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B. ÚDAJE O KONCEPCI 

B.1. NÁZEV 

Strategie regionální rozvoje ČR 2014+ 

 

B.2. OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA) 

Strategie regionálního rozvoje se pořizuje jako základní dokument politiky 

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

rozvoje. Cílem Strategie je formulování témat a aspektů významných pro 

podporu regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do odvětvových 

politik tam, kde je to účelné a potřebné. 

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

ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy ve věcech 

regionální politiky a dalších odvětví jako např. bydlení, cestovního ruch, územní 

plánování, která rovněž významně ovlivňují rozvoj regionů.  

Vize 

  Česká republika chce být v dlouhodobém horizontu  

� zemí konkurenceschopnou, využívající vzdělávací, výzkumnou a 
inovační infrastrukturu pro rozvoj znalostní ekonomiky; 

� zemí využívající svoji geografickou polohu k prohloubení vazeb a 
spolupráce ve středoevropském prostoru; 

� zemí rozvíjející udržitelným způsobem pozitivní (žádoucí) specifika 
jednotlivých regionů a podporující jejich vnitřní hospodářskou, sociální 
a environmentální soudržnost; 

� zemí s funkčními vazbami mezi venkovem a městy, chránící své 
přírodní a krajinné hodnoty a vhodně využívající přírodní a kulturní 
potenciál. 

Východiska 

Regionální politika ČR je významnou průřezovou koordinační státní politikou. 

Staví na vazbách s ostatními podpůrnými státními politikami a usiluje o 

zohlednění regionální dimenze v rámci sektorových politik. Je pojímána 

v kontextu ostatních rozvojových politik a s nimi spojených koncepčních 

rozvojových dokumentů. SRR vytváří hlavní východiska pro formulaci 

regionálních přístupů v rámci sektorových a odvětvových politik a je jedním 

z hlavních nástrojů pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni.  
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Důležitým východiskem jsou vazby s regionální (kohezní) politikou Evropské 

unie, částečně i se Společnou zemědělskou politikou EU a také s regionálními 

politikami krajských samospráv. Aktuálně jde na evropské úrovni o vazby se 

strategií Evropa 2020 a s jejími cíli specifikovanými v úrovni ČR v Národním 

programu reforem ČR 2011. Klíčovým dokumenty na národní úrovni jsou dále 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Politika územního rozvoje ČR 2008 a 

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 

až 2020. Stávající rezortní koncepce jsou základem pro řešení daného tématu 

v rámci celé ČR. SRR pomocí opatření v rámci příslušných priorit formuluji 

nejdůležitější regionální průměty. Tyto koncepce jsou uvedeny u specifikace 

jednotlivých priorit. 

SRR se zabývá regionálními průměty veřejných politik zejména z hlediska: 

− vnitřní diferenciace typů/úloh regionů a jejich součástí v závislosti na 
konkurenceschopném rozvojovém potenciálu, 

− rozdílné dynamiky socio-ekonomického rozvoje regionů a jejich 
územních celků, 

− prevence vzniku disparit v důsledku ekonomického a sociálního 
působení na území, 

− vlivu na životní prostředí, 

− udržitelného rozvoje regionů, 

− požadavků na zabezpečování veřejných služeb, 

− role regionálních aktérů. 

 

SRR zohledňuje i fakt, že státní programy regionálního rozvoje budou 

pravděpodobně pracovat se značně omezenými finančními zdroji a hlavní 

zdroje určené pro „regionální rozvoj“ budou prostředky ze strukturálních 

fondů. Významnou roli budou hrát i nadále krajské a obecní zdroje. Je třeba 

však posílit dosud opomíjené zdroje a finanční nástroje, jako jsou např. PPP, 

zahraniční kapitál, úvěry, záruky, rizikový kapitál, daňové pobídky a úlevy, 

zrychlené odpisování, snížení odvodů sociálního pojištění apod. 

 

B.3. CHARAKTER KONCEPCE 

Strategie regionálního rozvoje ČR je koncepčním dokumentem, který vedle 

svých širších aspektů formuluje regionální politiku ČR a dává implikace pro 

ostatní rozvojové politiky na období 2014–2020.  

Pro formulaci cílů SRR (i dílčích cílů v rámci jednotlivých priorit) jsou 

zohledněny předpokládané vývojové trendy zachycené v analytické části. 

Přestože v dlouhodobém časovém horizontu lze očekávat hospodářský růst EU, 

minimálně nejbližší léta budou ve znamení rozpočtových úspor a spíše 



Oznámení koncepce Strategie regionálního rozvoje 2014+ 

 9  

ekonomické stagnace. Regionální politika je proto postavena před náročný 

úkol podpořit regionální konkurenceschopnost a současně se vypořádat se 

selektivními dopady hospodářského vývoje a hrozbou prohlubování 

regionálních disparit a narušením územní soudržnosti. 

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

regionální politiky a jsou formulovány s ohledem na dlouhodobou vizi 

regionálního rozvoje a také ve vazbě na „Souhrnný návrh zaměření budoucí 

kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky“, obsahující i 

návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013. 

Koncepce nebude obsahovat projekty s konkrétním územním průmětem. 

Navrhovaná opatření mají strategický charakter, jejich účelem je vytvořit 

podmínky pro naplňování cílů regionální politiky, nikoliv rozhodovat o realizaci 

konkrétních investic. 

 

B.4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ 

Zpracování SRR vychází z potřeby aktualizace tohoto základního koncepčního 

dokumentu, respektive nahrazení stávající SRR zpracované na období 2007-

2013. Zpracováním SRR bude zajištěno plnění programového prohlášení vlády 

České republiky ze dne 4. srpna 2010 v oblasti regionálního rozvoje, územního 

plánování a bydlení a zajištění koordinace činností ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy při zabezpečování regionální politiky státu 

vyplývající ze zákona 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Strategie bude rovněž sloužit v rámci budoucího období Politiky hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti po roce 2014 k vytvoření podkladů a zajištění 

součinnosti pro formulaci cílů a priorit tzv. Smlouvy o partnerství pro rozvoj a 

investice a následného vymezení operačních programů především 

s regionálními dopady. 

 

B.5. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ 

MMR je gestorem za přípravu strategického dokumentu SRR. Zpracování SRR 

bylo zahájeno v roce 2011 a do její přípravy bylo zahrnuto několik partnerů na 

úrovni resortů, krajů, neziskového sektoru, Úřadu vlády a další.  

Do přípravy SRR se zapojili výše uvedení partneři již od jejího počátku, a to 

prostřednictvím dvou následujících pracovních skupin: 

1. Interní pracovní skupina IPS (složena z dotčených odborů MMR), 
2. Externí pracovní skupina EPS (složena ze zástupců většiny resortů, 

všech krajů, Svazu měst a obcí, Úřadu vlády, Ústavu pro územního 
rozvoje, Národní sítě místních akčních skupin, Nadace partnerství, Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR a další). 
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Pracovní skupiny se scházejí pravidelně s ohledem na zpracované výstupy a 

obsahem setkání je tak projednávání jednotlivých etap a výstupů SRR.  

Příprava SRR probíhá v následujících etapách: 

- zpracování analytické části SRR 

- vyhodnocení plnění SRR 2007-2013 a promítnutí jejich závěrů do SRR 
2014+, 

- příprava návrhové části, 

- zpracování implementační části. 

 
B.6. HLAVNÍ CÍLE  

Zajistit vyvážený rozvoj  území České republiky, přispět ke snižování 

regionálních rozdílů a umožnit využití místního potenciálu pro posílení 

konkurenceschopnosti a územního rozvoje regionů se zřetelem na kvalitu 

života a životního prostředí.  

ZÁKLADNÍ CÍLE: 

Cíl 1: Podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití 

ekonomického potenciálu regionů (růstový cíl) 

Cíl 2: Zmírnit prohlubování regionálních disparit (disparitní cíl) 

Cíl 3: Posílit udržitelnost rozvoje (preventivní cíl) 

Cíl 4: Rozvinout institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální 

cíl). 

Růstový cíl je v souladu s celkovým úsilím o zvýšení konkurenceschopnosti ČR 

jako celku. V jeho rámci je ve vztahu k podpoře územní vyváženosti kladen 

akcent na zlepšení podmínek pro využití ekonomického potenciálu jednotlivých 

území. Ekonomický rozvoj má tendenci ke koncentraci. Disparitní cíl zdůrazňuje 

aktivní reakci na prohlubující se disparity a krizové situace v nejvíce 

postižených regionech. Ekonomický rozvoj musí být sladěn se sociálním 

rozvojem a s limity životního prostředí. Udržitelnost rozvoje je akcentována 

v preventivním cíli. Institucionální cíl je průřezový a jeho stabilní naplňování je 

důležité ve vztahu k plnění předchozích tří cílů. 

SRR 2014+ nezahrnuje všechna rozvojová témata plošně se dotýkající regionů. 
Priority byly koncentrovány na hlavní problémová témata regionálního rozvoje 
a jednoznačně svázány s konkrétními územími, kde je dané rozvojové téma 
nejzásadnější.  
 

Priority regionální politiky ČR na období 2014–2020 

Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnost 
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P.1 Rozvoj regionálních center a jejich zázemí 

P.2 Rozvoj infrastruktury podmiňující růst regionální konkurenceschopnosti 

Prioritní oblast Územní soudržnost 

P.3 Řešení sociálních problémů měst 

P.4 Vyvážený socioekonomický rozvoj území mimo regionální centra 

P.5 Stabilizace periferních území 

Prioritní oblast Environmentální udržitelnost a bezpečnost 

P.6 Využívání přírodního a krajinného potenciálu v regionech a omezení 
negativních dopadů rozvoje regionů na životní prostředí 

P.7 Podpora preventivních a adaptačních opatření proti rizikům přírodního 
a antropogenního původu 

Prioritní oblast Veřejná správa a spolupráce 

P.8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 

P.9 Podpora koncepčního rozvoje a spolupráce na regionální a místní úrovni 

 
B.7. PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ  

SRR 2014+ je zpracovávána invariantně. 

B.8. VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY 

Vzhledem k účelu a charakteru dokumentu lze očekávat vazby SRR 2014+ 

s celou řadou koncepčních a strategických dokumentů na evropské i národní 

úrovni.  Níže je uveden přehled nejdůležitějších relevantních strategických 

dokumentů: 

Na evropské úrovni 

− Dokument Strategie Evropa 2020 

− 5. zpráva o ekonomické, sociální a územní soudržnosti 

− Sdělení Evropské komise k revizi rozpočtu EU, 

− Metodika finančních toků a auditu 

− Indikátory pro monitorování a evaluaci – praktický průvodce 
(14/8/2005 EK), 

− Návrhy Nařízení Evropské komise k fondům EU pro roky 2014 - 2020 

 

Na národní úrovni 

− Národní program reforem 
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− Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 

− Analýza konkurenceschopnosti ČR, 

− Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2007–2013 

− Národní strategický referenční rámec ČR 2007–2013 (NSRR) 

− Národní rozvojový plán ČR 2007–2013 (NRP) 

− Operační programy pro programovací období 2007–2013 

− Program rozvoje venkova 2007–2013 

− Politika územního rozvoje 

− Strategie udržitelného rozvoje 2008 

− Zásady urbánní politiky 

− Aktuální verze Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU 

− Národní program reforem České republiky 2011+ 

− Národní číselník indikátorů, 

− Hodnocení indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení, 

− Výstupy monitorovacího systému programů SF, 

− Zprávy o plnění Strategie regionálního rozvoje, 

− Poziční dokumenty vlády k jednotlivým hospodářským oblastem 

 

Na krajské úrovni 

− Strategie rozvoje krajů 

− Programy rozvoje krajů 

− Analýzy socioekonomického rozvoje krajů se specifikací potřeb po roce 
2013 z hlediska kohezní politiky. 

B.9. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ 

Termín pro předložením  SRR  vládě ČR ke schválení je konec srpna 2012. 

B.10. NÁVRHOVÉ OBDOBÍ 

SRR  je zpracována na období 2014 - 2020. 

B.11. ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ 

SRR 2014+ schvaluje Vláda. 
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+ je zpracovávána pro celé území České 

republiky. 

 

C.2. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ 

OVLIVNĚNY 

Územně samosprávné členění České republiky vychází ze základních jednotek – 

obcí. Jako vyšší územně samosprávné celky jsou definovány kraje. Předpokládá 

se ovlivnění území všech krajů České republiky: 

• Hlavní město Praha (VÚSC Pražský kraj) 

• Středočeský kraj se sídlem v Praze 

• Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

• Plzeňský kraj se sídlem v Plzni 

• Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech 

• Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem 

• Liberecký kraj se sídlem v Liberci 

• Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové 

• Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích 

• Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě 

• Jihomoravský kraj se sídlem v Brně 

• Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 

• Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci 

• Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě 

 

C.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Ovzduší 

Emisní situace 

V České republice patří mezi hlavní znečišťující látky ovzduší tuhé znečišťující 

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

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

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

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

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

NH3, používání rozpouštědel je pak hlavním zdrojem VOC. 

 

 

Legenda: __ 

 NOX 

 

__  

 SO2 

 

__  

 NH3 

 

__  

 Celkem 

 

Obrázek 1: Graf vývoje emisí okyselujících látek, ČR [ekvivalenty okyselení, index 

1990=100] 

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

V letech 1990–2010 klesly emise NOx o cca 50 %, emise VOC, CO a NH3 o cca 

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

90. letech v důsledku restrukturalizace národní ekonomiky, zpřísnění právních 

předpisů a následné realizace opatření na ochranu ovzduší. Po roce 2000 se 

nicméně tento příznivý trend v podstatě zastavil. Produkce emisí oxidu 

siřičitého je způsobena především využíváním pevných paliv pro výrobu 

elektrické energie ve velkých stacionárních zdrojích. Rovněž emise zbývajících 

látek v meziročních srovnáních spíše stagnují. U polutantů souvisejících 

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

je do značné míry kompenzován obnovou vozového parku (a tedy zlepšením 

emisních parametrů, zejména u osobních vozidel).  

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

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

podobě kritických zátěží v důsledku acidifikace půd.  

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

prekurzory přízemního ozonu, který vzniká v ovzduší sekundárně. U přízemního 

ozonu byl prokázán nepříznivý vliv na lidské zdraví i vegetaci. Na tvorbě 
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přízemního ozonu se nejvíce podílejí NOx (59 %) a VOC (31 %). CO přispívá 9 %, 

CH4 1 %. V porovnání s rokem 2000 se situace výrazně nezměnila. 

 

 

Legenda: __  

 VOC 

 

__  

 NOx 

 

__  

 CO 

 

__  

 CH4 

 

__  

 Celkem 

 

Obrázek 2: Graf vývoje emisí prekurzorů ozonu, ČR [potenciál tvorby přízemního ozonu, 

index 1990=100]  

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

 

Z hlediska zdravotních dopadů v ČR je rozhodující znečištění ovzduší jemnými 

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

perzistentními organickými polutanty (POP), zejména polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky (PAU). Významný podíl na znečištění ovzduší 

prachem mají sekundární částice vznikající z prekurzorů v ovzduší, za které jsou 

považovány NOx, SO2, NH3 a VOC. 
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Obrázek 3: Graf vývoje emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v ČR, 

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

2010 [index, 2003 = 100] 

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

 

Rozhodující množství znečištění tuhými částicemi, které jsou nositeli 

toxikologicky závažného znečištění, zejména polycyklických aromatických 

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

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

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

průmyslových zdrojů postupně klesá, souběžně s tím narůstá podíl dopravy a 

vytápění domácností. Tento trend je podporován zejména hospodářskou recesí 

v posledních letech. 

Oxidy dusíku jsou vypouštěny do ovzduší zejména z průmyslových zdrojů 

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

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

Imisní situace 

K hlavním problémům kvality ovzduší v současné době patří znečištění 

suspendovanými částicemi, přízemním ozonem a polycyklickými aromatickými 

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

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

znečištění ovzduší oxidem siřičitým, suspendovanými částicemi PM10, oxidem 

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

trendu a do roku 2003 koncentrace uvedených znečišťujících látek naopak 

vzrostly, v případě oxidu siřičitého jen velmi mírně. 

Vzhledem k rostoucí dopravě (včetně transitu) rostou imisní koncentrace NOx, 

trvale jsou překračovány limity pro troposférický ozón a rostou také 

koncentrace PM10 v některých městech. V blízkosti silně frekventovaných 

komunikací se s nárůstem dopravy postupně zvyšují také koncentrace 
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benzenu, u nějž dochází k překročení imisních limitů v Ostravě (v návaznosti na 

spolupůsobení vlivu automobilové dopravy a výroby koksu, situace se zde 

v díky změnám v koksárenství postupně zlepšuje). 

Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 zůstává jedním z 

hlavních problémů znečištění venkovního ovzduší ČR, zejména z důvodu 

přítomnosti toxikologicky závažného znečištění na povrchu prachových částic. 

Nejvíce zatíženou oblastí je Ostravsko a navazující část pánevní oblasti 

Moravskoslezského kraje, kde ke zhoršení imisní situace přispívá kromě 

kumulace místního těžkého průmyslu, lokálních topenišť a dopravy také 

dálkový přenos znečištění z Polska.  

Další ohniska znečištění ovzduší v ČR jsou vázána na: 

• velká města s rozvinutou automobilovou dopravou, 
• Podkrušnohorskou pánev, kde zhoršenou situaci způsobuje 

komplex vlivu průmyslu, zejména vysoké koncentrace 
energetických závodů, povrchové těžby uhlí a lokálního vytápění 
domácností, 

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

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

 

  

Obrázek 4: Nejvyšší 24 hodinové koncentrace PM10 v roce 2010 

(zdroj: ČHMÚ – převzato z ISSaR: Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA) 
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Obrázek 5:  Mapa oblastí ČR s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví v roce 

2009  

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

Motorem zásadního zlepšení kvality ovzduší před rokem 2000 byla celková 

ekologizace energetiky a těžkého průmyslu spolu s doznívajícím útlumem 

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

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

s ohledem na konkurenceschopnost zpomalil. Naopak trvale nepříznivá je 

situace v oblasti emisí z lokálních topenišť tuhá paliva.  

Ve většině měst zůstává dominantním faktorem negativně ovlivňujícím kvalitu 

ovzduší doprava. Ani technologický pokrok vývoje motorů s nižšími emisemi 

ani výstavbu obchvatů nepřinášejí výraznější zlepšení celkové situace, což 

potvrzují trendy imisních koncentrací v centrech měst. Připravované 

nízkoemisní zóny přinesou nejisté a pravděpodobně pouze málo významné 

zlepšení, které bude záviset na urbanistickém uspořádání měst a ochotě 

místních obyvatel, kteří rozhodují o volených zastupitelích obce. Bez 

restriktivních opatření týkající se omezení vjezdu osobních automobilů do 

center měst za současné restrukturalizace hromadné dopravy, která 

představuje vysoké investiční náklady, se imisní situace ve velkých městech 

nezlepší, spíše naopak. 

 

Voda 

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

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

látek (NL) o 89 %. Nejvýznamnější pokles množství vypouštěného znečištění byl 

patrný v 90. letech, a to především v důsledku restrukturalizace národního 

hospodářství a dále rozsáhlé výstavby a modernizace čistíren odpadních vod. 

Množství znečištění přitékajícího na ČOV se již statisticky významně nemění a 
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vzhledem k tomu, že velké zdroje znečištění mají ČOV již vybudovanou nebo 

rekonstruovanou, je další snižování vypouštěného znečištění závislé na 

poměrně pomalém a náročném budování ČOV u menších obcí. 

Dne 31. 12. 2010 uplynulo přechodné období ke splnění požadavků směrnice 

Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, přičemž řada z 633 

aglomerací nad 2 000 EO dosud nestihla realizovat projekty zajišťující soulad 

parametrů čištění vypouštěných vod s aktuální národní legislativou. Co do 

rozsahu je nejzásadnějším problémem rekonstrukce Ústřední čistírny 

odpadních vod v Praze (cca 14 % celkového zatížení z obcí nad 2 000 EO), kde 

termín realizace zatím nelze odhadovat.  

Složitá je rovněž situace u plošných zdrojů znečištění. Omezení znečištění 

dusičnany, pesticidy a okyselujícími látkami, které pocházejí ze zemědělského 

hospodaření a dále z erozního splachu z terénu a atmosférická depozice není 

možné dosáhnout investicemi do opatření typu end-of-pipe, tak jako je tomu u 

bodových zdrojů. Na množství těchto látek, které se dostane do vod, má vliv 

kromě jiných faktorů zejména zemědělská praxe, včetně aplikace a dávkování 

hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a způsobu obdělávání zemědělských půd. 

Jakost vod 

Vývoj v prvním desetiletí 21. století ve většině ukazatelů zaznamenal již pouze 

mírný pokles či stagnaci průměrných koncentrací znečišťujících látek. I přes 

postupné zlepšování jakosti vod se stále vyskytují úseky vodních toků zařazené 

do V. třídy jakosti vody podle základní klasifikace ukazatelů. 

Nejzatíženějšími řekami jsou většinou menší toky s malou vodností, které 

protékají hustě osídlenými oblastmi nebo oblastmi s velkou zátěží (zejména 

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

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

 

Půda a horninové prostředí 

Kvalita půdy je negativně ovlivněna zejména antropogenní činností, jako je 

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

chemických látek v zemědělství při hnojení zemědělské půdy a používání 

přípravků na ochranu rostlin. Na některých místech je ovlivněna přírodními 

vlivy, mezi které patří sesuvy půd. V ČR je kvalita půd ohrožena především 

erozí a zhutněním. Problémem je rovněž nadměrná acidifikace v důsledku 

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

depozice, nevhodný způsob obhospodařování lesů, nedostatečné používání 

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

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

Vzhledem k průmyslové tradici České republiky jsou značným problémem staré 

ekologické zátěže, které vytvořily nebezpečné antropogenní geochemické 
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anomálie v půdě, litosféře i hydrosféře a které je potřeba zneškodňovat. 

Negativní antropogenní vlivy a rizika souvisí i s kontaminovanými areály 

výrobních závodů, nevhodnými skládkami průmyslových odpadů, kontaminací 

vojenských prostor pohonnými hmotami nebo starou municí apod. 

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

erozí a 7,5 % (320 tis. ha) větrnou erozí. Nejvíce jsou ohroženy pozemky 

v pahorkatinném reliéfu, kde se v důsledku intenzifikace zemědělství a 

zcelování pozemků z území vytratily přirozené protierozní bariéry (remízky, 

příkopy, meze, větrolamy aj.). Zhutněním je ohroženo 40 % zemědělských půd. 

Zhutnění se negativně projevuje ve vodním režimu půdy a zvyšuje 

energetickou náročnost zpracování půdy. 

 

Příroda a krajina 

Česká republika se díky poloze na rozhraní více biogeografických oblastí, 

geologické stavbě i historickému a kulturnímu vývoji vyznačuje na svou rozlohu 

poměrně velkým druhovým bohatstvím živočichů i rostlin. Oblasti s nejvyšší 

biodiverzitou se nachází v nejteplejších částech republiky – v Polabí, 

Podkrušnohoří, na jižní a jihovýchodní Moravě či na Třeboňsku a ve středních 

Čechách.  

Mnoho druhů je však dnes z různých důvodů ohroženo a stav jejich populací 

není uspokojivý. Dochází ke snížení početnosti i rozšíření druhů a také k úbytku 

vhodných biotopů, což má za následek ohrožení celých společenstev a 

ekosystémů. Rozhodující podíl na dané situaci má činnost člověka, kdy dnes již 

v drtivé většině případů nedochází k ohrožení druhů jejich přímým 

pronásledováním či využíváním, ale znečišťováním jednotlivých složek 

životního prostředí a především nevhodným využíváním krajiny. 

Okolo poloviny druhů cévnatých rostlin na našem území náleží do některé 

kategorie ohroženosti podle červeného seznamu. U valné většiny ohrožených 

druhů rostlin je charakteristický špatný stav jejich stanovišť i prognóza vývoje 

do budoucna. 

Hlavními příčinami stavu jsou změny podmínek na stanovištích rostlin vlivem 

intenzivního hospodaření (obohacování živinami, změny vodního režimu, 

znečištění složek životního prostředí a další) a narušování lokalit včetně 

fragmentace i celkového zániku vlivem lidské činnosti. Významné je i opouštění 

pozemků a ukončení extenzivního hospodaření na nich. 

K nejohroženějším druhům obratlovců u nás patří ryby a kruhoústí a 

obojživelníci. Jsou to skupiny vázané na vodní prostředí, příčiny ohrožení tudíž 

souvisí zejména se změnami této složky životního prostředí, které byly v 

nedávné minulosti značné, a s jejím využíváním.  Ohrožená je i většina plazů. 
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Do některé z kategorií ohrožených druhů patří více než polovinu ptačích druhů, 

které na našem území hnízdí. Dlouhodobě vykazují nepříznivý vývoj zejména 

druhy vázané na zemědělskou krajinu, k negativním vlivům působícím na ptačí 

populace patří i velkoplošná výstavba různých druhů (dopravní a energetická 

infrastruktura, rekreační a sportovní areály apod.). 

Mezi ohroženými druhy savců jsou zapsány zejména málo početné druhy, které 

mají na našem území okraj svého areálu výskytu. K nejohroženějším se řadí 

netopýři a velké šelmy. Velké šelmy patří k druhům, za jejichž vyhubením stojí 

člověk, a které se k nám opět vrací. Na jejich rozšíření mají vliv mimo jiné 

bariéry v krajině tvořené liniovými stavbami. 

 

 

Biotopy 

Pro členění vegetace je v rámci ČR využívána klasifikace podle biotopů, 

obdobně jako ve zbylé části střední Evropy.  Je zpracován tzv. Katalog biotopů, 

který vznikl mj. jako podklad pro vytvoření soustavy Natura 2000 v ČR. 

Přírodní biotopy plošně zaujímají okolo 17 % rozlohy ČR, velká část z nich je 

regionálně omezená a vyskytuje se jen na malých plochách. Přírodní a přírodě 

blízká stanoviště se nachází zejména v periferních částech republiky s menší 

intenzitou zemědělství, kde jsou zpravidla i plošně rozsáhlejší, jen velmi 

omezeně jsou vázány na průmyslové oblasti, silně urbanizovaná území a části 

republiky s intenzivní zemědělskou výrobou.  Tyto biotopy se vyznačují nízkou 

mírou odolnosti. 

Stav přírodních biotopů, ze kterých jsou vymezena evropsky významná 

stanoviště (Natura 2000), není v ČR v současné době příznivý, nejohroženější 

jsou nejvzácnější a nejméně plošně zastoupené biotopy.   U většiny přírodních 

biotopů je narušena jejich struktura, včetně druhového složení, a funkce, což je 

způsobeno zejména záborem částí těchto biotopů, jejich fragmentací, šířením 

invazivních druhů, nevhodným hospodařením a s ním spojenými změnami 

podmínek (eutrofizace ap.). 

Nepřírodní biotopy pokrývají většinu rozlohy ČR. Činností člověka vznikají 

kromě ekologicky nestabilních ekosystémů i biologicky hodnotná společenstva, 

mnoho z nich je však dnes, obdobně jako u přírodních a přírodě blízkých 

struktur, ohroženo intenzifikací využívání krajiny nebo naopak jejím 

opouštěním. 

Krajina 

Struktura krajiny se působením mnoha faktorů v čase dynamicky mění, 

rozhodující pro změny v krajině ve středoevropském prostoru je lidská činnost, 

která se vyvíjí v závislosti na hospodářsko-politické situaci společnosti.  
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Obrázek 6:  Rámcové typy krajiny ČR podle využití 

(zdroj: CENIA) 

Podle využití pozemků tvoří 53,7 % rozlohy republiky zemědělská půda (4 234 

tis. ha na konci r. 2010) a 33,7 % rozlohy lesní pozemky (2 657 tis. ha). V 

posledních deseti letech dochází k úbytku zemědělské půdy o výměře okolo 5 

000 ha ročně ve prospěch lesních pozemků a ostatních ploch. 

V rámci zemědělské půdy stále převažuje orná půda (71, 04 %, 3 008 tis. ha), 

jejíž výměra klesá v posledních letech ročně cca o 8 – 9 000 ha. Naopak mírně 

narůstá podíl trvalých travních porostů (23,3 %, 986 tis. ha). 

Jevy, které ovlivňují současné změny ve využívání krajiny: urbanizace, resp. 

suburbanizace, vylidňování marginálních oblastí v pohraničí a místy i ve 

vnitrozemí na druhé straně, převod části orné půdy na trvalé travní porosty a 

zalesňovaní, opouštění a sukcesní zarůstání pozemků, zastavování orné půdy v 

okolí měst.  
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Krajinný ráz 

Rozmach výstavby, ke které často dochází nekoncepčně, ovlivňuje výrazně i ráz 

krajiny. Ochrana krajiny před činností, která by snížila její přírodní nebo 

estetickou hodnotu, je zakotvena legislativně. Hlavním nástrojem ochrany 

krajinného rázu v současné době je potřeba souhlasu orgánu ochrany přírody k 

umisťování či povolování staveb a jiných činností, které by mohly snížit nebo 

změnit krajinný ráz.  

Jako problematické z hlediska krajinného rázu jsou v současnosti vnímány 

zejména stavby alternativních zdrojů energie, velké dopravní stavby a 

velkoplošné terénní úpravy. K ochraně krajinného rázu v oblastech se 

soustředěnými významnými přírodními a estetickými hodnotami jsou krajskými 

úřady vyhlašovány přírodní parky, na jejichž územích mohou být přímo 

stanovena omezení využití krajiny tak, aby krajinné prostředí zůstalo 

zachováno. 

Fragmentace krajiny a její prostupnost 

V posledních několika desetiletích se výrazně zvyšuje fragmentace krajiny. 

Víceméně homogenní plochy v krajině jsou zejména liniovými stavbami 

rozdělovány na menší a vzájemně nepropojené části. Kromě úbytku biotopů 

pro různé druhy organismů dochází k jejich zmenšování na úroveň, při které 

daná populace již není životaschopná, a zároveň jsou jednotlivé populace od 

sebe izolovány, protože liniové stavby tvoří obtížně prostupné bariéry. 

 

Obrázek 7: Fragmentace krajiny dopravou – aktuální stav (2011) 
Vybarvené plochy znázorňují území dopravou nefragmentované krajiny (polygony UAT - Unfragmented Areas by 

Traffic), intenzita vybarvení zohledňuje kvalitu území z hlediska narušení fragmentací (tmavý odstín =výborná 

kvalita). 

(zdroj: Geoportal CENIA)  
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Obrázek 8: Rozloha nefragmentovaného území s prognózou do roku 2040, ČR [%] 

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

Bariérový efekt dopravních staveb roste s jejich velikostí i s hustotou provozu, 

kromě neprostupnosti stavby je nebezpečím i usmrcení zvířat automobily. 

 

Obrázek 9: Dálkové migrační koridory  

(Zdroj: AOPK ČR - výstup projektu Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a 

návrh ochranných a optimalizačních opatření) 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Veřejným zájmem je podle dle zákona o ochraně přírody a krajiny vytvoření 

systému ekologické stability (ÚSES), který zahrnuje ekologicky stabilní, přírodní 



Oznámení koncepce Strategie regionálního rozvoje 2014+ 

 25  

nebo přírodě blízké části krajiny a tvoří prostor pro výskyt, rozmnožování a 

migraci širokého spektra druhů organismů.  ÚSES se skládá z biocenter, 

biokoridorů a interakčních prvků a je vymezen na lokální, regionální a 

nadregionální úrovni. 

 

Obrázek 10: Nadregionální a regionální ÚSES 

 (zdroj: CENIA) 

Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny tvoří 

významný krajinný prvek (VKP) a je chráněna před poškozováním a ničením. 

VKP ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 

Další prvky, včetně těch vytvořených člověkem, mohou být jako VKP vyhlášeny. 

Obecná ochrana přírody a krajiny dále zahrnuje mimo jiné ochranu dřevin 

rostoucích mimo les či ochranu krajinného rázu včetně vymezování přírodních 

parků. Zvláštní ochrana přírody a krajiny rozlišuje zvláštní ochranu druhovou a 

územní. 

Zvláště chráněná území zaujímají 15,9 % rozlohy ČR – 12.5 tis. km2. Jejich 

jednotlivé kategorie se místy překrývají, a tak 25 chráněných krajinných oblastí 

má celkovou výměru 10,9 tis. km2 (13,8 % rozlohy ČR), 4 národní parky 1,2 tis. 

km2 (1,5 %) a maloplošná zvláště chráněná území dohromady kolem 1, 2 % 

rozlohy státu. 
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Obrázek 11: Velkoplošná zvláště chráněná území v ČR  

(zdroj: CENIA, AOPK) 

 

Natura 2000 

Česká republika se svým vstupem do Evropské unie zavázala připojit se také k 

Natuře 2000. Ta je na našem území tvořena dvěma typy území: ptačími 

oblastmi, vyhlašovanými pro ptáky, a evropsky významnými lokalitami, 

vyhlašovanými pro stanoviště, rostliny a živočichy. 

 

Obrázek 12: Ptačí oblasti v ČR (zdroj: CENIA, AOPK) 
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Odpady 

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

Produkce odpadů v kategorii nebezpečný odpad ve stejném období kolísala a v 

roce 2010 byl její objem obdobný roku 2003. V evropském porovnání zemí s 

nejnižší produkcí v EU27 z roku 2006 se řadí Česká republika v celkové roční 

produkci odpadů přepočtené na jednoho obyvatele na 6. místo. Z odpadových 

statistik dále vyplývá, že se zvyšuje celkové množství odpadů, které jsou 

recyklovány nebo využity. 

 

Obrázek 13:  Produkce odpadů v ČR  

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

 

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

asi 510 kg na obyvatele. U směsných komunálních odpadů stále převládá jejich 

ukládání na skládky, což je důsledkem nemotivujícího ekonomického prostředí 

(pro většinu subjektů je tento způsob nakládání s odpady nejlevnější) a 

chybějících kapacit pro materiálové a energetické využité těchto odpadů. V 

roce 2010 je tak ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 

zaujímalo 95 % z množství odstraňování odpadů. Naopak výrazně jiná je 

situace u tříděných složek odpadů (sklo, plasty, papír), kdy je většina odpadů 

vytříděných občany využita. 

 

Hluk 

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

strategických hlukových map pro silniční dopravu (pro silnice s intenzitou 

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

tratě s intenzitou dopravy vyšší než 60 000 vlaků za rok), pro leteckou dopravu 
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(pro letiště s více než 50 000 pohyby letadel za rok) a pro aglomerace s více než 

250 000 obyvateli.  

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

podíl, cca 75 % má silniční doprava. Průměrná hodnota této hlučnosti v okolí 

hlavních komunikací u obytných objektů se pohybuje okolo hodnoty LAeq 70 

dB ve dne a 63 dB v noci, ale v nejzatíženějších místech dosahuje ještě vyšších 

hodnot. V současné době se počet obyvatel vystavených celodennímu 

obtěžování hlukem (Ldvn = 70 dB) odhaduje na 258 800 (2,5 %), počet obyvatel 

vystavených vyšší než mezní hodnotě hluku pro rušení spánku (Ln = 60 dB) se 

odhaduje na 319 600 (3 %); toto číslo však není definitivní, a po ukončení 

hlukového mapování bude pravděpodobně vyšší. Za hlavní zdroj hluku je 

jednoznačně identifikována silniční doprava. V aglomeracích (v Praze, Ostravě 

a Brně) je vyšší než mezní hodnotě hluku pro rušení spánku vystaveno nad 10 

% obyvatel. Hluk v zatížených oblastech se v posledních letech již nezvyšuje, ale 

nadměrná hluková zátěž postihuje stále větší území. 

Tabulka 1:  Hlukem dotčená populace v ČR 

 

Zdroj: NRL – převzato ze Zprávy o stavu životního prostředí ČR v roce 2008, CENIA 

 

Obyvatelstvo a sídla 

Počet obyvatel ČR v posledních letech mírně rostl, zejména v důsledku kladné 

zahraniční migrace i přirozeného přírůstku. Problematické je ovšem existence 

značných rozdílů migračních trendů mezi příměstskými a periferními oblastmi 

(včetně vnitřních periferií). Kladné celkové migrační saldo se projevuje zejména 

okolo Prahy, na Plzeňsku nebo Brněnsku. Naopak mezi území dlouhodobě 

ztrátové patří odlehlé oblasti charakteristické mimo jiné i špatnou dopravní 

dostupností (Bruntálsko, Jesenicko nebo Broumovsko) nebo oblasti se špatným 
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životním prostředím, často v kombinaci se slabou ekonomickou výkonností 

(Mostecko, Karvinsko nebo Ostravsko). Za nepříznivý lze rovněž označit 

demografický trend stárnutí populace, který kromě jiného zvyšuje náklady na 

sociální systémy, a má svoje důsledky i pro oblast dopravy a mobility 

(specifické nároky na dopravní obslužnost).  

Struktura osídlení odráží historický vývoj jednotlivých regionů – pro ČR je 

typický vysoký podíl malých obcí (56 % obcí má méně než 500 obyvatel; 89 % 

obcí má méně než 2 000 obyvatel, a jsou tedy považovány za venkovské) a 

významná role malých a středních měst. Toto vysoké zastoupení malých obcí 

s sebou nese řadu problémů, souvisejících s omezenými možnostmi 

financování rozvoje území ze zdrojů jednotlivých obecních rozpočtů. S tím 

souvisí horší občanská vybavenost a nepřímo též menší dostupnost pracovních 

příležitostí. Dopravní dostupnost i obslužnost území hromadnou dopravou se 

obecně s rostoucí vzdáleností od velkých center zhoršuje. Závažným 

problémem limitujícím sociální i ekonomický rozvoj je absence páteřních 

rychlostních komunikací či špatný stav ostatních silničních komunikací. 

V zázemí měst roste intenzita dojížďky (za prací, zábavou, atd.), ale u obcí 

v periferní poloze může být dojížďka za službami či za zaměstnáním 

problematická a absence přijatelné úrovně dopravní obslužnosti stimuluje 

vylidňování těchto obcí, zejména odchod obyvatel v produktivním věku. 

Kulturní památky 

V České republice se nachází značný počet památkových objektů (hrady, 

zámky, kláštery, kostely, zříceniny, mlýny, věže apod.) i větších památkově 

chráněných celků, jejichž hodnota nespočívá primárně v cennosti jednotlivých 

objektů, ale právě v kontextu a vzájemných souvislostech takových ucelených 

souborů dochovaných staveb, náměstí, komunikací a hradeb (městské 

památkové rezervace apod.). Z hlediska problematiky regionálního rozvoje je 

možným rizikem pro zachování tohoto dědictví nedostatečné zajištění odborné 

péče při revitalizaci a hledání nového využití památkových objektů. 

Problematické jsou i nepřímé vlivy, dané např. průniky intenzivní dopravy do 

historických jader sídel apod. Obtížně postihnutelným rizikem je ztráta 

kulturních tradic i úpadek péče o kulturní krajinu v periferních regionech, 

postižených strukturálními ekonomickými a demografickými problémy. 
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C.4. STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Níže je uveden přehled hlavních problémů životního prostředí, které jsou 

významné na národní úrovni. Sada témat vznikla analýzou existujícího stavu a 

trendů vývoje jednotlivých jevů a složek životního prostředí v rámci přípravné 

fáze tvorby Státní politiky životního prostředí (vymezení priorit a cílů pro řešení 

stávajících problémů životního prostředí je jednou z rolí SPŽP) v roce 2011. 

Kromě výčtu prioritních problémů životního prostředí ČR poskytuje rovněž 

přehled základních překážek spojených s řešením těchto problémů.  

1) Klimatická změna 

• Nepříznivá struktura spotřeby primárních energetických zdrojů 

• Rostoucí transitní doprava 

• Nedostatečná pozornost adaptačním mechanismům a stanovení rizik 

(studie zranitelnosti) 

• Omezený společenský (politický) konsensus, omezená podpora 

nutných opatření (národní a mezinárodní úroveň) jako ETS, uhlíková 

daň, technické standardy. 

 

2) Kvalita ovzduší 

• Rozsáhlé plošné nedodržování platných imisních limitů pro ochranu 

lidského zdraví pro suspendované částice velikostní frakce PM10,   

• Rozsáhlé plošné překračování hodnot cílových imisních limitů pro 

ozón a polycyklické aromatické uhlovodíky, vyjádřené jako 

benzo(a)pyren, 

• Vysoké množství emisí tuhých znečišťujících látek z lokálních topenišť 

na tuhá paliva a z mobilních zdrojů, 

• Vysoké měrné emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku (na jednotku 

plochy území).  

Do budoucna přitom existují další rizika zhoršování situace: 

• Nárůst emisí tuhých znečišťujících látek ze silniční dopravy 

• Zpětný nárůst lokálních topenišť na pevná paliva 

• Nedodržení nově vyhlášených imisních limitů pro suspendované 

částice velikostní frakce PM2.5.  

 

3) Kvalita a dostupnost vody 

• Přetrvávající vysoký podíl toků s IV. a V. stupněm znečištění z 

bodových zdrojů  

• Vzhledem k EU-15 výrazně nižší podíl čištěných odpadních vod  
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• Přetrvávající zemědělské znečištění povrchových zdrojů pitné vody 

(vodárenské toky a nádrže) 

Kromě uvedených problémů lze identifikovat ještě další potenciálně 

významná rizika pro zajištění dobré kvality i kvantity vod: 

•  Variabilita srážek, extrémní situace (sucha, povodně) jako důsledek 

změny klimatu 

• Intenzifikace využívání zemědělské půdy pro zajištění OZE 

• Velké havarijní znečištění (transitní doprava chemikálií), skládky 

nebezpečného odpadu 

 

4) Funkční krajina 

• Zrychlující se nárůst urbanizovaného území a zastavěných ploch  

• Vysoký podíl orné půdy 

• Nízká průchodnost krajiny v důsledku realizace liniových staveb a 

scelování zemědělských pozemků  

• Nízká retenční schopnost krajiny 

Rizikem do budoucnosti jsou především: 

•  Dále rostoucí vlivy lidské činnosti na krajinu (urbanizace, intenzivní 

zemědělství, rekreace atd.) 

• Sílicí tlaky na využívání OZE (biomasa, větrné elektrárny) 

• Těžba surovin  

 

5) Zachování biologické rozmanitosti 

• Vysoký počet vyhynulých nebo kriticky a silně ohrožených druhů 

• Zrychlování procesu vymírání druhů  

• Mizení vhodných biotopů a ekosystémů v důsledku nevhodného 

využívání krajiny 

• Šíření nepůvodních, invazních druhů rostlin a živočichů.   

• Intenzifikace lidské činnosti v chráněných oblastech (cestovní ruch, 

využívání OZE)  

• Změny klimatu 

 

6) Zlepšení stavu lesa 

• Špatný zdravotní stav lesů (imisní poškození atd.) 

• Špatné druhové složení a věková struktura lesů  

• Nedostatečné využívání přírodních procesů při obhospodařování 

lesů,  

• Nevhodné myslivecké hospodaření ve většině honiteb se spárkatou 

zvěří (vysoké stavy)  
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V budoucnosti je přitom třeba pracovat s riziky negativních vlivů 

v důsledku: 

• Dopadů klimatický změn  

• Střetů zájmů mezi různými politikami dotýkajícími se lesního 

hospodářství, 

• Sílícího tlaku na využívání lesní biomasy jako obnovitelného zdroje 

energie a nadměrné odebírání biomasy z lesů pro energetické účely, 

• Poškozování lesního prostředí návštěvníky lesa 

 

7) Šetrné využívání přírodních zdrojů 

• V porovnání s EU15 vyšší, resp. pomalu klesající energetická 

náročnost 

• Nárůst zastavěného území spojený se zvyšováním měrné spotřeby 

na jednotku plochy, vyšší logistickou náročností 

• Přetrvávající konzumní způsob života (s vysokou ekologickou stopou) 

• Pomalé uplatňování nejlepších technik energetické efektivnosti ve 

stavebnictví a v průmyslu 

Mezi hlavní překážky a rizika úspěšného řešení tohoto problému patří 

zejména: 

• Vysoká politická a mediální podpora výstavby nových zdrojů energie 

a malý důraz na praktické uplatnění energetické efektivnosti. 

• Přetrvávající neefektivní využívání relativně nízké zásoby 

energetických surovin 

• Nepřímá státní podpora materiálově a energeticky náročného 

průmyslu a konzumního způsobu života  

• Nezvládnutí účinné komunikace k obyvatelstvu ve vztahu k šetrnému 

využívání zdrojů  

 

8) Znečištění prostředí 

• Nadlimitní koncentrace suspendovaných částic a polycyklických 

aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší, 

• Vysoký podíl obyvatel vystavených nadlimitní hlukové zátěži, 

• Výskyt potravin z dovozu s obsahem rizikových prvků a nepovolených 

GMO na trhu, 

• Růst aplikace prostředků na ochranu rostlin.   

• Riziko průmyslových havárií v podnicích, které mají v držení větší 

množství nebezpečných látek, 

• Riziko dalšího nárůstu hlukové zátěže a imisní zátěže obyvatel 

v souvislosti s očekávaným nárůstem dopravních výkonů, 
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• Riziko zvýšeného průniku potravin a dalších výrobků běžné spotřeby 

s obsahem nežádoucích látek. 

 

9) Kvalita životního prostředí v sídlech 

• Nárůst intenzity automobilové dopravy 

• Neuspokojivý stav ŽP, zejména ovzduší a nadměrná hluková zátěž 

• Nárůst urbanizovaného území a zastavěných ploch 

• Zanedbaná údržba některých částí měst (panelová sídliště, sociální 

bydlení staršího typu) 

Rizika budoucího zhoršování situace jsou spojena zejména 

s následujícími faktory: 

• Suburbanizace a s ní související odliv bohatších obyvatel mimo města, 

pracovních příležitostí a služeb na předměstí 

• Dopady změn klimatu s extrémními projevy počasí (povodně, 

vichřice, přívalové deště, extrémní letní (jarní) horka apod.).  

• Řešení nových problémů ad hoc namísto strategického a koncepčního 

přístupu  

• Zvýšení závislosti na automobilu při přesunu nákupních příležitostí a 

jiných služeb na předměstí 
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Možné vlivy v důsledku provedení koncepce 

Charakter možných vlivů připravované koncepce vychází z jejího průřezového 

zaměření na podporu regionálního rozvoje, zahrnujícího mj. vytváření 

podmínek pro posilování konkurenceschopnosti, zlepšování dostupnosti a 

mobility, podporu cestovního ruchu a podporu vyváženého rozvoje území, ad. 

Vzhledem k tomu, že koncepce neobsahuje návrhy územně lokalizovaných 

projektů či konkrétních investic, lze předpokládat, že tyto vlivy budou spíše 

nepřímé. 

Na základě znalosti obsahového zaměření koncepce lze odhadovat, že 

nejdůležitější potenciální vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví mohou 

nastat zejména v těchto oblastech 

Potenciální pozitivní vlivy 

• Snížení zátěže obyvatel hlukem a emisemi prostřednictvím odstranění 

odvedením části dopravní zátěže mimo residenční území. 

• Zvýšení kvality veřejných prostranství v sídlech. 

• Zlepšení dopravní obslužnosti území a posílení veřejné dopravy 

(zlepšení efektivity dopravního systému emise, energetická náročnost, 

ad.). 

• Zlepšení ekologických funkcí krajiny a odstraňování ekologických zátěží 

a brownfields. 

• Ochrana zdrojů vod a zlepšení čištění odpadních vod. 

• Zlepšení ochrany ovzduší v sídlech. 

• Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie. 

 

Potenciální negativní vlivy 

• Riziko střetů podpory investic, podnikání a tvorby pracovních míst 

v periferních oblastech se zájmy ochrany přírody. 

• Riziko střetů podpory cestovního ruchu a ochrany přírody. 

• Negativní vlivy výstavby nové infrastruktury na přírodu a krajinný ráz, 

zahrnující zejména: 

o Fragmentaci stanovišť, ekosystémů a krajiny jako celku 

o zásahy do prvků ÚSES, VKP, zvláště chráněných území a lokalit 

soustavy Natura 2000, 

o ovlivnění krajinného rázu, 

o riziko šíření invazivních druhů,  
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o změny druhového složení pozemků v blízkém okolí budovaných 

komunikací – výsadby nepůvodních druhů, druhové změny 

vlivem změn podmínek (exhalace, chemické látky ze zimní 

údržby komunikací a z provozu, hluk, ad.), 

o narušení migračních tras živočichů (bariérový efekt), 

o mortalita živočichů při provozu na komunikacích, 

o rušení živočichů hlukem, světlem - při stavbě i provozu. 

 

• Riziko zvýšení dopravní intenzity a lokální zvýšení dopravní zátěže 

(zkvalitnění silniční sítě představuje pobídku k většímu využívání 

individuální automobilové dopravy). 

• Lokální zvýšení zátěže obyvatel hlukem a emisemi v sousedství nových 

dopravních tras a staveb. 

• Zábor ploch zemědělské půdy pro výstavbu nových prvků 

infrastruktury. 

• Zvýšení spotřeby zdrojů nutných k realizaci nově budované 

infrastruktury, jejichž zajištění je spojeno s environmentálními náklady 

(těžba a přeprava stavebních surovin, spotřeba vody, ad.). 

• Riziko střetů využívání obnovitelných zdrojů energie s ochranou 

přírody. 

 

Metodický přístup k hodnocení 

Metodický přístup k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2014+ přihlíží k charakteru koncepce, která formuluje 

priority a opatření na strategické úrovni regionální politiky a neobsahuje 

návrhy územně lokalizovaných projektů či konkrétních investic. 

V souladu s účelem SEA bude zpracovatel vyhodnocení vlivů usilovat o 

optimalizaci koncepce z hlediska životního prostředí již v průběhu její přípravy. 

Využito bude přístupu spočívajícího v hodnocení souladu koncepce se sadou 

referenčních cílů ochrany životního prostředí, jejímž základem bude sada 

referenčních cílů využitých v rámci předchozího hodnocení SEA Strategie 

regionálního rozvoje 2007-2013.  

 

Návrh sady referenčních cílů 

 

1. Chránit lidské zdraví v sídlech (zejména ve větších městech), snižovat 
znečištění ovzduší, potravin, pitné vody (hromadné zásobování 
nezávadnou pitnou vodou), snižovat hladiny hluku a vytvářet prostředí 
vhodné pro zdravý životní styl (městská a příměstská zeleň, obchvaty, 
pěší zóny). 
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2. Racionálně využívat zdroje, zejména neobnovitelné a to včetně vody a 
půdy, zvyšovat efektivitu využívání surovin a energie (včetně 
recyklace), lépe využívat obnovitelné zdroje. 

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

4. Ochrana přírody a krajiny včetně lesů, ochrana biodiversity, zejména 
význačných biotopů a druhů, omezit šíření agresivních druhů 
živočišných i rostlinných 

5. Chránit povrchové a podzemní vody, chránit ekosystémy vázané na 
povrchové vody (včetně mokřadů), omezovat eutrofizaci, zvyšovat 
podíl obyvatel napojených na ČOV 

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

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

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

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

E.1. VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY 

V současné fázi přípravy koncepce nebyly identifikovány rizika závažných 

negativních vlivů přesahujících hranice ČR.  

 

E.2. MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ 

KONCEPCE 

Není přiložena 

 

E.3. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Nejsou uvedeny.  

 

E.4.  STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE §45I ZÁKONA 

Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 218/2004 SB. 

Níže uvedená tabulka č. 3 poskytuje přehled došlých stanovisek orgánů 

ochrany přírody dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 

Sb (zdali lze vyloučit významný vliv koncepce na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo územní celistvost území evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti). Tučně jsou zvýrazněna stanoviska, v nichž orgány ochrany přírody 

nevyloučily významný vliv. 

 

 

Tabulka 2:  Přehled stanovisek orgánů ochrany přírody dle §45i 

  Orgán ochrany přírody  stanovisko 

1. Správa Krkonošského národního parku Lze vyloučit významný vliv 

2. Správa CHKO Beskydy Může mít významný vliv 

3. Správa CHKO Bílé Karpaty Může mít významný vliv 

4. Správa CHKO Blaník Nelze vyloučit významný vliv 

5. Správa CHKO Blanský les Nelze vyloučit významný vliv 
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6. Správa CHKO Broumovsko Nelze vyloučit významný vliv 

7. Správa CHKO České středohoří Nelze vyloučit významný vliv 

8. Správa NP České Švýcarsko Nelze vyloučit významný vliv 

9. Správa CHKO Český ráj Nelze vyloučit významný vliv 

10. Správa CHKO Český les Nelze vyloučit významný vliv 

11. Správa CHKO Jeseníky Nelze vyloučit významný vliv 

12. Správa CHKO Jizerské Hory Nelze vyloučit významný vliv 

13. Správa CHKO Kokořínsko Nelze vyloučit významný vliv 

14. Správa CHKO Křivoklátsko Nelze vyloučit významný vliv 

15. Správa CHKO Labské pískovce Nelze vyloučit významný vliv 

16. Správa CHKO Lužické hory Nelze vyloučit významný vliv 

17. Správa CHKO Moravský kras Nelze vyloučit významný vliv 

18. Správa CHKO Orlické hory Může mít významný vliv 

19. Správa CHKO Pálava Může mít významný vliv 

20. Správa CHKO Poodří Může mít významný vliv 

21. Správa CHKO Slavkovský les Nelze vyloučit významný vliv 

22. Správa CHKO Třeboňsko Může mít významný vliv 

23. Správa CHKO Žďárské vrchy Může mít významný vliv 

24. Správa CHKO Železné hory Nelze vyloučit významný vliv 

25. Újezdní úřad vojenského újezdu 

Boletice 

Koncepce nemá významný vliv 

26. Újezdní úřad vojenského újezdu 

Březina 

Lze vyloučit významný vliv 

27. Újezdní úřad vojenského újezdu 

Hradiště 

Koncepce nemůže mít významný vliv 

28. Újezdní úřad vojenského újezdu 

Libavá 

Nelze vyloučit významný vliv 

29. Krajský úřad Zlínského kraje Nelze vyloučit významný vliv 

30. Krajský úřad Ústeckého kraje Nelze vyloučit významný vliv 

31. Krajský úřad Středočeského kraje Lze vyloučit významný vliv 

32. Krajský úřad Plzeňského kraje Záměr nemůže mít významný vliv 

33. Krajský úřad Pardubického kraje Může mít významný vliv 

34. Krajský úřad Olomouckého kraje Nelze vyloučit významný vliv 

35. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Může mít významný vliv 
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36. Krajský úřad Libereckého kraje Koncepce nemůže mít významný vliv 

37. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Nelze vyloučit významný vliv 

38. Krajský úřad Karlovarského kraje Může mít významný vliv 

39. Krajský úřad Jihočeský kraj Může mít významný vliv 

40. Krajský úřad Jihomoravský kraj Nelze vyloučit významný vliv 

41. Magistrát Hl.m. Prahy Nelze vyloučit významný vliv 

 

Plná stanoviska orgánů ochrany přírody jsou uvedena v Příloze č. 1 elektronické 

verze oznámení, zveřejněné v informačním systému SEA. 

(http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php).  
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SEZNAM ZKRATEK 

BSK5 Biologická spotřeba kyslíku (pětidenní) 

CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad 

EVL Evropsky významná lokalita 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Mze Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NOx  oxidy dusíku 

NP národní park 

NPP národní přírodní památka 

NPR národní přírodní rezervace 

NUTS 
Normalizovaná klasifikace územních celků v České republice – 

zkratka z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales 

OZE obnovitelné zdroje energie 

PLO přírodní lesní oblast 

PM10 suspendované částice o průměru menším než 10 mikronů 

PM2,5 suspendované částice o průměru menším než 2,5 mikronů 

PO ptačí oblast 

PP přírodní památka 

PR přírodní rezervace 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

SEA 

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí – z anglického 

Strategic environmental assessment 

SOx oxidy síry 

TZL tuhé znečišťující látky 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 
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VOC 

těkavé organické látky – z anglického volatile organic 

compound 

VÚC velký územní celek 

VVP Vojenský výcvikový prostor 

ZPF zemědělský půdní fond 

ŽP životní prostředí 
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PŘÍLOHY  

 

Příloha č.1:  Došlá stanoviska jednotlivých orgánů ochrany přírody podle 

§45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

Příloha č. 1 je součástí elektronické verze oznámení, zveřejněné 

v informačním systému SEA viz: 

http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php 

Z důvodů velkého rozsahu není tato příloha součástí tištěné 

verze oznámení. 
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