velmi znečištěný je také Teplický potok a Blšanka. Navzdory opakovanému 

překračování limitů pro různé znečišťující látky se koncentrace těchto látek ve vodě řeky 

Bíliny i jiných silně znečištěných tocích průběžně snižuje. 
 

Drobnější vodní toky bývají velmi často výrazně ovlivňovány chybějícím čištěním 

odpadních vod u menších obcí. Postupnou dostavbou kanalizační sítě a čistíren odpadních 

vod u obcí nad 200 obyvatel dojde ke zlepšování kvality i u těchto menších vodních toků 

(ÚAP ÚK 2011, s. 30). Graficky je kvalita vody v tocích Ústeckého kraje znázorněna 

v následujícím obrázku. 
 

Obrázek 3.2 Jakost vody v tocích Ústeckého kraje, 2008–2009 (Zdroj: Cenia). 

 
 

C.3.3.2. Povodně  
 

Východní část Ústeckého kraje byla v roce 2010 opakovaně zasažena vydatnou srážkovou 

činností působící povodňové situace. Obzvláště povodně v povodí řeky Kamenice z června 

2010 a v povodí Ploučnice, Kamenice, Mandavy a jiných toků v srpnu 2010 vedly k velkým 

rozlivům a velkým škodám na majetku. Výši povodňových škod ovlivnila nedůsledná 

protipovodňová ochrana (absence protipovodňových opatření schopných odolat často 

i relativně menším kulminačním průtokům, než jaké zasáhly příslušná povodí při výše 

zmíněných povodních) i vysoká koncentrace staveb a obydlí v oblastech rozlivu vodních 

toků, vznikajících zde od počátků industriální revoluce (kdy byly právě vodní toky osami 

rozvoje průmyslu a sídel). 

 



 

 

Oznámení koncepce    

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 

 

 

Duben 2013 22 

 
 

Za těchto podmínek je vysoká četnost extrémních srážkových úhrnů (považovaných 

některými klimatology za projev takzvaného malého pluviálu
1
) varováním před hrozbou 

budoucích škod, které nebudou výrazně nižší už jen proto, že drtivá většina povodněmi 

postižených majitelů nemovitostí z finančních důvodů nemovitosti v ohrožených územích 

raději opraví, než aby se přemístili mimo záplavová území
2
.  

 

Pro minimalizaci povodňových škod (mimo jiné zamezení výstavby v lokalitách 

ohrožených záplavami) a realizaci protipovodňových opatření jsou stanovována záplavová 

území. Ta již byla stanovena (nebo probíhá proces jejich stanovování) u všech 

vodohospodářsky významných toků na území Ústeckého kraje ve správě podniků Povodí 

Ohře a Povodí Labe. Rozsáhlejší záplavová území se nacházejí především u Labe
3
 a Ohře 

na Litoměřicku, u ostatních toků se jedná spíše o plochy dílčího významu (ÚAP ÚK, 2011, 

s. 30).  

 

Na ochranu před povodněmi byla navržena řada protipovodňových opatření, sestávajících 

mimo jiné z kombinace úpravy břehů, protipovodňových zdí, hrází a případně mobilních 

hrazení. Návrhy protipovodňových opatření se týkají prakticky všech obcí podél řeky Labe, 

největší rozsah navrhovaných opatření je mezi Křešicemi a Lovosicemi
4
 (ÚAP ÚK, 2011, 

s. 30).  

 

Výše zmíněná opatření jsou vesměs regulačního rázu. Otázkou je však realizace takových 

opatření, která zvýší retenční kapacitu krajiny a omezí tak okamžitý odtok srážkové vody 

a tím pádem rychlost a intenzitu povodňové vlny. K tomu je především zapotřebí zabránění 

dalšího masivního růstu zpevněných ploch, resp. jejich negativního vlivu na odtokové 

poměry (např. realizací zatravněných střech, jímek na srážkovou vodu, retenčních nádrží, 

kde se kupříkladu srážková voda zadržuje k následnému využití) a revitalizace vodních 

toků.  

 

C.3.3.3. Vodní hospodářství 

 

V domech připojených na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních vod (ČOV) v roce 

2009 žilo 77,5 % z celkového počtu obyvatel kraje. Čištěno bylo 93,9 % odkanalizovaných 

odpadních vod. Za významné akce vedoucí ke snížení množství znečištění vypouštěného 

v odpadních vodách v roce 2009 lze považovat dokončení rekonstrukce ČOV Varnsdorf 

a ČOV Podbořany, výstavbu ČOV Litvínov a ČOV Benešov nad Ploučnicí a realizaci 

rekonstrukce ČOV Louny, ČOV Bílina a ČOV Želénky. 

                                                 
 
1 Malým pluviálem je v klimatologii nazýváno klimatické období trvající zpravidla několik desítek let, v jehož průběhu je 

výrazně vystupňovaná srážková činnost způsobující zvýšenou četnost velkých vod (Vašků 1997).   
2 Mj. protože v inkriminovaných oblastech mají nemovitosti extrémně nízkou hodnotu a často jsou reálně neprodejné, 

oprava nemovitosti poškozené velkou vodou je také zpravidla lacinější, než koupě či stavba nové nemovitosti mimo 

záplavové území. 
3 Právě na Litoměřicku došlo při povodních v srpnu 2002 k největšímu rozlivu na území ČR, kdy povodňová vlna na Labi 

zaplavila téměř celou levobřežní oblast mezi Nučničky, Lovosicemi a železniční tratí č. 090.   
4 Ty byly již z větší části realizovány. 
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Celkový objem vyrobené pitné vody pokračoval v dlouhodobém poklesu meziročním 

snížením o 1,1 mil. m
3
 na hodnotu 58,15 mil. m

3
. Zároveň se počet obyvatel zásobovaných 

pitnou vodou z vodovodu meziročně zvýšil o 244. Spotřeba pitné vody na obyvatele se 

meziročně snížila na 85,0 litrů na obyvatele za den v roce 2009. Ztráty pitné vody ve 

vodovodní síti se dlouhodobě pohybují nad průměrem ČR, který v roce 2009 činil 19,3 %. 

(Zdroj: Cenia). 
 

Graficky je zásobování pitnou vodou a připojení na kanalizaci v Ústeckém kraji 

v porovnání s průměrem České republiky znázorněno v následujícím grafu. Podíly ztrát 

z vody vyrobené pro veřejnou potřebu v Ústeckém kraji jsou pro jednotlivé roky 

prezentovány v níže uvedené tabulce.  

 

Graf 3.6 Zásobování pitnou vodou a připojení na kanalizaci v Ústeckém kraji [%], 2000–

2009, Zdroj: ČSÚ 

 
 

Tabulka 3.3 Podíl ztrát z vody vyrobené pro veřejnou potřebu v Ústeckém kraji [%], 2000–

2009, Zdroj: Cenia 

 
 

3.3.4. Voda pro koupání  
 

V Ústeckém kraji je kvalita vody určená ke koupání velmi dobrá. Většina rekreačních vod 

měla v roce 2012 vodu vhodnou ke koupání, tedy stupeň číslo 1 z pětistupňové škály 

hodnocení. Výrazně méně se v roce 2012 vyskytovaly vody vhodné ke koupání se 

zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, stupeň číslo 2. V roce 2012 dosáhlo 

2. stupně Jezero Chmělař u všech měření. Jen ojediněle se v roce 2012 vykytovaly vody se 

zhoršenou jakostí vod, 3. stupeň. Při jednom měření byl tento stupeň určen u rekreační vody 

Jetřichovice, 3x za sezónu roku 2012 byl 3. stupeň naměřen na Varvažově. 

 

C.3.4. Půdy 
 

Plošně rozsáhlé jsou v Ústeckém kraji zemědělsky výnosné černozemě (Dolní Poohří) 

a hnědé půdy. V horských pohraničních oblastech převládají podzoly.  
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Hlavní ohrožení půdy v posledních letech představuje kvantitativní úbytek ploch, tedy 

zábor zemědělských pozemků pro antropogenní činnost. V Ústeckém kraji se jedná zejména 

o rozšiřování zastavěných ploch měst a sídel do okolní krajiny (hlavně pak výstavbou 

areálů pro výrobu a skladování a rezidenční zástavbou) a zábor zemědělské půdy při 

rozšiřování území těžby (hlavně pak štěrkopísků). V roce 2010 došlo v Ústeckém kraji také 

k významnému záboru rozsáhlých zemědělských ploch pro účely výstavby fotovoltaických 

elektráren. S plošným záborem souvisí i umisťování deponií materiálů. 

 

Neudržováním zemědělských ploch dochází k zarůstání hlavně ploch trvalého travního 

porostu a postupné změně na zemědělsky neobhospodařovatelné plochy s vysokou zelení 

(především oblast Chomutovska, Teplicka a Ústecka). Ohrožení kvality půdy představuje 

znečištění půdy, úbytek organické hmoty, utužování půdy těžkou zemědělskou technikou, 

nevhodné zemědělské hospodaření či nevhodná a nefunkční protierozní opatření. Na 

rozsáhlých zemědělských celcích orné půdy je nedostatek liniové zeleně. 

 

Všechny tyto negativní jevy mají vliv na vodní režim v krajině a zasakovací schopnost 

srážkové či tavné vody, což může vést k maximalizaci odtoku a zvýšení rizik a škod 

povodní i změnám poměrů v území (hlavně právě při povodních) a vyššímu ohrožení půdy 

vodní a větrnou erozí (KÚÚK 2011).  

 

Důležitým, i když ne zcela účinným nástrojem při ochraně ZPF jsou platby za zábor 

zemědělské půdy. Stávající praxe však ukazuje, že tyto platby investory (obzvláště 

v lukrativních lokalitách v zázemí velkých, ekonomicky prosperujících měst) od záboru 

půdy zpravidla neodradí. Prostřednictvím dotací jsou podporovány aktivity na zakládání 

větrolamů a další doprovodné zeleně za účelem ochrany půdy proti vodní a větrné erozi 

(KÚÚK 2011)
5
.  

 

Díky dokončení rekultivací území devastovaných těžbou hnědého uhlí dochází průběžně 

(a v budoucnosti bude docházet) k navracení ploch dřívějšího záboru pro zemědělské a lesní 

hospodaření (a to především na Chomutovsku, Mostecku a Ústecku).  

 

C.3.5. Příroda a krajina 

 

Krajina Ústeckého kraje je velmi rozmanitá. Z geomorfologického hlediska spadá území 

Ústeckého kraje především do dvou velkých, velmi odlišných celků – Krušnohorské 

soustavy a České tabule. Krušné hory dosahují na samé západní hranici kraje nejvyššího 

bodu v kraji (hranice s Karlovarským krajem vede těsně pod vrcholem hory Klínovec - 

1244 m n. m.). Z východu na ně navazuje Děčínská pahorkatina, která se rozkládá na obou 

březích Labe. Masiv Krušných hor odděluje od druhého nejvýraznějšího horstva v kraji – 

Českého středohoří rozsáhlá Mostecká pánev vyplněná terciérními a kvartérními sedimenty. 

Neovulkanický reliéf Českého středohoří s charakteristickými kuželovitými a kupovitými 

vrchy rozděluje na dvě části údolí řeky Labe, které má místy (Porta Bohemica) antecedentní 

ráz. 

 

                                                 
5 Větrná eroze se týká zvláště rovinatých oblastí s relativně nízkýmy srážkovými úhrny – Žatecka, Roudnicka, 

Litoměřicka. 

 



 

 

Oznámení koncepce    

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 

 

 

Duben 2013 25 

 
 

Na reliéf Krušnohorské soustavy z J a JV navazuje Česká tabule zabírající Polabí a dolní 

Poohří. Na S a SV zasahuje na území kraje celek Západních Sudet tvořený zde 

Šluknovskou pahorkatinou a Lužickými horami. Na J a JZ území kraje zasahuje do celku 

Plzeňské pahorkatiny.  
 

Velký rozdíl panuje mezi relativně chladným podnebím Krušných hor (jejichž vrcholové 

partie mají poměrně vysoké srážkové úhrny) a teplými a suchými oblastmi jižně od 

Českého středohoří (na Žatecku jsou nejnižší průměrné srážkové úhrny v ČR). Právě suché 

(ale s relativně rovnoměrným rozložením srážek v průběhu roku) a teplé podnebí dolního 

Poohří a Polabí vytváří velmi dobré podmínky pro zemědělskou výrobu. Na pastvinách 

a jižním úpatí vrchů Českého středohoří nalezneme vzácnou teplomilnou květenu.  
 

Nejvýznamnějšími řekami jsou Labe (do jehož povodí spadá s výjimkou Šluknovska celé 

území kraje) a Ohře (levostranný přítok Labe). Mezi relativně větší přítoky Labe patří 

Bílina, Ploučnice a Kamenice. Šluknovský výběžek odvodňuje do povodí Odry řeka 

Mandava. 
 

Na území Ústeckého kraje se nachází, respektive do něj zasahuje 5 velkoplošných zvláště 

chráněných území – Národní park (NP) České Švýcarsko, Chráněná krajinná oblast 

(CHKO) Labské pískovce, CHKO České středohoří, okrajově CHKO Lužické hory 

a CHKO Kokořínsko. Celková výměra velkoplošných chráněných území činí 140 871 ha, 

což představuje 25,4 % území kraje. Zvláště chráněná území a přírodní parky v Ústeckém 

kraji jsou znázorněny v obrázku na následující straně. 
 

Národní park České Švýcarsko navazuje na německý NP Saské Švýcarsko a předmětem 

jeho ochrany je geomorfologicky nejpestřejší část České křídové tabule se skalními městy, 

bloky, věžemi a pilíři protkanými hlubokými roklemi a soutěskami. Unikátem je zde 

především skalní útvar Pravčické brány. Cenná je flóra vyskytující se na dnech depresí, kde 

má své biotopy řada podhorských a horských druhů. NP je situován uprostřed původní 

CHKO Labské pískovce, která zaujímá téměř celou severní část okresu Děčín s výjimkou 

Šluknovského výběžku (do kterého zasahuje jen zčásti) a který v dnešní podobě plní funkci 

ochranného pásma národního parku. 
 

Na CHKO Labské pískovce na jihu přímo navazuje CHKO České středohoří, které je 

s rozlohou 1 063 km
2
 největším velkoplošným chráněným územím v Ústeckém kraji 

(a druhou největší CHKO v ČR) a zasahuje do 6 okresů Ústeckého kraje (Most, Teplice, 

Louny, Ústí nad Labem, Litoměřice a Děčín). Kromě neovulkanického reliéfu s množstvím 

charismatických útvarů je území specifické pestrou faunou a florou, v níž se střídají typická 

stepní a lesostepní společenstva nižších nadmořských výšek a jižních expozic se severskými 

a alpinskými druhy, které jsou reliktem dob ledových.  
 

Spolu s CHKO Labské pískovce, NP České Švýcarsko a na východně navazující CHKO 

Lužické hory tvoří CHKO České středohoří rozsáhlou spojitou oblast velkoplošně 

chráněných území vyplňujících přibližně polovinu z východní části Ústeckého kraje. 

CHKO Lužické hory zasahuje do východních partií okresu Děčín, kde tvoří na krajské 

poměry rozsáhlé souvislé zalesněné území s pestrým reliéfem a hojným zastoupením cenné 

lidové architektury. CHKO Kokořínsko známé především pestrým pískovcovým reliéfem 

zasahuje na území kraje jen plošně nevýznamnou částí (okres Litoměřice). 
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Obrázek 3.3 Zvláště chráněná území a přírodní parky v Ústeckém kraji (Zdroj: Cenia) 

 
 

V Ústeckém kraji bylo k 31. 12. 2010 vyhlášeno celkem 141 maloplošných zvláště 

chráněných území (MZCHÚ) o celkové výměře 3 929 ha. Z toho 12 MZCHÚ (celková 

rozloha 1 297 ha) má statut národní přírodní rezervace (NPR), 13 NPP (rozloha 110 ha), 53 

PR (rozloha 1 755 ha) a 63 přírodních památek (PP) o rozloze 767 ha. Největší počet 

MZCHÚ byl vyhlášen v okrese Děčín (34), nejvyšší rozloha všech vyhlášených MZCHÚ 

byla rovněž dosažena v okrese Děčín (1 231 ha), který vlivem vyhlášení rozsáhlé NPR 

Kaňon Labe (443 ha) v roce 2010 předstihl okres Chomutov (ÚAP ÚK 2011, s. 37). 

 

Na území Ústeckého kraje je vyhlášeno celkem 98 evropsky významných lokalit (EVL) 

soustavy chráněných území Natura 2000. Skutečný počet EVL je však vyšší protože 

legislativně vyhlášené lokality se mnohdy skládají z více vzájemně nespojitých částí. Na 

území Ústeckého kraje je vyhlášeno také 5 ptačích oblastí (PO) soustavy Natura 2000. 

Z tohoto počtu se 3 PO (Východní Krušné hory, Labské pískovce, Nádrž vodního díla 

Nechranice) nacházejí na území Ústeckého kraje v celém rozsahu a 2 Po na území 

Ústeckého kraje zasahují z území Karlovarského kraje (Novodomské rašeliniště – 

Kovářská, Doupovské hory).  

 

Za účelem ochrany krajinného rázu je na území kraje vyhlášeno 7 přírodních parků – 

Doupovská pahorkatina, Údolí Prunéřovského potoka, Bezručovo údolí (vše okres 

Chomutov), Východní Krušné hory (okresy Teplice a Ústí nad Labem), Džbán (zčásti okres 

Louny), Dolní Poohří (okres Litoměřice) a Loučeňská hornatina (okresy Most a Teplice).  
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Na území Ústeckého kraje jsou mimořádně rozsáhlá území devastovaná antropogenní 

činností, především pak povrchovou těžbou hnědého uhlí v oblasti SHR (v menším rozsahu 

pak těžbou dalších surovin, především kaolinu, štěrkopísku a stavebního kamene). 

Povrchovou těžbou hnědého uhlí došlo k rozsáhlé přeměně původní krajiny a krajinného 

rázu, likvidaci původní sídelní struktury a řady přírodně a archeologicky cenných lokalit 

(například Komořanského jezera). Pozůstatkem těžby v kraji bude celkem 6 rozsáhlých 

zbytkových jam a mnoho rozsáhlých výsypek. 

 

Se zvyšující se intenzitou těžby docházelo v minulosti i ke zvyšování intenzity rekultivace 

devastovaných území. Za minulého režimu byla v rámci politiky striktní ochrany ZPF 

prováděna především zemědělská rekultivace, v posledních desetiletích dochází k nárůstu 

podílu lesnických rekultivací (mimo jiné v souvislosti s mimoprodukční – hygienickou 

a rekreační funkcí lesa v devastované, ale hustě obydlené oblasti SHR). 

 

V rámci politiky útlumu těžby hnědého uhlí a souvisejících negativních vlivů na životní 

prostředí došlo na počátku 90. let k zavedení územních ekologických limitů těžby 

a rozhodnutí o ukončení těžby na některých ne zcela vyuhlených ložiscích (Chabařovice, 

Most), která od té doby prochází rekultivací. Zbytkové jámy mají po postupném ukončení 

těžby projít hydrickou rekultivací (zaplavení). Výsledné vodní útvary mají s okolními 

plochami sloužit především rekreaci. Zatím bylo ukončeno napuštění velkolomu 

Chabařovice (jezero Milada), v pokročilé fázi napouštění je velkolom Most (jezero Most).  

 

Otázkou je potenciálně větší uplatnění přírodě blízkých způsobů rekultivace (především 

sukcesní rekultivace), které jsou však realizovatelné spíše na menších plochách.    

 

C.3.6. Využití ploch v území 

 

Základní struktura využití území v Ústeckém kraji je znázorněna v následujícím grafu. 

 

Graf 3.7 Struktura využití území v Ústeckém kraji [%], 2009 (Zdroj:Cenia). 
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V Ústeckém kraji je z celorepublikového hlediska, navzdory zemědělskému charakteru jižní 

části kraje (obzvláště Polabí a Poohří), lehce podprůměrný podíl orné půdy na celkové 

rozloze kraje (34,2% oproti 38,1% pro celou ČR)6. To je zapříčiněno především záborem 

orné půdy pro těžbu hnědého uhlí v pánevních oblastech a poměrně velkou členitostí 

povrchu kraje a velkým sklonem svažitých partií místních pohoří (které tak nemohou být 

obhospodařovány těžkou technikou). 

 

Oproti tomu je zde tradičně velká rozloha sadů a chmelnic. Ovocné sady se nalézají 

především na jižně exponovaných svazích Českého Středohoří. Kraj je charakteristický 

mimořádně vysokým podílem chmelnic (především na Žatecku, Lounsku, Litoměřicku 

a Roudnicku), které prosperují vzhledem k místním klimatickým podmínkám, poptávce po 

místních kvalitních odrůdách a které jsou zdejším cenným historickým dědictvím. 

 

Zajímavý je také výskyt plošně nezanedbatelných vinic, které patří také ke specifikům 

(i když objemem produkce ne tak významným) místního zemědělství. Vinice se zde 

nalézají především na Žernosecku (Porta Bohemica), Litoměřicku a Mostecku7 (podoblast 

Litoměřická) a na Roudnicku (podoblast Mělnická). Mírně nadprůměrný je podíl trvalých 

travních porostů v Ústeckém kraji (13,5 %). To je mimo jiné pozůstatkem dříve rozšířeného 

pastevectví, důsledkem odlesnění vrcholových partií Krušných hor, zemědělských 

rekultivací krajiny devastované těžbou hnědého uhlí a zatravňování nevyužívané orné půdy.  

 

Mírně podprůměrný je podíl lesních ploch v kraji (30,2 %). Relativně menší rozloha lesních 

ploch je důsledkem historicky rozvinutého zemědělství, které i vzhledem k příznivým 

klimatickým podmínkám zasahovalo i do místních pohoří (především pak Českého 

Středohoří). I když v některých částech pohoří v posledních desetiletích dochází 

k rapidnímu poklesu zemědělské výroby a zemědělského využití (rapidní útlum pastevectví, 

postupný zánik sadů), někdejší činnost se na krajinném pokryvu podepisuje určitou 

setrvačností. Při absenci údržby ploch nevyužívaných pastvin a sadů je možné očekávat 

budoucí nárůst lesních ploch v důsledku sukcese. 

 

V kraji je relativně průměrný podíl vodních ploch, který zatím z velké části připadá na 

místní vodní nádrže (hlavně plošně rozsáhlou vodní nádrž Nechranice na Ohři, dále menší 

nádrže v Krušných horách – Přísečnice, Křimov, Kamenička, Jirkov a Fláje). Rostoucí je 

rozloha vodních ploch vzniklých hydrickou rekultivací či samovolným zatopením 

zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí. Podle stávajících plánů rekultivace území 

devastovaných povrchovou těžbou hnědého uhlí má postupně dojít ke vzniku 6 mimořádně 

rozsáhlých umělých jezer8.  

 

Z republikového hlediska je velmi vysoký rozsah i poměr ostatních ploch, připadajících 

především na těžební plochy v oblasti SHR, dále na nezastavěné plochy sídel 

a průmyslových areálů. 

 

                                                 
6 Data pocházejí z bilance půdy k roku 2010 (viz VDB ČSÚ 2012). Tabulka porovnávající bilanci půdy podle krajů v r. 

2010 je v přílohách (Tabulka č. 43). 
7 Kde je zajímavostí pěstování vinné révy jako rekultivační plodiny na Čepirožské výsypce u Mostu. 
8 V současné době je již ukončené napouštění jezera Milada vytvořeného ve zbytkové jámě někdejšího velkolomu 

Chabařovice u Ústí nad Labem, dokončuje se napouštění jezera Most vznikajícího ve stejnojmenném velkolomu.  
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Relativně průměrný je podíl zastavěných ploch v kraji. Je možné předpokládat mírný nárůst 

rozlohy zastavěných ploch v budoucnosti (hlavně v souvislosti se suburbanizací 

a prostorovým růstem městské zástavby, případně i vznikem a rozvojem průmyslových 

zón), případně i přeměně dílčích zastavěných ploch na jiné druhy využití (zemědělské, lesní 

a jiné v souvislosti s likvidací některých nevyužívaných průmyslových ploch, takzvaných 

brownfieldů). 

 

V Ústeckém kraji dochází od konce 2. světové války k vytrvalému poklesu rozlohy orné 

půdy. Pokles v posledních dvou desetiletích je zapříčiněn mimo jiné majetkoprávními 

poměry9, změnou vládní zemědělské politiky10 či ztrátou vnější konkurenceschopnosti11. 

Naopak zde dochází k dlouhodobému nárůstu rozlohy lesních půd, a to především 

v důsledku redukce obhospodařování zemědělské půdy a její sukcesní přeměně na lesní 

plochy, částečně i v důsledku lesnické rekultivace ploch devastovaných těžbou hnědého 

uhlí. 

 

V souvislosti s rozšiřujícím se záborem zemědělských a jiných ploch v důsledku postupu 

povrchové těžby hnědého uhlí zde docházelo dlouhodobě k nárůstu rozlohy ostatních ploch. 

V posledních dvou desetiletích se však i díky zpomalení těžby z důvodu zavedení územních 

ekologických limitů těžby hnědého uhlí a exploataci některých ložisek a velké rozlohy 

rekultivovaných ploch trend nárůstu rozlohy ostatních ploch zastavil, mezi lety 2000 a 2010 

byl dokonce zaznamenán mírný pokles rozlohy ostatních ploch v kraji (VDB ČSÚ 2012).  

 

Z plošně méně rozsáhlých druhů využití půdy je v posledním desetiletí patrný výrazný 

úbytek rozlohy sadů (přibližně o 500 ha, neboli 8 %), mírný úbytek ploch chmelnic. 

Naopak je zřejmý větší přírůstek trvalých travních porostů, přírůstek ploch zahrad a mírný 

přírůstek rozlohy vinic (viz VDB ČSÚ 2012). 

 

Poměrně velký byl v posledním desetiletí přírůstek vodních ploch a to především 

v souvislosti s hydrickou rekultivací zmíněných velkolomů Chabařovice a Most, naopak 

mírný úbytek (zhruba o 1 km
2
) bylo možné zaznamenat u rozlohy zastavěných ploch 

a nádvoří (navzdory suburbanizaci a výstavbě průmyslových zón se patrně projevil vliv 

likvidace brownfieldu někdejšího vojenského letiště Žatec a některých důlních objektů).  

 

Podle bilance půdy v jednotlivých okresech je evidentní dominantně zemědělský charakter 

krajiny v okresech Litoměřice a Louny. Podíl zemědělské půdy v ostatních okresech je 

o desítky procent nižší. Ještě výraznější rozdíl mezi zmíněnými okresy a zbytkem kraje je 

v podílu orné půdy na celkové rozloze okresu (okr. Litoměřice i Louny 58,2 % respektive 

60,6 % v roce 2000. Nejnižší podíl zemědělského půdního fondu na celkové rozloze 

Ústeckého kraje měl vzhledem k záboru ZPF těžebními plochami okres Most (cca 29,8%). 

 

                                                 
9 Restituenti často nemají zájem o obhospodařování pozemků, skutečný stav zemědělské půdy (přeměněné kolektivizací) 

neodpovídá právnímu stavu (např. restituenti získali původní pole, které je jen částí rozsáhlé celiny vzniklé 

kolektivizací, bez možnosti přístupu).  
10 A zánikem subvencí, které dříve umožňovaly i ekonomicky ztrátové obhospodařování méně výnosných půd. 
11 Hlavně v důsledku liberalizace zahraničního obchodu, vstupu na jednotný trh EU kde ale nejsou vyvážené podmínky 

mezi subvenčními a regulatorními režimy jednotlivých členských států a konkurence dovozu ze třetích zemí, jejichž 

producenti nejsou zatíženi regulacemi EU.  
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Naopak podíl rozlohy lesů byl v okresech Litoměřice a Louny výrazně podprůměrný 

(16,7%, respektive 15,6%), výrazně nadprůměrný byl podíl rozlohy lesů v okrese Děčín 

(49,3 %). Mimořádný podíl ostatních ploch na celkové ploše okresu byl vzhledem 

k plochám těžby v okresech Most (přibližně 33%), Teplice (zhruba 25%) a Chomutov 

(17%).  

 

C.3.7. Odpady 

 

Odpadové hospodářství Ústeckého kraje je dlouhodobě ovlivněno relativně velkým 

množstvím průmyslových zařízení a přetrvávající expanzí nových výroben, což je 

charakterizováno především zvýšenou produkcí stavebních a průmyslových odpadů. 

  

V roce 2009 celková produkce odpadů na obyvatele mírně klesla na 3 824 kg, avšak v roce 

2008 a 2009 došlo k významnému navýšení produkce nebezpečných odpadů na obyvatele 

z důvodu nárůstu objemu odpadů ze sanací starých zátěží (sanace Tlakové plynárny v Úžíně 

a areálů Unipetrol RPA a Spolchemie). V roce 2009 se Ústecký kraj v produkci odpadů 

řadil na 4. místo v ČR. 

 

V roce 2009 vzrostlo oproti roku 2008 množství materiálově využitých složek 

z komunálních odpadů o 21 %, současně mírně pokleslo množství skládkovaných 

komunálních odpadů o 4 %. Nárůst množství materiálově využitých složek z komunálních 

odpadů souvisí zejména se zavedením nového systému sběru a využití textilního odpadu. 

  

V roce 2009 vznikla na území Ústeckého kraje nová třídírna papírových a plastových obalů 

Marius Pedersen a.s. (Teplice), a další dvě zařízení na zpracování autovraků – DEMAS 

s.r.o. (Spořice) a VODEST s.r.o. (Vroutek). Dále zde vzniklo několik nových sběren 

a výkupen odpadů a recyklačních center stavebních odpadů. Řada stávajících zařízení byla 

v tomto roce dovybavena z dotací poskytnutých v rámci Operačního programu Životní 

prostředí v prioritní ose 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží“ (Zdroj: Cenia). 

. 

C.4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území 

 

Ovzduší 

 

 znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů, především suspendovanými částicemi frakce 

PM10, oxidy dusíku, oxidem siřičitým a přízemním ozónem, způsobené koncentrací 

zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší (elektrárny, teplárny, povrchové 

doly a provozy chemického, strojírenského a papírenského průmyslu a průmyslu 

stavebních hmot) 

 znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a těkavými organickými látkami 

v důsledku spalování nekvalitních paliv v domácích topeništích 

 emise z dopravy, včetně druhotného znečištění, a to zejména v kategorii 

suspendovaných částic frakce PM10, ale i oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, 

benzo(a)pyrenu v okolí komunikací zatížených intenzivní automobilovou dopravou 

a v sídlech, mimo jiné také v důsledku nevyhovující kvality a nedostatečné kapacity 

komunikací a v důsledku chybějících obchvatů obcí 
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Příroda a krajina  
 

 velkoplošné terénní úpravy v důsledku těžby surovin, rekultivací po těžbě, výstavby 

obchodních a logistických středisek, průmyslových zón, průmyslových staveb 

a liniových staveb 

 narušený vodní režim, snížená retenční schopnost krajiny 

 vodní a větrná eroze 

 

Hluk 
 

 hluk z automobilové dopravy v okolí komunikací, zatížených intenzivní automobilovou 

dopravou, zejména v intravilánech měst a obcí a podél zatížených komunikací  

 

Voda 
 

 stav znečištění vodních toků 

 

Půda 
 

 existence neobhospodařovaných pozemků s následnou ruderalizací krajiny a snižováním 

estetiky krajinného rázu 

 pokračující úbytek zemědělské půdy 

 

Horninové prostředí, staré ekologické zátěže 
 

 zabezpečení starých likvidovaných důlních děl z hlediska jejich vlivu na 

povrch 

 devastace poddolovaných území, odstraňování a náprava škod, 

 staré ekologické zátěže v lokalitách bývalých i dosud provozovaných průmyslových 

zařízení 

 

Odpadové hospodářství 
 

 odstraňování nebezpečných odpadů průmyslových výrob a ze sanací starých 

ekologických zátěží.  

 

 

ČÁST D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM 

DOTČENÉM ÚZEMÍ  
 

D.1. Úvod 
 

Při hodnocení vlivů „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ na životní prostředí, 

je potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady, tedy potenciální vlivy na životní prostředí 

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale také vzájemný vztah 

mezi stavem životního prostředí v kraji a jeho plánovaným rozvojem.  

 



 

 

Oznámení koncepce    

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 

 

 

Duben 2013 32 

 
 

V tomto smyslu se jedná především o současnou úroveň kvality životního prostředí 

v Ústeckém kraji, která je, a může nadále být, jedním z limitů ekonomického i sociálního 

rozvoje regionu. V této souvislosti se jedná především o stav znečištění ovzduší a lokálně 

o nepříznivou akustickou (hlukovou) situaci, které mohou limitovat některé možnosti 

rozvoje omezením možné implementace určitých aktivit, včetně těch s relativně nízkým 

negativním vlivem na kvalitu ovzduší nebo hlukovou situaci. Nicméně v situaci trvalého 

překračování limitů znečišťování ovzduší či hygienických limitů pro hluk může být každý 

další příspěvek emisí do ovzduší nebo hluku významný. 

 

Výše uvedené konstatování je v textu oznámení uvedeno z důvodu, který má klíčový 

význam z hlediska hodnocení vlivů „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ na 

životní prostředí i samotného udržitelného rozvoje kraje. Tím je riziko, že bez současného 

zlepšení životního prostředí by mohla být implementace některých opatření navrhovaných 

v rámci „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ limitována. 

 

Pro úspěšnou budoucí implementaci „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ 

proto musí být zásadní pozornost věnována takovým opatřením, která mohou zlepšit 

současnou situaci a postupně zlepšit kvalitu životního prostředí (především kvalitu ovzduší) 

kraje. 

 

Po projednání tohoto oznámení v rámci zjišťovacího řízení bude na základě závěru 

zjišťovacího řízení zpracován dokument „Vyhodnocení vlivů Programu rozvoje Ústeckého 

kraje 2014 – 2020 na životní prostředí na životní prostředí a veřejné zdraví“ (dále také 

Vyhodnocení). 

 

Vyhodnocení bude kromě obligatorních požadavků (příloha č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů) a případných požadavků uvedených v Závěru zjišťovacího 

řízení, zaměřen také na posouzení toho, která opatření / aktivity jsou ohroženy v důsledku 

aktuálního stavu životního prostředí v kraji a pro jejichž úspěšnou implementaci bude 

podmínkou významné zlepšení kvality životního prostředí. 

 

Spolupráce týmu zpracovatelů SEA se zpracovatelem a předkladatelem koncepce bude 

z výše uvedeného důvodu zaměřena především na identifikaci těch opatření, která ke 

stanovenému cíli a eliminaci uvedené hrozby limitů ekonomického rozvoje kraje mohou co 

nejvíce přispět. 

 

Pro zpracování oznámení byl dispozici finální návrh „Programu rozvoje Ústeckého kraje”, 

obsahující následující části: 

A.1 Profil kraje (červenec 2012) 

A.2 Analýza vnějších rozvojových faktorů (červen 2012) 

A.3 Analýza názorů vybraných aktérů (červen 2012) 

A.4 Analýza SWOT (srpen 2012) 

B. Návrhová část (říjen 2012) 

C. Implementační část (listopad 2012) 
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D.2. Předpokládané vlivy 
 

V následujícím textu je provedeno předběžné zhodnocení priorit (globálních cílů) a opatření 

(specifických cílů) „Programu rozvoje Ústeckého kraje”. Podrobné hodnocení, v souladu 

s požadavky citovaného zákona, bude včetně vyhodnocení jednotlivých navrhovaných 

opatření provedeno v dokumentu „Vyhodnocení vlivů Programu rozvoje Ústeckého kraje 

2014 – 2020 na životní prostředí a veřejné zdraví“, který bude po ukončení zjišťovacího 

řízení zpracován na základě Závěru zjišťovacího řízení.  
 

Priorita 1: Konkurenceschopná a stabilizovaná ekonomika (naplňuje globální cíl Stabilizovat 

výkonnost regionální ekonomiky a zastavit zaostávání konkurenceschopnosti kraje 

vůči ostatním částem Česka) 

V rámci Priority 1 není důvod předpokládat významné negativní vlivy na životní 

prostředí nebo zdraví obyvatelstva. 

 Opatření 1.1: Konkurenceschopnost regionální ekonomiky (naplňuje specifický cíl 

Zvýšit konkurenceschopnost a inovační potenciál kraje) 

V rámci Opatření 1.1 není důvod očekávat významné negativní dopady. Je to především 

z toho důvodu, že se Opatření 1.1 zaměřuje na inovace, výzkum, osvětu a vzdělávání, 

propagaci a podobně. 

 Opatření 1.2: Význam a efektivita výzkumu a vývoje (naplňuje specifický cíl Zvýšit 

úroveň a aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje a zvýšit počet podniků 

provozujících činnost v oblasti výzkumu a vývoje) 

Uvedené opatření cíl je zaměřeno na podporu výzkumu a vývoje, zkvalitnění vzdělání, 

zvýšení kvalifikace a podobně. Tyto aktivity obvykle nemají negativní dopady na životní 

prostředí. Opatření 1.2 sekundárně vytváří předpoklady pro pozitivní vlivy, protože 

vzdělaní odborníci mají obvykle šetrnější vztah k životnímu prostředí a lépe chápou 

požadavky udržitelného rozvoje. 

 Opatření 1.3: Efektivita regionálního trhu práce (naplňuje specifický cíl Zvýšit 

akceschopnost trhu práce a subjektů, které na něm působí, a tím přispět ke zvýšení 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti) 

Opatření 1.3 je zaměřeno na podporu zaměstnanosti absolventů středních a vysokých 

škol, podporu stáží a praxí, pořádání veletrhů, podporu resocializace a rekvalifikace 

a podobně. Zkvalitnění vzdělání a snížení nezaměstnanosti obecně nemá negativní 

dopady na životní prostředí ani zdraví obyvatelstva. V souvislosti s resocializací, 

rekvalifikacemi a snížením nezaměstnanosti lze očekávat pozitivní vlivy na zdraví 

obyvatelstva. 

 

Priorita 2: Sociální kapitál a kvalita veřejných služeb (naplňuje globální cíl 

Zkvalitněním poskytovaných veřejných služeb vytvořit podmínky pro kvalitní 

život všech skupin obyvatel) 

V rámci Priority 2 není důvod předpokládat významné negativní vlivy na 

životní prostředí nebo zdraví obyvatelstva. 
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 Opatření 2.1: Eliminace a prevence sociálního vyloučení (naplňuje specifický cíl 

Omezit nebo odstranit problém sociálně slabých obyvatel a lidí žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách přístupem založeným na tvorbě pracovních příležitostí, 

vzdělávání a dostupném systému sociálních služeb) 

Opatření 2.1 je zaměřeno na předcházení sociálnímu vyloučení, řešení problémů 

vyloučených lokalit, podporu vytváření nových pracovních míst, poradenství a podobně. 

V rámci Opatření 2.1 není důvod očekávat významné negativní dopady. 

 Opatření 2.2:  Zefektivnění vzdělávacího systému (naplňuje specifický cíl Posílit 

význam a dopad vzdělávání na rozvoj sociálního kapitálu kraje) 

Opatření 2.2 je zaměřeno na podporu vybavení škol, podporu vzdělávání, podporu 

subjektů zaměřených na práci s dětmi a mládeží, školskou reformu a podobně. V rámci 

Opatření 2.2 není důvod očekávat významné negativní dopady. Naopak lze očekávat 

pozitivní vlivy priority, protože, vzdělaní lidé mají obvykle šetrnější vztah k životnímu 

prostředí. 

 Opatření 2.3:  Sociální a zdravotnické služby (naplňuje specifický cíl Vytvořit 

dostupný a kvalitní systém sociálních a zdravotnických služeb odpovídající potřebám 

obyvatel kraje) 

Opatření 2.3 je zaměřeno podporu sociálních a  zdravotnických služeb. V rámci 

Opatření 2.3 není důvod očekávat významné negativní dopady. Mírné negativní vlivy by 

mohly nastat v případě realizace stavebních prací souvisejících například s optimalizací 

lůžkové kapacity a podobně.    

 Opatření 2.4: Kultura, sport a volný čas (naplňuje specifický cíl Zkvalitnit nabídku 

kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro různé skupiny obyvatel 

a zachovat a adekvátně využít architektonicky, historicky, kulturně i technicky cenné 

objekty a areály) 

Opatření 2.4 je zaměřeno na podporu zřízení krajské databáze památkově cenných 

objektů, příspěvky na projektovou přípravu regenerace památkově cenných objektů, 

asistenci, marketing kulturních akcí, podpora zájmových, spolkových, kulturních 

a sportovních aktivit obyvatelstva. V rámci Opatření 2.4 není důvod očekávat významné 

negativní dopady. Mírné negativní vlivy by mohly nastat při obnově drobných 

kulturních památek nebo v případě regenerace památkově cenných objektů.    

 Opatření 2.5: Veřejná správa (naplňuje specifický cíl Zvýšit kvalitu a efektivitu 

veřejné správy) 

Opatření 2.5 je zaměřeno na podpora, vytváření a rozvoj partnerství, rozvoj využívání 

moderních komunikačních nástrojů a metod řízení, zvyšování kvalifikace a kompetence 

a další vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu, zavedení inovací (elektronizace, IT 

a další technologie) v krajské samosprávě, zefektivnění a modernizace systému 

krizového řízení a integrovaného záchranného systému a výměnu zkušeností a know-

how mezi partnerskými subjekty. V rámci Opatření 2.5 není důvod očekávat významné 

negativní dopady. Lze spíše očekávat, že kvalitnější a efektivnější veřejná správa bude 

mít mírně pozitivní vlivy na životní prostředí. 
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Priorita 3: Infrastruktura a životní prostředí (naplňuje globální cíl Vybudovat kvalitní, 

dostatečně kapacitní a dlouhodobě udržitelnou infrastrukturu a zlepšit životní 

prostředí v kraji) 

V rámci Priority 3 nelze vyloučit negativní vlivy některých negativní vlivy na 

životní prostředí nebo zdraví obyvatelstva (viz níže). O podpoře ze strany 

krajského úřadu je v případě takových aktivit (projektů) třeba rozhodovat na 

základě kvalifikovaného  posouzení dotčených aktivit z hlediska jejich vlivů 

na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 

 Opatření 3.1: Páteřní infrastruktura kraje (naplňuje specifický cíl Dobudovat hlavní 

páteřní trasy silniční, železniční, vodní a cyklistické dopravy) 

Opatření 3.1 je zaměřeno na rozvoj sítě páteřních cyklostezek včetně související 

infrastruktury, budování silničních obchvatů měst, na posilování bezpečnostních 

opatření v dopravě a na rozvoj integrovaného dopravního systému veřejné dopravy. 

V rámci uvedených aktivit v rámci Opatření 3.1 není důvod očekávat významné 

negativní dopady. Nicméně v rámci příslušných řízení (stavební řízení, případně EIA) 

bude nezbytné posoudit možné negativní dopady realizace staveb. Po dokončení staveb 

budou mít aktivity pozitivní vliv. 

Opatření zahrnuje také nepřímou podporu aktivit jiných subjektů například 

v  následujících oblastech: dokončení chybějících úseků dálnice D8 a rychlostní silnice 

R7, modernizace a zvýšení kapacity silnice I/13, modernizace páteřních železničních 

tratí, integrace různých druhů veřejné dopravy a další. 

V případě uvedených aktivit nelze v době výstavby vyloučit určité negativní vlivy na 

životní prostředí. O podpoře ze strany krajského úřadu je tedy třeba rozhodovat na 

základě kvalifikovaného  posouzení dotčených aktivit z hlediska jejich vlivů na životní 

prostředí. Dálnice D8 a rychlostní komunikace R7 a komunikace I/13 byly již 

hodnoceny v rámci SEA, která se prováděla k Zásadám územního rozvoje ÚK. 

 Opatření 3.2: Dostupnost jednotlivých částí kraje (naplňuje specifický cíl Zlepšit 

technický stav, bezpečnost a zajistit optimální využití silniční, železniční a cyklistické 

infrastruktury v periferních částech Ústeckého kraje) 

Opatření je primárně zaměřeno na modernizace a přizpůsobování sítě silnic II. a III. 

tříd potřebám území, odstraňování konfliktních míst a zvyšování bezpečnosti cyklistické, 

pěší a motorové dopravy, koordinace a spolupráce s  dalšími subjekty ohledně 

budoucího využití lokálních železnic (osobní doprava, turistická doprava, zrušení tratě 

apod.) a další.V rámci Opatření 3.2 není důvod očekávat významné negativní dopady. 

Určité negativní dopady lze očekávat během stavebních prací při realizaci konkrétních 

projektů.  Po jejich dokončení však lze očekávat pozitivní dopady na životní prostředí 

a zdraví obyvatelstva.   

 Opatření 3.3: Zásobování energiemi a infrastruktura životního prostředí (naplňuje 

specifický cíl Zvýšením diverzity energetických zdrojů a zlepšením technického stavu 

rozvodné sítě posílit stabilitu v zásobování energiemi) 
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Opatření 3.3 je zaměřeno na snižování energetické náročnosti budov v majetku kraje, 

podporu energetického využití odpadů (zejména pak odpadů komunálních), osvětové 

aktivity v oblasti energetických úspor a recyklace odpadu, na podporu modernizace 

lokálních topenišť na pevná paliva, finanční podporu výstavby a obnovy 

vodohospodářské infrastruktury, zvyšování retenční schopnosti krajiny a zvyšování 

protipovodňové ochrany území z krajského Fondu vodního hospodářství. 

V rámci výše uvedených aktivit není u většiny aktivit důvod očekávat významné 

negativní dopady. Nicméně v rámci příslušných řízení (stavební řízení, případně EIA) 

bude nezbytné posoudit možné negativní dopady realizace staveb. Po dokončení staveb 

budou mít aktivity převážně pozitivní vliv. 

Zvýšenou pozornost si zasluhuje podpora energetického využití odpadů. V případě 

aktivit na podporu energetického využití odpadů je třeba dbát na důsledné dodržování 

procedur dle stavebního zákona a také podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Podpořeny by měly být pouze takové projekty, které ve všech uvedených procedurách 

vyhoví z hlediska jejich vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva . 

Opatření zahrnuje také nepřímou podporu aktivit jiných subjektů například 

v  následujících oblastech: rozvoj infrastruktury pro třídění a znovuvyužití odpadu 

a integrovaných systémů nakládání s odpadem, budování, rekonstrukce a obnova sítí 

technické infrastruktury (el. energie, plyn, voda), zvyšování efektivity stávajících zdrojů 

CZT, podpora využití odpadního tepla z výroben elektrické energie, rozvoj 

alternativních zdrojů energie, nefinanční podpora snižování energetické náročnosti 

budov, nefinanční podpora energetického využití odpadu. 

V případě uvedených aktivit nelze v době výstavby vyloučit jejich negativní vlivy na 

životní prostředí. V případě některých uvedených aktivit nelze vyloučit jejich negativní 

vliv ani během provozu. Proto je třeba rozhodovat o podpoře těchto aktivit ze strany 

krajského úřadu na základě kvalifikovaného posouzení dotčených aktivit z hlediska 

jejich vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.  

 Opatření 3.4: Kvalita životního prostředí (naplňuje specifický cíl Odstranit významná 

ekologická rizika v krajině, zvýšit kvalitu vody ve vodních tocích, obnovit 

vodohospodářské systémy v krajině a zajistit udržitelné využití lesů) 

V rámci Opatření 3.4 lze očekávat pozitivní dopady na životní prostředí a zdraví 

obyvatelstva, protože Opatření je primárně zaměřeno na ochranu životního prostředí.  

 Opatření 3.5: Revitalizace devastovaných částí kraje (naplňuje specifický cíl 

Systematicky a koncepčně rekultivovat krajinu poškozenou těžbou a lokality typu 

brownfields) 

V rámci Opatření 3.5 lze očekávat pozitivní dopady na životní prostředí a zdraví 

obyvatelstva, protože Opatření je primárně zaměřeno na ochranu životního prostředí.  
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Priorita 4: Atraktivní města (naplňuje globální cíl Zatraktivnit města z pohledu obyvatel, 

návštěvníků a investorů a zlepšit fyzické a sociální prostředí deprivovaných částí 

měst) 

V rámci Priority 4 není důvod předpokládat významné negativní vlivy na 

životní prostředí nebo zdraví obyvatelstva. 

 Opatření 4.1: Veřejná prostranství a občanská vybavenost (naplňuje specifický cíl 

Zlepšit technický stav a zvýšit využitelnost veřejných prostranství a objektů veřejné 

občanské vybavenosti) 

Opatření 4.1. je zaměřeno zejména na příprava projektů regenerace, zajištění 

bezbariérového přístupu do veřejných objektů v majetku kraje, identifikace lokalit 

s nedostatečnou občanskou vybaveností a vytvoření předpokladů k jejich dovybavení, 

asistence subjektům (především městům) vlastnícím objekty občanské vybavenosti 

s přípravou podkladů k získání veřejné podpory na jejich regeneraci. V rámci Opatření 

4.1 lze očekávat převážně pozitivní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 

Mírné negativní vlivy by mohly nastat v případě realizace souvisejících stavebních. 

 Opatření 4.2: Revitalizace městských brownfieldů (naplňuje specifický cíl Zredukovat 

počet a rozsah brownfieldů, nalézt pro tyto plochy smysluplné využití a postupně 

realizovat jejich revitalizaci) 

Opatření 4.2 je zaměřeno zejména na plánovací aktivity týkající se revitalizace 

městských brownfieldů, stanovení kompetencí, propagační a vzdělávací aktivity, 

vytvoření podrobné databáze brownfieldů, vytipování brownfieldů vhodných 

k revitalizaci pro účely kraje, pořízení územních studií či regulačních plánů 

u vytipovaných brownfieldů s předjednaným záměrem využití, financování průzkumu 

ekologických škod na brownfieldech a projektů odstranění škod, vytvoření podmínek 

pro upřednostnění rozvoje brownfieldů a Podpora přípravy projektů na brownfieldech. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v souvislosti s realizací aktivit v rámci Opatření 4.2 není 

důvod očekávat významné negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 

Realizace opatření bude naopak předpoklade pro budoucí pozitivní vlivy. 

 Opatření 4.3: Revitalizace upadajících rezidenčních lokalit (naplňuje specifický cíl 

Zamezit propadu fyzického stavu a sociálního statusu rezidenčních lokalit) 

Opatření 4.3 je zaměřeno zejména na příprava souvisejících krajských strategických 

dokumentů, koordinaci aktivit obcí a ostatních aktérů v oblasti revitalizace upadajících 

rezidenčních lokalit, intervence za vyšší aktivitu obcí a měst v problematice sociálního 

bydlení, dohlížení na konzistenci aktivit na lokální a regionální úrovni, dotace na 

zpracování projektové přípravy aktivit revitalizace upadajících rezidenčních lokalit 

a asistence vlastníkům dotčených nemovitostí při podávání žádostí o dotace na 

regeneraci domů a bytů. Z  výše uvedeného je zřejmé, že v souvislosti s realizací aktivit 

v rámci Opatření 4.3 není důvod očekávat významné negativní dopady na životní 

prostředí a zdraví obyvatelstva. Realizace opatření bude naopak předpokladem pro 

budoucí pozitivní vlivy. Mírné negativní vlivy by mohly nastat pouze v případě realizace 

stavebních prací souvisejících s regenerací domů a bytů. 
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 Opatření 4.4: Environmentálně šetrnější doprava ve městech (naplňuje specifický cíl 

Snížit negativní dopady automobilové dopravy na prostředí měst) 

Opatření 4.4  je zaměřeno zejména na výstavbu obchvatů měst, protihluková opatření 

a opatření ke „zklidnění dopravy“, koordinace přípravy revitalizace přestupních uzlů 

hromadné dopravy, zajištění bezbariérovosti veřejné dopravy, podpora stabilizace tras 

konfliktních úseků plánovaných silničních obchvatů a průtahů (Bílina, Děčín) a jejich 

následné začlenění do ZÚR ÚK, příspěvky městům na zpracování projektové 

dokumentace k rozvoji cyklistické infrastruktury, infrastruktury dopravy v klidu 

a projektů „zklidnění dopravy“, příspěvky městům na rozvoj cyklistické infrastruktury 

(např. B+R zařízení) a podpora přenosu know-how ze zahraničí. 

V rámci výše uvedených aktivit Opatření 4.4 není u většiny aktivit důvod očekávat 

významné negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Nicméně v rámci 

příslušných řízení (stavební řízení, případně EIA) bude nezbytné posoudit možné 

negativní dopady realizace staveb. Po dokončení staveb budou mít aktivity převážně 

pozitivní vliv. 

Zvýšenou pozornost si zasluhuje podpora stabilizace tras konfliktních úseků 

plánovaných silničních obchvatů a průtahů (Bílina, Děčín) a jejich následné začlenění 

do ZÚR ÚK. V tomto případě je třeba dbát na důsledné dodržování procedur dle 

stavebního zákona a také podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podpořeny by měly být 

pouze takové projekty, které ve všech uvedených procedurách vyhoví z hlediska jejich 

vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 

 
Priorita 5: Životaschopné venkovské části kraje (naplňuje globální cíl Stabilizovat 

znevýhodněné části kraje z hlediska jejich vybavenosti, ekonomického a sociálního 

rozvoje a využití krajiny) 

V rámci Priority 5 není důvod předpokládat významné negativní vlivy na 

životní prostředí nebo zdraví obyvatelstva. 

 Opatření 5.1: Hospodářská aktivita na venkově (naplňuje specifický cíl Zlepšit 

podmínky pro rozvoj místních podnikatelů, rozšířit nabídku pracovních příležitostí 

a posílit nabídku pro bydlení ve venkovských obcích) 

Opatření 5.1 je zaměřeno na propagační a osvětové aktivity pro podnikatele (školení, 

semináře, workshopy), podporu využití MAS a dalších aktivit pro místní ekonomický 

rozvoj, posilování provázanosti mezi nabídkou vzdělávání a poptávkou na trhu práce 

a podporu vytváření a rozvoje regionálních značek Opatření zahrnuje také nepřímou 

podporu rekonstrukcí a regenerací obytných domů v malých obcích ze SF nebo jiných 

zdrojů. 

V rámci Opatření 5.1 proto není důvod očekávat významné negativní dopady životní 

prostředí nebo zdraví obyvatelstva. Mírné negativní vlivy by mohly nastat v případě 

realizace stavebních prací souvisejících s rekonstrukcemi a regeneracemi obytných 

domů v malých obcích.  
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 Opatření 5.2: Služby a veřejná vybavenost na venkově (naplňuje specifický cíl Zajistit 

odpovídající a udržitelnou nabídku služeb a veřejné vybavenosti) 

Opatření 5.2 je zaměřeno na zachování dopravní obslužnosti venkovských oblastí 

autobusovou a železniční dopravou, modernizace a přizpůsobování sítě silnic II. a III. 

tříd potřebám, podporu rekonstrukce místních komunikací, podporu výstavby 

a rekonstrukce ČOV, kanalizací, vodovodů, podporu vytváření detašovaných pracovišť 

středních škol, případnou finanční podporu na zachování a přiměřenou dostupnost 

základních služeb a veřejné vybavenosti malých obcích (MŠ, ZŠ, pošta, lékař, Policie 

ČR, lékařská pohotovost, sociální služby), podporu rozvoje komunitního života 

a podporu volnočasových aktivit obcí a spolků (kulturních, společenských a sportovních 

aktivit). 

V rámci výše uvedených aktivit Opatření 5.2 není důvod očekávat významné negativní 

dopady na životní prostředí a zdraví obyvatelstva a po jejich realizaci lze většinou 

očekávat vlivy pozitivní. Nicméně v rámci příslušných řízení (stavební řízení, případně 

EIA) bude nezbytné posoudit možné negativní dopady realizace staveb. Po dokončení 

staveb budou mít aktivity převážně pozitivní vliv. Mírné negativní vlivy lze očekávat 

v případě realizace stavebních prací souvisejících s realizací staveb. 

 Opatření 5.3: Zemědělství a péče o krajinu (naplňuje specifický cíl Zajistit 

odpovídající roli zemědělství v ekonomice venkovských obcí a při péči o krajinu) 

Opatření 5.3 je zaměřeno na podporu využívání místních zemědělských 

a potravinářských produktů, podporu začínajícím zemědělcům na technické vybavení, 

podporu rozšiřování mimoprodukčních funkcí zemědělství a na využití zemědělské půdy 

bez aktuálního využití pro ekologickou stabilizaci krajiny a posílení její retenční 

schopnosti. Z podstaty výše uvedených aktivit v rámci Opatření 5.3 lze očekávat 

neutrální nebo pozitivní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.  

 Opatření 5.4: Udržitelný cestovní ruch (naplňuje specifický cíl Využít potenciálu 

cestovního ruchu). 

Opatření 5.4 je zaměřeno mimo jiné na realizaci vybraných infrastrukturních projektů 

územně zacílených na části kraje s vysokým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, 

koordinované marketingové aktivity, spolupráci mezi krajem a dalšími subjekty při 

zajištění údržby a provozu významných investic do turistické infrastruktury 

realizovaných v kraji, propagaci regionálních značek, podporu značení a údržby 

turistických tras a cyklotras, podporu turistické dopravy na vybraných železničních 

tratích a vodních tocích a udržení a rozvoj činnosti ustavených destinačních agentur ve 

4 turistických regionech. 

V rámci výše uvedených aktivit Opatření 5.4 není u většiny aktivit důvod očekávat 

významné negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Nicméně 

s ohledem na deklarovanou snahu posílit mimo jiné infrastrukturu tak, aby se kraj mohl 

stát atraktivním místem pro zájemce o cestovní ruch je třeba vzít v úvahu, že takové 

aktivity pochopitelně nesou i úskalí dopadu na životní prostředí. V rámci příslušných 

řízení (stavební řízení, případně EIA) proto bude nezbytné posoudit možné negativní 

dopady realizace staveb. 
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Na druhou stranu je předpokladem zvýšení atraktivity kraje nejen doplnění 

infrastruktury, ale také zlepšení stavu životního prostředí, což může být vhodným 

motivem pro přiměřené a environmentálně šetrné projekty. 

Dále je třeba vzít v úvahu, že dopady aktivit jsou závislé na lokalizaci, provedení, 

zaměření, a dalších aspektech projektů. Týká se to problematiky infrastruktury, kdy 

například rozvoj dopravní infrastruktury může na jedné straně přinést zlepšení stavu 

(omezení kongescí, plynulejší doprava), ale na druhé straně může posilovat atraktivitu 

individuální automobilové dopravy se všemi souvisejícími negativními dopady.  
 

Podrobné vyhodnocení všech strategických cílů bude na základě porovnání s referenčními 

cíli životního prostředí bude provedeno v rámci dokumentu Vyhodnocení. 
 

Způsob stanovení referenčního hodnotícího rámce v oblasti ŽP 
 

Při hodnocení vlivu strategie na životní prostředí bude v rámci dokumentu Vyhodnocení 

použit standardní postup stanovení referenčních cílů životního prostředí a porovnání 

jednotlivých hlavních cílů, respektive opatření strategie s uvedenými referenčními cíli. 
 

Referenční cíle ochrany životního prostředí budou tvořit základní rámec pro vyhodnocení 

vlivů „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ na životní prostředí. Referenční 

cíle ochrany životního prostředí umožní posoudit, jak mohou jednotlivé priority (globální 

cíle) a opatření (specifické cíle) programu 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 záměrů, podporovaných krajem.  
 

Pro stanovení referenčního hodnotícího rámce a tím i sestavení vybrané sady referenčních 

cílů bude použit standardní postup. 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). Dalším zdrojem pro formulaci referenčního hodnotícího rámce bude provedená 

analýza stavu životní prostředí v Ústeckém kraji, především identifikace významných 

problémů v ochraně životního prostředí. 
 

Z uvedené kompletní sady potenciálních cílů budou v rámci fáze Vyhodnocení vybrány ty 

referenční cíle ochrany životního prostředí, u nichž bude nalezena vazba k jednotlivým 

cílům a opatřením strategie. Vyhodnocení bude provedeno tabulkovou formou 

s porovnáním vztahu cílů a opatření rozvoje k vybraným referenčním cílům (negativní, 

neutrální, respektive pozitivní vliv) s následným komentářem a doporučením autorům 

strategie a předkladateli koncepce.  
 

Obdobně budou formulovány i cíle ochrany veřejného zdraví. Avšak vzhledem k charakteru 

posuzování budou tyto cíle považovány za doplňkové, zejména vzhledem k velmi 

omezeným možnostem stanovit a zejména sledovat u většiny cílů ochrany veřejného zdraví 

během doby trvání implementace strategie průkazné indikátory implementace a také 

vzhledem k “překrývání” některých cílů směřujících k ochraně životního prostředí s cíli 

ochrany veřejného zdraví. 
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V souvislosti se stanovisky dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

která nevyloučila potenciální vliv „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ na 

chráněná území soustavy Natura 2000, bude ve fázi Vyhodnocení provedeno také 

posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000. 

 

 

ČÁST E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
 

E.1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky 

 

S ohledem na zaměření a rozsah „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ a jeho 

působnost pro území Ústeckého kraje se a priori nepředpokládá její významné vlivy, které 

by přesahovaly hranice České republiky. V případě, že by vlivy konkrétního projektu 

podporovaného v rámci programu mohly potenciálně významně přesahovat hranice České 

republiky, byl by takový projekt posouzen v rámci procesu EIA v souladu se zákonem 

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

 

V obecné poloze může „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ v různé míře 

ovlivnit všechny sektory životního prostředí, a to jak pozitivně, tak negativně. Vlivy na 

životní prostředí a veřejné zdraví mohou nastat v případě konkrétních projektů 

realizovaných v rámci strategie. V takovém případě budou jednotlivé projekty předmětem 

samostatného posouzení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o posuzování vlivů na životní prostředí, případně v rámci procedur dle 

stavebního zákona.  

 

E.2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce 

 

Součástí oznámení koncepce není mapová ani jiná dokumentace. Orientační mapky 

územního rozložení vybraných hodnot, týkající se údajů v oznámení koncepce, jsou vesměs 

uvedeny v textu oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly použity 

pro zpracování tohoto oznámení, je uveden v příslušné kapitole. 

 

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. Jejich podrobné 

posouzení z hlediska dopadů na životní prostředí bude provedeno v rámci další fáze 

procedury SEA jako součást Vyhodnocení vlivů „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 

2020“ na životní prostředí a lidské zdraví. 

 

E. 4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů . 

 

Jelikož obeslané orgány ochrany přírody svým stanoviskem nevyloučily významný vliv na 

území soustavy Natura 2000, bude koncepce dále podrobena vyhodnocení vlivů na 

evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) soustavy Natura 2000.  
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Vyhodnocení vlivů koncepce na EVL a PO soustavy Natura 2000 bude součástí (přílohou) 

Vyhodnocení vlivů „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ na životní prostředí 

a lidské zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Součástí přílohy 

č. 1 tohoto oznámení jsou citovaná stanoviska orgánů ochrany přírody (KÚ Ústeckého kraje 

– odboru životního prostředí a zemědělství, Správy Národního parku České Švýcarsko, 

správ CHKO Kokořínsko, Labské pískovce, Lužické hory a správy CHKO České 

středohoří). 
 

Datum zpracování oznámení koncepce: 
 

Oznámení „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ bylo zpracováno v dubnu 

2013.  
 

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování 

oznámení koncepce: 
 

Na zpracování oznámení „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ se podíleli 

(v abecedním pořadí): 
 

Bc. Jan Kadraba 

odd. regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 

tel.: 475 657 559 

e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz 
 

Mgr. Lenka Polachová 

RADDIT consulting, s.r.o. 

Nádražní 118, 702 00 Ostrava 

telefon: 732 505 668 

e-mail: polachova@raddit.cz 
 

Ing. Bohumil Sulek, CSc. 

Na Pláni 9/2863, 150 00 Praha 5 

telefon: 602 353 194 

e-mail: bob.sulek@seznam.cz 

Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve smyslu 

§ 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; č. osvědčení: 

11038/1710/OHRV/93. Platnost osvědčení odborné způsobilosti prodloužena do 13.6.2016 

Rozhodnutím o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 

č.j.: 42243/ENV/11 vydaným MŽP dne 20.6.2011. 
 

Ing. Josef Svoboda 

vedoucí odd. regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 

tel.: 475 657 510 

e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz 
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mailto:svoboda.j@kr-ustecky.cz
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Podpis oprávněného zástupce předkladatele 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Oldřich Bubeníček 

                                                                         Hejtman Ústeckého kraje 
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SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ  

 

Základní podklady: 

 

Návrh „Programu rozvoje Ústeckého kraje”, obsahující následující části: 

A.1 Profil kraje (červenec 2012) 

A.2 Analýza vnějších rozvojových faktorů (červen 2012) 

A.3 Analýza názorů vybraných aktérů (červen 2012) 

A.4 Analýza SWOT (srpen 2012) 

B. Návrhová část (říjen 2012) 

C. Implementační část (listopad 2012) 

Podklady Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti životního prostředí 

Internetové stránky Krajského úřadu Ústeckého kraje 

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

předpisů 

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

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21.5.1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (NATURA 2000). 

Metodika posuzování vlivů koncepcí na ŽP vydaná MŽP, 2004. 

“Handbook on Environmental Assessment of Regional Development Plans and EU 

Structural Funds Programmes”. 

Internetové zdroje: http://stanoviste.natura2000.cz, http://ptaci.natura2000.cz, 

http://www.mzp.cz,  

 

Další podklady 

 

Atlas klimatických oblastí; Quitt; 1975 

Bajer T., Kotulán J.: Vyhodnocování rozsahu (velikosti) a významnosti vlivů záměrů na 

obyvatelstvo. EIA č. 2/98. Příl.1. MŽP ČR a  ČEÚ, Praha, 1998. 

Bláha K., Cikrt M.: Základy hodnocení zdravotních rizik. Státní zdravotní ústav, Praha, 

1996.  

Culek M.(1995, ed.). Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 347 str. 

Czudek T. a kol.: Geomorfologické členění ČSR. Stud geogr., 23, Brno, 1972. 

Friedl, K. a kol.: Chráněná území v České republice, MŽP, Praha 1991 

http://stanoviste.natura2000.cz/
http://ptaci.natura2000.cz/
http://www.mzp.cz/
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Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci 

soustavy Natura 2000. Planeta XII, 8/2004. MŽP ČR. 

Hejný, S. et Slavík, B.: Květena ČSR 1: 103-121. MŽP, Praha 1988 

Chytrý M. et al. (2001): Katalog biotopů České republiky. – AOPK ČR Praha. 

Informace ČHMÚ v oblasti znečištění ovzduší 

Internetové stránky MŽP, ČHMÚ, Cenia a další 

Kolektiv: Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Geografický ústav ČSAV Brno, 

FVŽP, Praha 1992 

Kolektiv (2001): Péče o lokality soustavy Natura 2000: Ustanovení článku 6 směrnice 

o stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, IX/ 4. 

Kolektiv (2001a): Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy 

Natura 2000: Metodická příručka k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 

92/43/EHS, edice Planeta, XII/1. 

Macháček M.: Vyhodnocování rozsahu (velikosti) a významnosti záměrů na přírodu 

a krajinu. EIA č.3/98. Příl.1. MŽP ČR a  ČEÚ, Praha, 1998. 

Maňák J., Obršál. Z., Šára M.: Vyhodnocování rozsahu (velikosti) a významnosti záměrů na 

ovzduší a klima. EIA č.4/98. Příl.1. MŽP ČR a  ČEÚ, Praha, 1998. 

Polák P., Saxa A. (eds). (2005): Priaznivý stav biotopov a druhov európského významu. 

ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 s. 
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PŘÍLOHY 
 

 

Příloha č. 1 
 

 

 

Stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

 

Seznam adresátů žádostí dle § 45i zákona č. 114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

Správa Národního parku České Švýcarsko 

Pražská 52 

407 46 Krásná lípa 

 

AOPK, Správa CHKO Kokořínsko 

Česká 149 

276 01 Mělník 

 

AOPK, Správa CHKO Labské pískovce a krajské středisko Ústí nad Labem 

Teplická 424/69 

405 02 Děčín 

 

AOPK, Správa CHKO Lužické hory 

Školní 12 

471 25 Jablonné v Podještědí 

 

AOPK, Správa CHKO České středohoří 

Michalská 260/14 

412 01 Litoměřice 


