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Úvod 
 

Oznámení Operačního programu Doprava pro období 2021–2027 je vypracováno ve smyslu § 10c 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Předkládané 

oznámení je zpracováno dle legislativních požadavků v rozsahu přílohy č. 7 k citovanému zákonu 

a slouží jako základní podklad k získání písemných vyjádření ze strany jednotlivých účastníků procesu 

SEA. Nedílnou součástí oznámení jsou i odůvodněná písemná stanoviska orgánů ochrany přírody dle 

§ 45i, zdali provádění Operačního programu Doprava pro období 2021–2027 samostatně nebo 

ve spojení s jinými koncepcemi může mít významný negativní vliv na integritu, případně předměty 

ochrany lokalit soustavy Natura 2000.   

Materiálně slouží oznámení jako základní podklad (minimální rámec informací) k provedení 

zjišťovacího řízení podle § 10d citovaného zákona. Na základě rozsahu koncepce „dokument 

je připravován pro území větší, než je území jedné nebo několika municipalit“ a současně naplněním 

§ 10a odst. 1 písm. a) bude cílem zjišťovacího řízení tzv. „scoping“ čili identifikace klíčových faktorů, 

které by měly být zahrnuty do posuzování, neboli materiálně „určení obsahu a rozsahu posouzení“. 

 

Oznámení zpracované dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění, je zpracováno na základě verze Operačního programu Doprava 2021–2027  

předaného dne 4. února 2020, označovaného jako verze 1. 

 
Obrázek č. 1 Základní lokalizace zájmového území OPD 2021–2027 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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B. Údaje o koncepci 
 

B.1. Název  

 

Operační program Doprava pro období 2021–2027 

 

 

Koncepce ve smyslu § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, v platném znění: 

 

1. „Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, jsou: 

a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1, zpracovávané 

v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, 

cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany 

přírody, a dále koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze vyloučit významný 

vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny; tyto koncepce podléhají posuzování vždy“. 

 

Dle § 10a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je: 

2. „Rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., je dán vždy, 

pokud koncepce stanoví podmínky pro jejich povolování, zejména pokud jde o umístění, povahu, 

velikost, provozní podmínky nebo požadavky na přírodní zdroje. 

 

 

Operační program Doprava pro období 2021–2027  je strategickým dokumentem připravovaným 

v oblasti dopravy a v kontextu struktury návrhových cílů a opatření stanovuje rámec pro budoucí  

záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění.  
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B.2. Obsahové zaměření (osnova)  

 

Operační program Doprava pro období 2021–2027 svým zaměřením navazuje na Operační program 

Doprava pro období 2014–2020.  

OPD  2021–2027 má celkem 3 priority jiné než technická pomoc a 4. prioritu Technická pomoc. 

Ze stávající rozpracované verze Operačního programu Doprava pro období 2021–2027 (předaného dne 

4. února 2020, označovaného jako verze 1.) vyplývá následující struktura dokumentu, která obsahuje 

tyto následující kapitoly: 

 

 
Operační program Doprava 2021–2027 
 
Šablona pro programy podporované z EFRR (cíl Investice pro zaměstnanost a růst), ESF+, Fondu 
soudržnosti a ENRF – čl. 16 odst. 3 
 
1 STRATEGIE PROGRAMU: HLAVNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S ROZVOJEM A POLITICKÉ REAKCE 
2 PRIORITY JINÉ NEŽ TECHNICKÁ POMOC 
2.1 Priority jiné než technická pomoc 

2.1.1 Priorita 1 – FS: Evropská, celostátní a regionální mobilita 
2.1.2 Priorita 2- EFRR: Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k  síti TEN-T 
2.1.3 Priorita 3 - FS: Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva) 

2.2 Priorita 4 – FS: Technická pomoc 
3 FINANČNÍ PLÁN 
3.A Převody a příspěvky 
3.1 Finanční prostředky podle roku 
3.2 Celková výše finančních prostředků podle fondu a vnitrostátního spolufinancování 
4 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 
5 PROGRAMOVÉ ORGÁNY 
6 PARTNERSTVÍ 
7 KOMUNIKACE A VIDITELNOST 
8 VYUŽITÍ JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ, JEDNORÁZOVÝCH ČÁSTEK, PAUŠÁLNÍCH SAZEB A 
FINANCOVÁNÍ NESOUVISEJÍCÍHO S NÁKLADY 
VYSVĚTLIVKY 
ZKRATKY 

 

 

B.3. Charakter koncepce 

 

Sektor dopravy představuje jeden z pilířů hospodářství České republiky, který i přes zřetelný pokrok 

v posledních letech stále obsahuje mnoho nedořešených problémů i nových výzev. Sektor dopravy 

ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry a je nutnou 

podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky a její udržitelný rozvoj. Stav dopravní 

infrastruktury stále zaostává za členskými státy, které se staly členy EU dříve než ČR. Síť páteřní 

infrastruktury není stále plně dokončena. Tato skutečnost snižuje výkonost průmyslu i ekonomiky ČR 

jako celku, má negativní vliv na stav životního prostředí a z důvodu špatné dopravní dostupnosti 

některých regionů přispívá i k růstu socioekonomických disparit. Zastaralá dopravní infrastruktura 

nedokáže pojmout zvyšující se intenzitu dopravy a zvyšující se rozsah přepravy (včetně nebezpečných 

látek). Tyto skutečnosti způsobují nárůst počtu dopravních nehod a limitují plnohodnotné zabezpečení 

bezpečnosti a plynulosti provozu.  



Posouzení vlivu Operačního programu Doprava pro období 2021–2027  

 
Údaje o koncepci 

 
13 

Hlavní úkoly v oblasti investic v sektoru dopravy v první řadě vycházejí z priorit a cílů relevantních 

strategických dokumentů EU a ČR.  

Dokument „SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉ 

CENTRÁLNÍ BANCE A EUROSKUPINĚ Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních 

reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových 

přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011 - Zpráva o České republice 2019“ 

v první řadě zdůrazňuje, že „nižší úroveň investic do dopravní infrastruktury může zvyšovat regionální 

rozdíly. Česká republika je tranzitní zemí, což klade velké nároky na infrastrukturu a různé druhy 

dopravy v zemi. Dokončení evropských dopravních koridorů ještě zdaleka není hotovo a příměstská 

infrastruktura je stále nedostatečná, což omezuje možnosti dojíždění za prací i dostupnost bydlení. 

Nedostatečné dopravní spojení rovněž odrazuje od podnikatelské činnosti, zejména v odlehlých 

regionech. 

Hlavním výchozím dokumentem EU pro zaměření podpory OPD je Bílá Kniha – Plán jednotného 

evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně 

využívajícího zdroje, mezi jejíž hlavní cíle, k jejichž plnění bude OPD přispívat patří: 

 

• snížení závislosti Evropy na dovozu ropy a pokles emisí uhlíku v dopravě do roku 2050 o 60 %; 

• převedení 30 % silniční nákladní přepravy nad 300 km na jiné druhy dopravy, jako např. 

na železniční či vnitrozemskou vodní dopravu do roku 2030, a více než 50 % do roku 2050;  

• dokončení evropské vysokorychlostní železniční sítě do roku 2050, ztrojnásobení délky 

stávajících vysokorychlostních železničních sítí do roku 2030 a udržení husté železniční sítě 

ve všech členských státech; 

• do roku 2050 většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost realizovaná 

po železnici; 

• plné zprovoznění celounijní multimodální hlavní sítě TEN-T do roku 2030 s tím, že do roku 2050 

by tato síť byla vysoce kvalitní a kapacitní s odpovídajícím souborem informačních služeb; 

• do roku 2050 propojení všech letišť na hlavní síti na železnici, pokud možno vysokorychlostní; 

• snížení používání konvenčně poháněných automobilů v městské dopravě do roku 2030 

na polovinu, jejich postupné vyřazení z provozu ve městech do roku 2050; 

• do roku 2030 ve velkých městech zavedení městské logistiky v podstatě bez obsahu CO2.  

 

Pro rozvoj infrastruktury je zásadním východiskem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě 

a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Dále jen „Nařízení TEN-T“), které stanoví požadavky na zajištění 

účinného multimodálního spojení mezi všemi evropskými regiony a jejich důležitými dopravními uzly 

prostřednictvím hlavní a globální sítě TEN-T. 

 

Mezi základními témata, kterými se Dopravní politika v rámci dosažení svých cílů zabývá, patří: 

• modernizace, rozvoj a oživení železniční a vodní dopravy; 

• zlepšení kvality silniční dopravy; 

• omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví; 

• provozní a technická interoperabilita evropského železničního systému; 

• rozvoj transevropské dopravní sítě; 

• zvýšení bezpečnosti dopravy; 

• rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS; 

• využití nejmodernějších dostupných technologií a globálních navigačních družicových systémů 

GNSS.  
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Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury, které představují zásadní podmínku pro efektivní 

rozvoj dopravy, jsou investičně velmi nákladné aktivity, pro něž je nutné co nejlépe využít dostupné 

zdroje včetně spolufinancování EU. Zejména pak s ohledem na to, že dosud ani v jednom dopravním 

odvětví nedošlo v období 2021–2027 k úplné či většinové saturaci potřeb. Pro programové období 

po roce 2020 je proto nutno usilovat o dodržení stanovené prioritizace záměrů a realizovat 

nejpotřebnější stavby, jejichž připravenost to umožňuje. 

 

B.4. Zdůvodnění potřeby pořízení  

 

Operační program Doprava 2014–2020 je tvořen jako nástroj pro naplňování strategických investičních 

potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v ČR v rámci realizace investičních priorit politiky 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU.  

Ministerstvo dopravy přípravou OPD pro období 2021–2027 navazuje na uskutečněné kroky, které 

probíhají jak na evropské, tak návazně i na národní úrovni. Za nejvýznamnější dosud projednaný 

materiál z hlediska přípravy na budoucí programové období na národní úrovni je nutné považovat 

Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, což je dokument, který mimo jiné 

obsahuje vymezení budoucích operačních programů. V tomto materiálu je potvrzena existence 

Operačního programu Doprava 2021-2027 (pro který současně používá zkratka OPD3), jehož řídicím 

orgánem bude Ministerstvo dopravy. To již naplno zahájilo přípravné práce včetně vymezení návrhu 

podporovaných aktivit, které budou podobné jako v případě Operačního programu Doprava 2014-

2020 (OPD2).  

Základem pro OPD3 budou intervence jak v oblasti infrastruktury železniční, tak v oblasti infrastruktury 

silniční. Jedním ze stěžejních témat OPD3 bude rovněž podpora alternativních paliv (zejména 

elektromobility, ale i dalších). Oproti současnému programovému období však dojde k redukci 

některých méně významných intervencí, podporována tak nebude například infrastruktura 

vnitrozemské vodní dopravy. Důvody po vyškrtnutí těchto aktivit spočívají vedle předpokládaného 

snížení celkové alokace pro OPD3 i v rizikovosti potenciálně podporovatelných projektů 

a v nedostatečné (příp. nedostatečně podložené) absorpční kapacitě.  

Vedle intervencí do infrastruktury v majetku státu (prostřednictvím státních investorských organizací 

– Ředitelství silnic  a dálnic a Správy železniční dopravní cesty) se počítá rovněž s dalšími intervencemi, 

na které bude sice vyčleněna poněkud menší alokace, ale jejich význam bude rovněž nezpochybnitelný 

– jedná se například o drážní infrastrukturu pro nejvýznamnější česká města (tramvajové 

a trolejbusové tratě) či o podporu inteligentních dopravních systémů. Pro všechny navrhované 

intervence každopádně platí, že budou muset být v souladu s Dohodou o partnerství, která bude 

představovat základní strategický dokument pro čerpání fondů EU v ČR po roce 2020. Dohoda 

o partnerství tak stanoví jakési „mantinely“, v rámci nichž se budou muset jednotlivé operační 

programy pohybovat. Dalším významným úkolem Dohody o partnerství je  stanovit rozhraní 

a návaznosti mezi jednotlivými operačními programy. Gesci za tvorbu Dohody o partnerství 

má Ministerstvo pro místní rozvoj, které v tomto ohledu spolupracuje se všemi řídicími orgány. 

Jedním z nejvýznamnějších principů, který musí být při přípravě operačních programů dodržen, 

je princip partnerství. Řídicí orgán OPD3 klade na tento princip velmi vysoký důraz a proto zřídil tzv. 

Platformu pro přípravu Operačního programu Doprava 2021-2027 (Platformu pro přípravu OPD3), 

jejíž první jednání se uskutečnilo 21. května. Následně proběhlo druhé jednání 2. října, na kterém 

již byla diskutována struktura OPD3 včetně konkrétních podporovaných aktivit. Spektrum partnerů 

zapojených v rámci Platformy pro přípravu OPD3 je velmi široké a je tak v dostatečné míře zajištěno, 

že každý problémový bod je diskutován z různých úhlů pohledu. Řídicí orgán má v plánu projednat 

s členy Platformy pro přípravu OPD3 výstupy všech významných etap tvorby OPD3 s tím, 
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že po schválení OPD3 ze strany Evropské komise se významná část členů Platformy OPD3 stane členy 

Monitorovacího výboru OPD3 a bude tak zajištěna kontinuita mezi fází přípravnou a implementační. 

OPD3 je koncipován v návaznosti na klíčové strategické dokumenty věnující se oblasti dopravy, v prvé 

řadě v návaznosti na Dopravní politiku ČR. Tento koncepční dokument určuje rámec pro intervence 

v dopravním sektoru ČR a představuje hlavní strategický nástroj pro rozvoj celostátních dopravních sítí 

a plánování investic do dopravní infrastruktury v ČR. Co se týká vlastní dopravní infrastruktury, je její 

rozvoj plánován zejména s ohledem na výstupy Dopravních sektorových strategií 2. fáze (DSS2), 

které představují střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 

2040 s tím, že pravidelně probíhají jeho aktualizace (poslední proběhla v roce 2018 a další 

je předpokládána v roce 2023). Tento strategický dokument tedy určuje rámec pro racionální alokaci 

finančních zdrojů v dopravním sektoru ČR a představuje hlavní koncepční nástroj pro rozvoj 

celostátních dopravních sítí a plánování investic do dopravní infrastruktury v ČR. Výše zmíněné 

strategické dokumenty přinášejí komplexní pohled na nejvýznamnější problémy, kterým odvětví 

dopravy v ČR v současnosti čelí a na jejichž řešení bude OPD3 zaměřen. Mezi nejvýznamnější problémy 

je nutné na prvním místě zařadit stále ještě nedokončenou páteřní síť a to jak silniční (dálniční), 

tak železniční infrastruktury. Přitom v oblasti železnic se již naplno rozběhly práce na plánování sítě 

vysokorychlostních železnic, jejichž výstavba posune ČR mezi vyspělé evropské země 21. století. 

Nedobudovaná páteřní síť znamená pro obyvatele některých regionů v první řadě horší dopravní 

spojení s centrem a může tedy vést (jako jeden z faktorů) k prohlubování zaostalosti a perifernosti. 

Z hlediska celoevropského znamená nedokončená páteřní síť ztrátu významné konkurenční výhody, 

přičemž tato skutečnost je ještě umocněna polohou ČR uprostřed Evropy na křižovatce tranzitních cest. 

Tato poloha přináší vysoký podíl tranzitní dopravy a to jak osobní, tak nákladní. V osobní dopravě 

jsou rostoucí intenzity spojeny nejen s dojížděním do práce, ale i se stále se rozšiřujícími možnostmi  

trávení volného času. V dopravě nákladní se vzhledem k ekonomickému cyklu výroby stává stále 

důležitějším zajistit dodávky „just in time“, což je však zejména na železnici vzhledem k omezené 

kapacitě některých tratí velmi obtížně řešitelný úkol. Zejména u silniční dopravy, ale i u ostatních 

dopravních módů bude potřeba vzít do úvahy již nastíněný a ze strany OPD3 podporovaný rozvoj 

alternativních paliv. 

Vzhledem k závažnosti výše nastíněných problémů a skutečnosti, že objem alokace na infrastrukturní 

projekty bude nižší (toto je možné již v tuto chvíli tvrdit s jistotou, přestože přesné částky nejsou dosud 

k dispozici), bude potřeba zapojovat i „měkká“ inteligentní řešení. V této souvislosti je oprávněné 

zdůraznit, že v rámci OPD3 bude věnována značná pozornost intervencím v oblasti inteligentních 

dopravních systémů, jejichž aplikace umožní mnohdy řešit problémy např. s nedostatečnou kapacitou 

komunikaci (a souvisejícími kongescemi) účinněji a s podstatně menšími náklady než v případě 

klasických „tvrdých“ intervencí. V dlouhodobějším výhledu bude vývoj v oblasti inteligentních 

dopravních systémů směřovat k zavádění autonomní mobility. 

 

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

Zapojení relevantních partnerů do přípravy programu je zajištěno prostřednictvím Platformy 

pro přípravu OPD 2021–2027, v níž jsou zastoupeni reprezentanti příslušných řídících a koordinačních 

subjektů a dalších důležitých partnerů (např. odbory ministerstev, partnerská ministerstva, zástupci 

krajské a místní samosprávy, akademické sféry, neziskové sféry apod.).  

Předmětem jednání Platformy, která byla ustavena 1. náměstkem ministra dopravy na jaře 2019, 

jsou návrhy struktury a zaměření Operačního programu Doprava pro období 2021–2027, identifikace 

potřeb, strategie programu, definice, výběr priorit a navazujících specifických cílů, rozdělení finanční 

alokace. Členové dohlížejí na adekvátní zohlednění zájmů relevantních zájmových skupin. 
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Od úvodní fáze přípravy OPD3 začala aktivní spolupráce ŘO OPD3 se všemi partnery a s řídicími orgány 

spravujícími programy se synergickými a komplementárními vazbami k OPD 2021–2027.  

Pro přípravu OPD3 byla ustavena na základě principu partnerství Platforma OPD pro období 2021–

2027. Výběr relevantních partnerů zapojených do procesu přípravy OPD3 prostřednictvím Platformy 

byl uskutečněn v souladu s článkem 6 Obecného nařízení a Etickým kodexem EK pro partnerství. 

Jednotlivé instituce a organizace byly do výboru vybírány podle relevantnosti jejich činnosti 

k operačnímu programu. Platforma projednává základní priority a věcné zaměření OPD3, dále přípravu 

programového dokumentu a způsoby implementace OPD3 či vazby s ostatními operačními programy. 

Z hlediska naplňování principu partnerství bylo nejdůležitější ustanovení Platformy pro přípravu OPD 

2021–2027, ve které jsou zastoupeni všichni relevantní partneři. 

První jednání Platformy proběhlo 21. 5. 2019, druhé jednání Platformy (na němž byla prezentována 

první verze programového dokumentu) proběhlo 2. 10. 2019, třetí se plánuje v první čtvrtletní roku 

2020. 

Z hlediska postupu prací proběhlo úvodní kolo jednání v oblasti územní dimenze a využití 

integrovaných nástrojů, v této oblasti je předpokladem navázat na dobrou praxi ze současného 

programového období a využívat nástroj ITI (integrované územní investice). 

Základní podmínky (ENC – enabling conditionalities) nahradí v programovém období 2021–

2027koncept předběžných podmínek platný pro programové období 2014–2020. Pro OPD3 

jsou rozhodující základní podmínky vztaženy k cíli politiky 3 a představují požadavky na komplexní 

plánování dopravy včetně zajištění financování. Naplňování těchto podmínek bude prokazována 

především přijetím příslušným strategických/koncepčních dokumentů, které jsou ve valné většině 

případů v procesu tvorby (resp. aktualizace stávajících, které v budoucnosti již nebudou dostačovat). 

 

Další harmonogram prací předpokládá, že do konce 2020 roku budou vypořádány všechny připomínky 

členů Platformy pro přípravu OP Doprava 2021 – 2027 k první verzi programového dokumentu, před 

přeložením na vládu ČR (v březnu 2020) bude totiž potřeba provést meziresortní připomínkové řízení, 

spolu s operačními programy půjde na vládu i návrh Dohody o partnerství.  Vyjednávání s EK 

(neformální a poté i formální) bude záviset především na schválení evropské legislativy (v průběhu roku 

2020 podle postupu vyjednávání). 

 

Předpokládaný Postup SEA 

Jednotlivé etapy procesu strategického posouzení jsou naznačeny v kapitole D. Předpokládané vlivy 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území. 

 

Provádění operačního programu 

V souladu s článkem 6 Obecného nařízení a Etickým kodexem Evropské komise pro partnerství budou 

relevantní partneři zapojeni nejen do přípravy, ale také do realizace OPD3. Základním nástrojem 

pro zapojení relevantních partnerů do implementace, monitorování a evaluací OPD3 je Monitorovací 

výbor OPD3. Monitorovací výbor bude ustaven nejpozději do 3 měsíců od schválení operačního 

programu Evropskou komisí. Při sestavování Monitorovacího výboru bude primárně vycházeno 

z členství v Platformě tak, aby se aktéři zapojení do přípravy OPD3 odpovídajícím způsobem podíleli 

také na jeho provádění. 
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B.6. Hlavní cíle  

 
Dopravní infrastruktura by měla mít takové parametry a technologické vybavení, které bude 
poskytovat co nejkvalitnější služby s co nejmenšími dopady na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 
Současně musí zajistit maximální míru bezpečnosti dopravy a jejich účastníků. Proto je potřebné kromě 
dopravní infrastruktury samotné řešit další oblasti, jako jsou: systém dopravní obslužnosti v osobní 
dopravě, uplatnění principu komodality v nákladní dopravě, dopravní problémy v hustě osídlených 
oblastech s důrazem na městské aglomerace, efektivní systém bezpečnosti a plynulosti dopravy 
zavádění moderních technologií a alternativních energií pro dopravu. Je proto nezbytné soustředit více 
pozornosti na možnosti, které představují nové technologie a umožnit tak sektoru dopravy co nejhladší 
reálnou aplikaci výsledků  výzkumu a vývoje, což například předpokládá nutnost více propojovat 
výstavbu dopravní infrastruktury s prvky inteligentních dopravních systémů (ITS) i kooperativních 
systémů ITS (C-ITS), a to i s ohledem na postupné nasazování vozidel s vyššími stupni automatizace, 
včetně systémů k informování a usměrnění účastníků silničního provozu,  a dále též zajišťovat sběr, 
uchovávání a vyhodnocování dopravních dat, a rozvoj datové základny prostorových informací. 

 

Základní struktura priorit je dělena na dvě úrovně: 

• Priority jiné než technická pomoc 
o Priorita 1 FS: Evropská, celostátní a regionální mobilita; 
o Priorita 2 EFRR: Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T; 
o Priorita 3 FS: Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva); 

• Priorita 4 FS: Technická pomoc. 

 

Priorita 1 – FS: Evropská, celostátní a regionální mobilita  

 

1.1 Specifický cíl - Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči 

změnám klimatu  

 

Těžištěm rozvoje železniční a silniční sítě TEN-T bude nadále budování chybějící infrastruktury dálnic 

a modernizace hlavních železničních tratí. Podpora však bude směřována také na zavádění nových 

technologií k zajištění efektivnější, bezpečnější a udržitelnější dopravy (vč. digitalizace infrastruktury). 

Zejména u železnic se bude podpora z operačního programu doplňovat s podporou z Nástroje 

pro propojení Evropy (CEF). Z tohoto nástroje budou financovány zejména železniční projekty na hlavní 

síti TEN-T.  

 

Železnice 

Budou podpořeny projekty zaměřené na modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury na hlavní 

i globální síti TEN-T. Některé projekty budou zahrnovat významné přeložky tratí, včetně výstavby 

nových železničních tunelů. Významná část projektů bude zaměřena na modernizace 

nebo rekonstrukce železničních stanic a zastávek, včetně prodloužení staničních kolejí ve vybraných 

stanicích tak, aby byl umožněn provoz nákladních vlaků délky alespoň 740 m, úpravy nástupišť, 

rekonstrukce vybraných staničních budov a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště. Dále 

budou podporovány investice do elektrizace tratí a modernizace trakční soustavy, včetně konverze 

na střídavou trakční soustavu 25 kV/50 Hz. Budou zaváděny nové technologie pro řízení železničního 

provozu a zajišťování jeho bezpečnosti, včetně ERTMS, a pro poskytování informací zákazníkům. 

Ke zvýšení bezpečnosti přispějí také úpravy a odstraňování úrovňových železniční přejezdů. Podstatný 

podíl investic bude zaměřen na rozvoj interoperability, tj. schopnosti umožnit bezpečný a nepřerušený 
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pohyb drážního vozidla na dráhách evropského železničního systému dané jednotlivými technickými 

specifikacemi interoperability (TSI). 

Předmětem podpory budou aktivity směřující ke zvýšení traťové rychlosti a kapacity tratí, zvýšení 

bezpečnosti a efektivity provozu.  Rovněž budou podpořeny projekty zaměřené na revitalizaci prostor 

železničních stanic, zvýšení jejich vybavenosti a obslužných kapacit (vč. bezpečnostních) a zlepšení 

přístupu cestujících na nástupiště, včetně zpřístupnění pro skupiny obyvatel s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

Předpokládá se, že většina projektů na hlavní síti TEN-T bude realizována z CEF. Nejvýznamnější 

stavbou bude pravděpodobně modernizace trati Brno – Přerov na Baltsko – jadranském 

transevropském tranzitním koridoru, která bude součástí systému tzv. rychlých spojení (VRT). Převážná 

část projektů z operačního programu se bude realizovat na globální síti TEN-T. Nejvýznamnější 

investice budou směřovány do tratí Ústí nad Labem – Chomutov – Cheb, Děčín - Kolín – Havlíčkův Brod 

– Brno, Plzeň – České Budějovice, Praha – České Budějovice a železničního spojení na Letiště Václava 

Havla Praha. Ze železničních stanic projdou rekonstrukcí např. ŽST Chomutov, Čáslav, Tišnov, Brno – 

Královo Pole. Dále bude rozšiřován systém ERTMS, zejména na tratích Ústí nad Labem – Chomutov, 

kde bude zaveden systém GSM-R, nebo tratích Ústí nad Orlicí – Lichkov, Votice – České Budějovice, 

České Velenice - České Budějovice – Horní Dvořiště, kam bude rozšířen systém ETCS. Mimo síť TEN-T 

se předpokládá směřování investic do tratí významných pro nákladní dopravu, např. Velký Osek – 

Hradec Králové – Choceň. 

Nákup železničních vozidel nebude podporován.  Podpora železničních kolejových vozidel bude 

realizována za účelem splnění hlukových limitů uvedených v TSI a snížení škodlivých emisí z dopravy, 

za účelem konverze vozidel elektrické trakce na střídavou soustavu 25 kV/50 Hz a vybavování vozidel 

palubními jednotkami ETCS za účelem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a vybavování vozidel 

palubními jednotkami ETCS.  

 

Silnice 

Intervence budou zaměřeny zejména na dobudování páteřní silniční sítě, která je součástí TEN-T. 

Podpořena bude výstavba chybějících úseků dálnic, včetně opatření zaměřených na zmírnění 

negativních dopadů na životní prostředí a na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a další 

rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS) a digitalizace silniční infrastruktury, jak na nové, tak na 

stávající silniční infrastruktuře, a dále vznik testovacích a zkušebních tratí s napojením na síť TEN-T 

(pokud to umožní dostatek disponibilních prostředků a podmínky veřejné podpory). 

Rovněž budou podpořeny projekty směřující ke zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů a umožnění 

vyšší rychlosti cestování, což přinese zvýšení dopravní dostupnosti regionů a zvýšení mobility obyvatel. 

Dále budou podporovány aktivity zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, např. směrově oddělené 

jízdní pásy, mimoúrovňové křižovatky a ITS. 

Konkrétně budou investice směřovat mj. do dobudování dálnic D35, D6 a D55, případně 

do přeshraničních úseků dálnic, které nebudou podpořeny z CEF. Jedná se o úseky dálnic D52 

z Pohořelic a D3 z Českých Budějovic na hranici s Rakouskem a D11 z Jaroměře na hranici s Polskem. 

Zásadní stavby se budou relizovat na silničním okruhu kolem Prahy, kde je nejpřipravenější výstavba 

úseku D1 - Běchovice a zkapacitnění navazujícího úseku Běchovice – Satalice. 

V rámci projektů výstavby a modernizací dálnic a silnic I. tř. na TEN-T budou také zahrnuty aktivity 

na zlepšení technických a technologických kapacit pro činnost Policie ČR na úsecích dohledu nad 

bezpečností a plynulostí silničního provozu (např. odstavné plochy pro účely kontrolní činnosti státních 

složek, odstavné parkovací plochy určené pro odklon vozidel kamionové dopravy v případě 

mimořádných událostí, příp. plochy pro vozidla přepravující nebezpečné látky a informační služby 

související s parkováním nákladních vozidel.  
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1.2. Specifický cíl – Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 

mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility; 

 

K podpoře budou vybrány intervence směřující do železniční sítě mimo TEN-T a to zejména do páteře 

efektivní a udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy v hustě osídlených oblastech a navazující 

na TEN-T sítě.  

 

Dále budou podporovány aktivity zajišťující zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně 

plynulosti, kapacity, bezpečnosti a lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí navazující až k síti TEN-

T, vč. zlepšení atraktivity pro osobní dopravu z pohledu cestujícího, tzn. budou podpořeny modernizace 

stanic, zastávek směřující ke zvyšování komfortu a zlepšení služeb, vč. zvýšení bezpečnosti. Taktéž 

budou umožněny modernizace nádražních prostor, včetně budov sloužící pro odbavování osob. 

Plánované intervence v oblasti čisté mobility budou zaměřeny především na rozvoj infrastruktury 

pro elektro mobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG) a to zejména na infrastrukturu veřejně 

přístupných dobíjecích a plnících stanic. V oblasti ITS se počítá s podporou:  

• rozvoje systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických 

komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy;  

• kompatibility systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální 

úrovni; 

• implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových 

dat, včetně řešení přenosu dat; 

• pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat 

o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům; 

• ostatních výše nespecifikovaných prvků a aplikací ITS a C-ITS.    

 

Priorita 2- EFRR: Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k  síti TEN-T 

 

2.1 Specifický cíl - Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 

mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility   

 

Intervence budou zaměřeny na napojování krajských a významných regionálních center na páteřní 

silniční síť. 

  

Projekty budou zahrnovat výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T, tzn. silnic 

a dálnic celostátního významu ve vlastnictví státu.  

Budou podporovány aktivity zaměřené na minimalizaci negativních vlivů dopravy výstavbou obchvatů, 

jež přispějí ke zlepšení emisních situací v centru měst a obcí a sníží dopad na zdraví obyvatel v obytné 

zástavbě. 

Podporované projekty budou zaměřeny na vhodná opatření vedoucí ke stabilitě ekosystémů 

a zmírňování dopadů na životní prostředí (včetně potřebného monitoringu), např. budováním 

propustků zajišťující dostatečnou migrační propustnost nových dopravních staveb. Podpořené budou 

také intervence, které zvýší kvalitu sítě silnic I. třídy (obchvaty, přivaděče) a přispějí ke zlepšení 

bezpečnosti provozu, např. zvyšováním jejich kapacity, bezpečnostních parametrů.  
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Priorita 3 - FS: Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva) 

 

3.1 Specifický cíl - Podpora udržitelné multimodální městské mobility  

 

Plánované intervence v oblasti nízko emisní a bezemisní mobility v městských oblastech budou 

zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektro mobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG) 

a to zejména na infrastrukturu veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic.  

 

Předmětem rozvoje tratí je převedení nejzatíženějších autobusových linek do elektrické trakce 

a dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení. Vyšším 

využíváním stávající infrastruktury tramvajového a trolejbusového provozu lze kromě zlepšení 

životního prostředí a úspor energií dosáhnout i snížení jednotkových nákladů drážní dopravy. 

Bude podpořena jak výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze i metra), 

tak modernizace a rekonstrukce tratí stávajících. Podporováno bude rovněž technické zázemí městské 

drážní dopravy, tedy vozovny a měnírny. Všechny intervence budou směřovat k zvýšení využívání 

veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci na úkor individuální automobilové dopravy (vzhledem 

k vysokému podílu městské hromadné dopravy na dopravních výkonech v mnoha českých městech lze 

v některých případech připustit i zabránění odlivu cestujících z veřejné hromadné dopravy). 

Jádrem intervencí budou projekty zaměřené na výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí 

s důrazem na propojení dosud nenapojených částí města s centry měst. Doplňkově mohou být 

podpořeny rovněž následující typy projektů: 

• komplexní rekonstrukce/modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem 

na zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy; 

• výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí městské drážní dopravy, přičemž 

podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy 

(cestující). 

 

Priorita 4 - FS: Technická pomoc 

 

Prioritní osa 4 bude zaměřena na podporu a zajištění implementace OP Doprava. V rámci prioritní osy 

Technická pomoc může být dle čl. 29 obecného nařízení financována příprava, řízení, monitorování, 

kontrola, audit, hodnocení, komunikace včetně komunikační činnosti týkající se politických priorit Unie, 

viditelnost a veškerá správní a technická pomoc, případně i ve spolupráci se třetími zeměmi, přičemž 

výše uvedené se může vztahovat jak na budoucí tak i předchozí programová období.  

 

Prostředky TP použije ŘO OPD k podpoře aktivit ke snížení administrativní zátěže na příjemce, 

a to zejména formou podpory systémů elektronické výměny dat a aktivit k posílení kapacity ŘO, ZS 

a příjemců při administraci programu. Konkrétně bude podpořena kapacita pro přípravu, zpracování 

a administraci projektů, včetně řešení komplikací systémového rázu při předkládání projektových 

žádostí a bude zajištěno silnější metodické vedení těchto činností se zohledněním výsledků analýzy 

a řízení rizik přípravy a realizace projektů. 

Záměrem ŘO OPD je zajištění kvalitní přípravy projektů a efektivní implementace projektů z úrovně 

příjemců a implementačních orgánů včetně koordinace a řízení využití všech prostředků z rozpočtu 

kohezní politiky určených pro rozvoj sektoru dopravy v ČR. 

Prostředky TP budou užity dále ke zpracování příslušných strategických dokumentů a podkladů, 

informování veřejnosti o OPD a podílu využitých prostředků EU a k zajištění hodnotících aktivit v rámci 

OPD. 
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Komplementární či synergické vazby s OP TP byly detailně nastaveny tak, aby z věcného hlediska 

oddělilo skupiny aktivit financovaných v OP TP a z PO 4 OPD. Týká se to především mzdových nákladů 

(OPD financuje pouze mzdy osob zapojených do vlastní implementace), nákladů na vzdělávání 

administrativní kapacity (OP TP financuje vzdělávání na horizontální úrovni a v oblasti průřezových 

témat, OPD financuje vzdělávání ve specifických oblastech týkajících se OPD), zajištění absorpční 

kapacity (OP TP financuje aktivity zaměřené na základní povědomí o DoP a ESIF).Podpora bude 

zaměřena především do následujících oblastí: 

 

• řízení a kontrola programu – zejména financování aktivit ŘO a ZS podporujících přípravu, výběr 

a hodnocení projektů a monitorování implementace operačního programu, dále tvorba 

metodických dokumentů a manuálů, poradenské a konzultační služby, nastavení a zajištění 

kontrolních mechanismů (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu); 

• podpora absorpční kapacity – zejména financování činností příjemců souvisejících 

s programovým obdobím 2021-2027 – podpora při přípravě projektových žádostí. Jedná 

se zejména o metodickou, konzultační a právní podporu, přípravu projektů, předběžné 

posouzení přijatelnosti projektů/projektových fiší, projednávání projektů; 

• technické zabezpečení činností – zejména osobní náklady subjektů zapojených 

do implementace OPD včetně příslušenství, podpůrné činnosti nezbytné pro implementaci 

OPD zajišťované externě a materiální zabezpečení činností; 

• publicita – zejména zajištění realizace komunikační strategie a ročních komunikačních plánů. 

Aktivity budou zabezpečovat dostatečnou propagaci a informovanost o operačním programu 

pro veřejnost; 

• vzdělávání - hlavním cílem je zajištění zvyšování kvalifikace subjektů podílejících 

se na implementaci OPD; 

• evaluace – zejména vypracování analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování 

analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, analyzování průběhu 

jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování slabých míst 

implementační struktury a kapacity, vyhodnocování dalších relevantních aktivit apod; 

• dokončení realizace programového období 2014-2020 a příprava nového programového 

období 2028+ – zejména náklady spojené s dokončením realizace programového období 2014 

- 2020 a náklady spojené s realizací počáteční fáze nového programového období 2028+, 

dále pak zpracování analýz a podkladových studií či strategií pro samotnou přípravu 

operačního programu v období 2028+, včetně zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů 

na životní prostředí (SEA) včetně předprojektové a projektové přípravy. 

 

Příjemci podpory budou subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava a subjekty, které svou 

činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných příjemců 

z tematických prioritních os OP Doprava (podpora je zacílena na majoritní příjemce v sektoru doprava, 

kteří jsou odpovědní za správu dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu).  
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B.7. Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich 

umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje 

apod.  

 

Sektor dopravy ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské 

sféry a je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky a její udržitelný 

rozvoj. Stav dopravní infrastruktury stále zaostává za členskými státy. Síť páteřní infrastruktury není 

stále plně dokončena a z důvodu špatné dopravní dostupnosti některých regionů přispívá i k růstu 

socioekonomických disparit. Zastaralá dopravní infrastruktura nedokáže pojmout zvyšující se intenzitu 

dopravy a zvyšující se rozsah přepravy. Tyto skutečnosti způsobují nárůst počtu dopravních nehod 

a limitují plnohodnotné zabezpečení bezpečnosti a plynulosti provozu. Hlavní úkoly v oblasti investic 

v sektoru dopravy v první řadě vycházejí z priorit a cílů relevantních strategických dokumentů EU a ČR. 

 

Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze, 

velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je následující: 

 

Opatření OPD 2021–2027 jsou strategického i organizačního charakteru. Jsou zastoupena jak typová 

opatření bez konkrétního územního průmětu, tak i opatření, u kterých lez územní průmět dovodit, 

respektive je součástí územních rezerv definovaných v platných územně plánovacích dokumentací. 

Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti je tedy v rámci jednotlivých prioritních 

oblastí rozdílná. Nabývá jak konkrétnějších parametrů, tak i parametrů obecnějšího charakteru 

s uváděním typových podporovaných projektů. 

 

Uvádění míry, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činností, vzhledem k jejich umístění, 

povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod. vychází ze struktury 

návrhové části Operačních programu Doprava 2021–2027 a jsou uspořádány dle jejich příslušnosti 

k prioritám. 

 

Priorita 1 – FS: Evropská, celostátní a regionální mobilita  

1.1 Specifický cíl - Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči 

změnám klimatu  

 

Těžištěm rozvoje železniční a silniční sítě TEN-T bude nadále budování chybějící infrastruktury dálnic 

a modernizace hlavních železničních tratí. 

 

Železnice 

Budou podpořeny projekty zaměřené na modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury na hlavní 

i globální síti TEN-T. Některé projekty budou zahrnovat významné přeložky tratí, včetně výstavby 

nových železničních tunelů. 

 

• nejvýznamnější stavbou bude pravděpodobně modernizace trati Brno – Přerov na Baltsko – 

jadranském transevropském tranzitním koridoru, která bude součástí systému tzv. rychlých 

spojení (VRT);  

• převážná část projektů z operačního programu se bude realizovat na globální síti TEN-T, 

nejvýznamnější investice budou směřovány do tratí Ústí nad Labem – Chomutov – Cheb, Děčín 

- Kolín – Havlíčkův Brod – Brno, Plzeň – České Budějovice, Praha – České Budějovice 

a železničního spojení na Letiště Václava Havla Praha;  
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• mimo síť TEN-T se předpokládá směřování investic do tratí významných pro nákladní dopravu, 

např. Velký Osek – Hradec Králové – Choceň. 

 

U uváděných opatřením lze odvozovat rámec v podobě jejich lokalizace (vychází z umístění daného 

koridoru, či provázání k již existujícímu koridoru). Současně od těchto koridorů, které jsou zahrnuty jako 

územní rezervy v rámci platných územně plánovacích dokumentací, lze obecně odvozovat i jejich rozsah 

(velikost). K jejich podpoře lze přiřadit i budoucí požadavky na přírodní zdroje v podobě následujících 

vstupů: 

• zábory půdy (lze předpokládat jak ZPF, tak PUPFL); 

• voda (jako z hlediska technologického tak i hygienických požadavků); 

• energetické zdroje (elektřina, pohonné hmoty); 

• surovinové zdroje (veškeré stavební materiály). 

 

 

Silnice 

Intervence budou zaměřeny zejména na dobudování páteřní silniční sítě, která je součástí TEN-T. 

Podpořena bude výstavba chybějících úseků dálnic, včetně opatření zaměřených na zmírnění 

negativních dopadů na životní prostředí a na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a další 

rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS) a digitalizace silniční infrastruktury, jak na nové, tak na 

stávající silniční infrastruktuře, a dále vznik testovacích a zkušebních tratí s napojením na síť TEN-T 

(pokud to umožní dostatek disponibilních prostředků a podmínky veřejné podpory). 

Rovněž budou podpořeny projekty směřující ke zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů a umožnění 

vyšší rychlosti cestování. Konkrétně budou investice směřovat mj. do: 

• dobudování dálnic D35, D6 a D55, případně do přeshraničních úseků dálnic, které nebudou 

podpořeny z CEF,  Jedná se o úseky dálnic D52 z Pohořelic a D3 z Českých Budějovic na hranici 

s Rakouskem a D11 z Jaroměře na hranici s Polskem;  

• zásadní stavby se budou realizovat na silničním okruhu kolem Prahy, kde je nejpřipravenější 

výstavba úseku D1 - Běchovice a zkapacitnění navazujícího úseku Běchovice – Satalice. 

 

U uváděných opatřením lze odvozovat rámec v podobě jejich lokalizace (vychází z umístění daného 

koridoru, či provázání k již existujícímu koridoru). Současně od těchto koridorů, které jsou zahrnuty jako 

územní rezervy v rámci platných územně plánovacích dokumentací, lze obecně odvozovat i jejich rozsah 

(velikost). K jejich podpoře lze přiřadit i budoucí požadavky na přírodní zdroje v podobě následujících 

vstupů: 

• zábory půdy (lze předpokládat jak ZPF, tak PUPFL); 

• voda (jako z hlediska technologického tak i hygienických požadavků); 

• energetické zdroje (elektřina, pohonné hmoty); 

• surovinové zdroje (veškeré stavební materiály). 

 

 

1.2. Specifický cíl – Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 

mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility 

 

K podpoře budou vybrány intervence směřující do železniční sítě mimo TEN-T a to zejména do páteře 

efektivní a udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy v hustě osídlených oblastech 

a navazující na TEN-T sítě.  
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• dále budou podporovány aktivity zajišťující zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně 

plynulosti, kapacity, bezpečnosti a lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí navazující 

až k síti TEN-T.  

 

U uváděných opatřením nelze odvozovat rámec v podobě jejich lokalizace. V rámci specifického cíle 

dochází k nastínění typově podporovaných aktivit, avšak bez detailu územního průmětu. K jejich 

podpoře lze přiřadit budoucí požadavky na přírodní zdroje v podobě následujících vstupů: 

• zábory půdy (lze předpokládat jak ZPF, tak PUPFL); 

• voda (jako z hlediska technologického tak i hygienických požadavků); 

• energetické zdroje (elektřina, pohonné hmoty); 

• surovinové zdroje (veškeré stavební materiály). 

 

 

Priorita 2- EFRR: Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k  síti TEN-T 

2.1 Specifický cíl - Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 

mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility   

 

Intervence budou zaměřeny na napojování krajských a významných regionálních center na páteřní 

silniční síť. Projekty budou zahrnovat výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T, tzn. 

silnic a dálnic celostátního významu ve vlastnictví státu.  Budou podporovány aktivity zaměřené na: 

• minimalizaci negativních vlivů dopravy;  

• výstavbou obchvatů, jež přispějí ke zlepšení emisních situací v centru měst a obcí a sníží dopad 

na zdraví obyvatel v obytné zástavbě. 

• podpořené budou také intervence, které zvýší kvalitu sítě silnic I. třídy (obchvaty, přivaděče).  

  

U uváděných opatřením nelze odvozovat rámec v podobě jejich lokalizace. V rámci specifického cíle 

dochází k nastínění typově podporovaných aktivit, avšak bez detailu územního průmětu. K jejich 

podpoře lze přiřadit budoucí požadavky na přírodní zdroje v podobě následujících vstupů: 

• zábory půdy (lze předpokládat jak ZPF, tak PUPFL); 

• voda (jako z hlediska technologického tak i hygienických požadavků); 

• energetické zdroje (elektřina, pohonné hmoty); 

• surovinové zdroje (veškeré stavební materiály). 

 

Priorita 3 - FS: Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva) 

3.1 Specifický cíl - Podpora udržitelné multimodální městské mobility  

 

Plánované intervence v oblasti nízko emisní a bezemisní mobility v městských oblastech budou 

zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektro mobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG) 

a to zejména na infrastrukturu veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic.  

 

• předmětem rozvoje tratí je převedení nejzatíženějších autobusových linek do elektrické trakce 

a dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení; 

• bude podpořena jak výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze 

i metra), tak modernizace a rekonstrukce tratí stávajících;  

• komplexní rekonstrukce/modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem 

na zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy; 
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• výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí městské drážní dopravy, přičemž 

podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy 

(cestující). 

 

U uváděných opatřením nelze odvozovat rámec v podobě jejich lokalizace s výjimkou podpory metra 

v hl. m. Praha. V rámci specifického cíle dochází k nastíněnému typově podporovaných aktivit, avšak 

bez detailu územního průmětu. K jejich podpoře lze přiřadit budoucí požadavky na přírodní zdroje 

v podobě následujících vstupů: 

• zábory půdy (lze předpokládat jak ZPF, tak PUPFL); 

• voda (jako z hlediska technologického tak i hygienických požadavků); 

• energetické zdroje (elektřina, pohonné hmoty); 

• surovinové zdroje (veškeré stavební materiály). 

 

B.8. Přehled uvažovaných variant řešení  

 

Předkládaný strategický dokument  Operační program Doprava pro období 2021–2027 

je zpracovávána pouze v jedné aktivní variantě, což v případě variantního porovnání znamená, že efekt 

plynoucí z implementace strategického dokumentu bude porovnáván s tzv. „nulovou variantou“ čili 

prolongací současného trendu vývoje stavu jednotlivých složek životního prostředí bez provedení 

strategického dokumentu.  
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B.9. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví s jinými záměry  

 

Cíle, navrhované v rámci OPD 2021–2027, by měly být v souladu s cíli vybraných strategických 

a programových dokumentů, především těch, které byly či jsou připravovány pro období 2021+. 

Při zpracování uvedené koncepce byly respektovány všechny dostupné relevantní dokumenty 

na úrovni EU připravované pro příští programové období, z nichž mezi nejdůležitější patří Kohezní 

politika EU po roce 2020. Strategie má vztah také k dalším dokumentům, zpracovaným na mezinárodní 

úrovni zejména Agenda 2030 (OSN) pro udržitelný rozvoj, která stanovuje Cíle udržitelného rozvoje 

do roku 2030. 

Na národní úrovni lze jako klíčovou koncepci uvést Dopravní sektorové strategie, Dopravní politiku ČR 

a současně také Strategický rámec Česká republika 2030, který je zastřešujícím rozvojovým 

dokumentem ČR, z něhož následně vychází Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Dalším základním 

dokumentem, definujícím priority ČR ve vztahu k novému programovému období, je Národní koncepce 

realizace politiky soudržnosti po roce 2020 a aktuálně připravovaná Dohoda o partnerství 2021–2027. 

Dalšími dokumenty jsou následně jednotlivé sektorové strategie. 

 

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na mezinárodní úrovni 

• Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030; 

• Návrh Nové politiky soudržnosti EU 2021–2027; 

• Bílá Kniha – Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření 

konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje. 

 

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni 

• Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020; 

• Strategický rámec Česká republika 2030; 

• Dohoda o partnerství 2021–2027 (zatím není dokončena); 

• Dopravní sektorové strategie II. fáze; 

• Dopravní politika ČR 2014–2020 s výhledem do roku 2050 

• Aktualizace č. 1, 2 a 3 Politiky územního rozvoje ČR; 

• Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020; 

• Aktualizovaný Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (2009); 

• Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025; 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR; 

• Národní akční plán adaptace na změnu klimatu; 

• Koncepce ochrany před následky sucha na území České republiky; 

• Národní program snižování emisí; 

• Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR 

• Programy zlepšování kvality ovzduší: 

1. Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01; 

2. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02; 

3. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03; 

4. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04; 

5. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05; 

6. Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno - CZ06A; 

7. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z; 

8. Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07; 
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9. Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A; 

10. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z; 

• Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020; 

• Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny 

v 21. Století; 

• Strategie sociálního začleňování 2014−2020; 

• Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017–2020; 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014–2020; 

• Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního 

poradenství na léta 2016–2025. 

 

Detailnější výčet dalších koncepčních a strategických dokumentů by v tomto stavu posouzení 

(zpracování oznámení) nebyl vzhledem k cílům oznámení a různé úrovni vzájemných vazeb mezi 

koncepcí a těmito dokumenty účelný. Podrobněji bude vztah OPD 2021–2027 k jiným nadřazeným 

a souvisejícím koncepcím řešen v rámci Vyhodnocení, neboť budou důležitým zdrojem a podkladem 

pro definování referenčních cílů ochrany životního prostředí, které budou klíčovým nástrojem 

při „cílovém přístupu hodnocení“ vlivů koncepce na životní prostředí. Hodnocení souladu koncepce 

se strategickými dokumenty tedy bude součástí dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví.  

Pokud jde o možnost kumulace vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry, 

je z hlediska hodnocení případných kumulativních vlivů podstatné, že v OPD 2021–2027 jsou uvedeny  

jen některé konkrétní intervence s  územním průmětem, zejména se jedná o zásadní koridory silniční 

a železniční dopravy (např. D6, D3, anebo Brno – Přerov). OPD však zahrnuje i celou řadu dalších 

typových opatření u kterých nelze odvodit jejich obecnou lokalizaci.  Hodnocení kumulativních vlivů 

(kumulativní vliv je dán součtem vlivů stejného druhu z různých zdrojů) bude tedy provedeno 

s ohledem na uvedenou skutečnost v rámci Vyhodnocení. Hodnocení potenciálních kumulativních 

vlivů typových opatření OPD 2021–2027 bude v rámci Vyhodnocení koncepce provedeno pro taková 

typová opatření, u kterých budou podle jejich pravděpodobného charakteru a působení identifikovány 

možné negativní vlivy na životní prostředí nebo na veřejné zdraví s ohledem na existující vlivy v území 

a jeho zranitelnost. 

 

B.10. Předpokládaný termín dokončení  

 

Operační program Doprava pro období 2021–2027 je v souladu s definovaným pracovním postupem 
plánovacího procesu připravován tak, aby byl na přelomu III. a IV. čtvrtletí roku 2020 připraven 
ke schválení. 

 

B.11. Návrhové období  

 
Operační program Doprava je připravován pro návrhové období od roku 2021 do roku 2027, přičemž 

způsobilost výdajů je podle nařízení do 31. 12. 2029.  

 

B.12. Způsob schvalování  

Operační program Doprava pro období 2021–2027 pořizuje (materiálně myšleno je jeho nositelem) 

Ministerstvo dopravy ČR. Projednává a schvaluje jej Vláda České republiky a následně Evropská komise. 
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C. Údaje o dotčeném území   
 

1. Vymezení dotčeného území  

Polygon zájmového území Operačního programu Doprava pro období 2021–2027  je tvořen spádovým 

územím celé České republiky, čili NUTS I. 

 

 

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

ovlivněny  

Na základě vymezení polygonu zájmového území Operačního programu Doprava pro období 2021–

2027 se předpokládá ovlivnění území následujících krajů (NUTS III, obrázek č. 2): 

 
Hlavní město Praha (VÚSC Pražský kraj);  CZ010 

Středočeský kraj se sídlem v Praze;  CZ020 

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích; CZ031 

Plzeňský kraj se sídlem v Plzni;   CZ032 

Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech; CZ041 

Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem;  CZ042 

Liberecký kraj se sídlem v Liberci;  CZ051 

Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové; CZ052 

Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích;  CZ053 

Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě;   CZ063 

Jihomoravský kraj se sídlem v Brně;  CZ064 

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně;   CZ072 

Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci;  CZ071 

Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě.  CZ080 

 
Obrázek č. 2 Polygon zájmového území OPD 2021–2027   

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území  

C.3.1 Obyvatelstvo 

Populační vývoj České republiky v roce 2018 byl ve znamení růstu počtu obyvatel. Na celkovém ročním 

přírůstku 39,7 tisíce osob se výrazně větší měrou podílela zahraniční migrace. Počet obyvatel České 

republiky v průběhu roku 2018 vzrostl o 39 745, ze stavu 10 610 055 osob k počátku roku na 10 649 

800 ke konci roku. Vyšší početní velikost měla Česká republika naposledy na konci druhé světové války 

(10,69 milionu v roce 1945). Počet živě narozených dětí poprvé od roku 2013 poklesl, avšak růst úhrnné 

plodnosti pokračoval. Zemřelo nejvíce osob od roku 1996, a to 112,9  tisíce, střední délka života se ale 

dále mírně prodloužila. 

Dlouhodobě probíhající proces stárnutí populace se v roce 2018 projevil dalším navýšením počtu 

i podílu seniorů v populaci a růstem průměrného věku obyvatel (ČSÚ, 2018). 

 
Obrázek č. 3 Hustota zalidnění ČR 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

C.3.2 Ovzduší  

Kvalita ovzduší v České republice, i přes dlouhodobě se snižující množství emisí znečišťujících látek, 

se příliš nezlepšuje. Pokles emisí znečišťujících látek odráží jak vývoj národního hospodářství 

v jednotlivých letech, tak i vliv zavádění efektivnějších technologických a výrobních postupů, snižování 

materiálové a energetické náročnosti a také povinnosti naplňovat dílčí legislativní požadavky (CENIA, 

2018).  

 

Emise skleníkových plynů 

V kontextu ostatních zemí EU má ČR nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele, tj. 46,0 % 

nad průměrem EU, i vysokou emisní náročnost hospodářství. Je to způsobeno zejména strukturou 

tvorby HDP s vysokým podílem průmyslu a exportním zaměřením ekonomiky (CENIA, 2018). 

 



Posouzení vlivu Operačního programu Doprava pro období 2021–2027  

 
Údaje o dotčeném území 

 
30 

Emise tuhých částic 

Hlavními znečišťujícími látkami, vypouštěnými do ovzduší v České republice jsou tuhé znečišťující látky 

(PM10, PM2,5 a PM1), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), těkavé organické látky 

(VOC), polycyklické aromatické uhlovodíky (především benzo(a)pyren) a amoniak (NH3). VOC, NOx, CO 

a metan (CH4) se dále podílejí na tvorbě přízemního ozonu (O3), který negativně ovlivňuje lidské zdraví 

a vegetaci. 

V případě emisí TZL, PAU a VOC tvoří kromě průmyslu a energetiky velký podíl mobilní zdroje 

znečišťování ovzduší (doprava včetně resuspenze prachových částic z vozovky) a vytápění domácností 

tuhými palivy. Emise z vytápění domácností se v posledních letech daří snižovat prostřednictvím tzv. 

kotlíkových dotací, které byly vyhlášeny v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. 

Výměnou kotlů na tuhá paliva doposud došlo k úspoře emisí TZL (2 728 t/rok), B(a)P (1,5 t/rok) a CO2 

(388 162 t/rok) (MŽP, 2018). 

Dlouhodobým problémem kvality ovzduší jsou vysoké koncentrace oxidů dusíků NOx, způsobující 

zejména dýchací obtíže, a to v dopravně zatížených lokalitách, zejména ve velkých městech, 

kde je jejich hlavním zdrojem silniční doprava. I přesto, že celkové emise NOx v ČR dlouhodobě klesají, 

došlo v roce 2017, stejně jako v předchozích letech, k překročení ročního imisního limitu pro NO2 

na celkem 4 dopravně zatížených lokalitách (na dvou lokalitách v Praze a dvou lokalitách v Brně) 

(CENIA, 2018). NOx jsou vypouštěny do ovzduší zejména dopravou a průmyslovými zdroji (energetika 

a výroba tepla), nejvýznamnějšími producenty znečištění SO2 jsou energetický a hutní průmysl. 

Největším producentem emisí NH3 jsou pak zemědělské podniky. Hlavním zdrojem benzo(a)pyrenu 

jsou lokální topeniště a doprava. 

Emise znečišťujících látek do ovzduší mají dlouhodobě klesající trend. Meziroční výkyvy v hodnotách 

emisí jsou způsobeny především kolísající ekonomickou činností, případně zvýšenými nároky 

na spotřebu energie a tepla v chladnějších zimách a teplejších létech. Emise z velkých a středně velkých 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (vyjmenované zdroje) výrazně poklesly vlivem zavedení 

systému řízení kvality ovzduší, který aplikuje na různých úrovních řadu nástrojů (normativní, 

ekonomické, informační atd.). Dopady těchto nástrojů se nejvíce projevily koncem devadesátých let 

minulého století, tj. v období, kdy vstoupily v obecnou platnost emisní limity zavedené tehdy novou 

legislativou. Pozornost se proto v posledních letech soustřeďuje také na malé stacionární 

(nevyjmenované) a mobilní zdroje znečišťování ovzduší, u nichž sice také došlo k výraznému snížení 

emisí, ale jejich vliv na kvalitu ovzduší v obcích je významný a pro jejich regulaci zatím nebyla účinná 

opatření celoplošně uplatněna. 

Revize Göteborského protokolu a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ukládá ČR 

závazky ke snížení emisí k roku 2020 u PM2,5 o 17 %, SO2 o 45 %, NOX o 35 %, VOC o 18 % a NH3 o 7 % 

a k roku 2030 PM2,5 o 60 %, SO2 o 66 %, NOX o 64 %, VOC o 50 % a NH3 o 22 % oproti roku 2005 (ČHMÚ, 

2018).  

Suspendované částice velikostních frakcí PM10 a PM2,5 jsou do ovzduší emitovány různými zdroji, 

v obou případech bylo v roce 2016 dominantním zdrojem vytápění domácností, které v případě PM2,5 

představovalo 74,2 % všech zdrojů, v případě PM10 pak 57,2 %. Dalšími zdroji emisí částic byla doprava 

(především resuspenze a otěry pneumatik), průmyslová energetika a další. Kromě emitování částic 

uvedenými zdroji suspendované částice také vznikají chemickou reakcí z prekurzorů sekundárních 

částic (NOX, SO2, NH3 a VOC). Expozice suspendovaným částicím v ČR dlouhodobě vede ke zvýšení 

úmrtnosti, přičemž nejvíce jsou vždy postiženy citlivé osoby, jako jsou dlouhodobě nemocní či senioři. 

V roce 2017 se jednalo přibližně o 5,7 tis. osob celorepublikově, resp. cca o 5,2 tis. osob v rámci 

běžného (nezatíženého) městského prostředí. Navýšení úmrtnosti oproti roku 2016 způsobila v roce 

2017 lednová a únorová smogová situace (CENIA, 2018). 

Během let 2013–2017 se snížily hodnoty emisí všech znečišťujících látek (až na emise VOC). V případě 

produkce SO2 a NOX je zřejmý významný vliv velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování 
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ovzduší (vyjmenovaných stacionárních zdrojů). K těmto hodnotám nejvýrazněji přispívají kraje Ústecký, 

Moravskoslezský a Středočeský (ČHMÚ, 2019). 

Emise CO jsou produktem spalování paliv obsahujících uhlík za nízké teploty a nedostatku spalovacího 

vzduchu. Emise CO jsou emitovány převážně malými (nevyjmenovanými) zdroji znečišťování ovzduší 

(ČHMÚ, 2019). Největší množství emisí CO vzniká v rámci lokálního vytápění domácností, v roce 2016 

byl jeho podíl na celorepublikových emisích 66,5 % (ČHMÚ, 2018). V jednotlivých oblastech ČR se podíl 

jednotlivých typů zdrojů na celkových emisích CO liší podle konkrétní skladby zdrojů v dané oblasti. 

Vlivem převládajícího podílu sektoru lokálního vytápění jsou emise CO v ČR rozloženy po celém území 

obydlené zástavby. Vliv dopravy převládá podél dálnic a ve větších městských celcích. Velké množství 

emisí CO v aglomeraci Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek pochází z výroby železa a oceli (ČHMÚ, 2018). 

Emise VOC měly celkově v období let 2008–2016 klesající trend. Ten byl způsoben aplikací produktů 

s nižším obsahem těkavých organických látek, například vodou ředitelných barev nebo práškových 

plastů (ČHMÚ, 2018). V roce 2017 došlo oproti roku 2016 k nárůstu emisí VOC, důvodem může být 

rostoucí podíl spalování kusového dřeva a celkový nárůst použití pevných paliv v domácích topeništích, 

společně s nárůstem spotřeby organických rozpouštědel (MŽP, 2019). Vlivem neustálé obnovy 

vozového parku dochází i k průběžnému snižování emisí VOC z dopravy (CENIA, 2018). Ty mezi lety 

2013–2017 poklesly o 64,3 % (ČHMÚ, 2019). 

Mezi VOC patří benzen, který se používá v průmyslu jako rozpouštědlo nebo jako surovina pro výrobu 

celé řady chemických látek. Benzen je součástí ropy a přidává se do automobilového benzinu 

pro zlepšení oktanového čísla. Vyrábí se především zpracováním ropy a z uhelného dehtu vznikajícího 

při výrobě koksu. Společně s dalšími VOC vzniká také při nedokonalém spalování. Na emisích benzenu 

se nejvíce podílí doprava (v roce 2016 71,9 %) a lokální zdroje vytápění (v roce 2016 14,9 %) (ČHMÚ, 

2018). 

U emisí NH3 lze v letech 2013–2017 vidět mírný nárůst jejich produkce u vyjmenovaných stacionárních 

zdrojů. Naopak u malých stacionárních zdrojů (nevyjmenovaných stacionárních zdrojů, včetně 

zemědělských podniků, které jsou hlavním producentem emisí NH3) a mobilních zdrojů znečišťování 

dochází k poklesu množství emisí NH3 (ČHMÚ, 2019). Emise hlavních znečišťujících látek a emise částic 

z dopravy klesaly z důvodu zavádění přísnějších emisních norem pro nové vozy uváděné na trh (ČHMÚ, 

2018).  

Z emisí PAU je významnou škodlivinou benzo(a)pyren. Ten vzniká v důsledku nedokonalého spalování 

(300–600°C). Jeho zdrojem jsou tedy především lokální topeniště a doprava, jako vedlejší produkt 

vzniká při průmyslové činnosti. Vzhledem k dominantnímu podílu lokálních topenišť jsou emise 

benzo(a)pyrenu rozloženy na území obydlené zástavby celé ČR a jejich množství je závislé především 

na vývoji spotřeby pevných paliv v domácnostech. Vliv dopravy se uplatňuje především podél dálnic, 

komunikací s intenzivní dopravou a na území větších městských celků (ČHMÚ, 2018). Nejvyšších 

koncentrací je dosahováno v průmyslových lokalitách, nadlimitní koncentrace se však dlouhodobě 

vyskytují i na stanicích městských, přičemž zcela převažujícím zdrojem emisí benzo(a)pyrenu 

je vytápění domácností (98,4 % v roce 2016). Koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný roční chod 

s maximy v zimním období v návaznosti mimo jiné na zhoršené rozptylové podmínky. Nadlimitním 

ročním koncentracím benzo(a)pyrenu (1 ng.m-3) je vystaveno i ostatní evropské obyvatelstvo, v roce 

2014 se jednalo zhruba o 17–24 % městské populace EU (CENIA, 2018). 

 

Znečištění ovzduší (imisní situace) 

Kvalita ovzduší v České republice je dlouhodobě ovlivňována zejména velkými průmyslovými 

a energetickými podniky, dopravou, lokálními topeništi a v některých regionech také přeshraničním 

přenosem (zejména Moravskoslezský kraj) a rovněž dálkovým přenosem emisí (CENIA, 2018). 

I přesto, že v dlouhodobém období pokračuje v ČR pokles emisí znečišťujících látek, koncentrace 

znečišťujících látek v ovzduší (zejména suspendovaných částic a na ně vázaného benzo(a)pyrenu) 
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v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší neklesají. Vývoj je doprovázen meziročními výkyvy, které 

souvisejí především s meteorologickými podmínkami, předurčujícími rozptylové podmínky. Negativní 

vliv mají zejména zimní inverze, i když zimy v období 2013–2017 lze považovat v kontextu 

dlouhodobého vývoje za velmi mírné. 

V roce 2017 bylo vymezeno 26,2 % území ČR, kde došlo k překročení alespoň jednoho imisního limitu 

bez zahrnutí přízemního ozonu. Na tomto území žilo 62,4 % obyvatel. Po zahrnutí přízemního ozonu 

bylo v roce 2017 vymezeno 55,0 % plochy ČR, na které došlo k překročení hodnoty imisního limitu 

u alespoň 1 znečišťující látky, kde žilo přibližně 67,7 % obyvatel. 

Imisní limity pro suspendované částice PM10 a PM2,5 jsou na území ČR dlouhodobě překračovány. 

V současné době jsou meziroční výkyvy dány zejména meteorologickými podmínkami a v zimní části 

roku jsou spojeny zejména s inverzním charakterem počasí. Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou 

koncentraci PM10 byl v roce 2017 překročen na 8,3 % území (v roce 2016 na 1,4 % území), nadlimitním 

koncentracím bylo v tomto hodnoceném roce vystaveno 23,1 % obyvatel ČR (v roce 2016 celkem 7,3 

% obyvatel). Limit pro roční průměrnou koncentraci PM10 byl v roce 2017 na území ČR překročen 

na 0,02 % území. Z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 bylo v roce 2017 

vyhlášeno celkem 39 smogových situací o celkovém trvání 3 757 hodin. Suspendované částice 

jsou problémem nejen v ČR, ale i v ostatních evropských státech, nadlimitním 24hodinovým 

koncentracím PM10 bylo v roce 2014 vystaveno zhruba 16 % městské populace zemí EU. 

Dalším závažným problémem kvality ovzduší v ČR je překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren. 

Nejvyšších koncentrací je dosahováno v průmyslových lokalitách, nadlimitní koncentrace se však 

dlouhodobě vyskytují i na stanicích městských, přičemž zcela převažujícím zdrojem emisí 

benzo(a)pyrenu je vytápění domácností (98,4 % v roce 2016). Imisní limit pro benzo(a)pyren byl v roce 

2017 překročen zhruba na 26,0 % území, kde žilo 61,8 % obyvatelstva. V roce 2016 se jednalo o 25,9 % 

území, kde žilo 55,7 % obyvatelstva. Koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný roční chod s maximy 

v zimním období v návaznosti mimo jiné na zhoršené rozptylové podmínky. Nadlimitním ročním 

koncentracím benzo(a)pyrenu (1 ng.m-3) je vystaveno i ostatní evropské obyvatelstvo, v roce 2014 

se jednalo zhruba o 17–24 % městské populace EU. 

Další látkou významně ovlivňující lidské zdraví i stav ekosystémů je přízemní ozón. Jeho koncentrace 

je ovlivňována především charakterem meteorologických podmínek (intenzitou slunečního svitu, 

teplotou a výskytem srážek), přičemž nejvyšší koncentrace jsou obvykle měřeny v období od dubna 

do září. V roce 2017 byl imisní limit pro ochranu lidského zdraví vyjádřený denními 8hodinovými 

klouzavými průměrnými koncentracemi (120 μg.m-3) překročen na 31,2 % území, nadlimitním 

koncentracím bylo vystaveno 8,6 % obyvatel. V roce 2017 byly vyhlášeny 2 smogové situace 

pro přízemní ozon, a to v Plzeňském a Ústeckém kraji, s celkovou délkou trvání 54 hodin. Na většině 

území ČR nebyl v roce 2017 překročen imisní limit pro ozón (AOT40) pro ochranu ekosystémů 

a vegetace. Limity stanovené pro přízemní ozón, jak pro ochranu lidského zdraví, tak pro ochranu 

ekosystémů a vegetace, jsou překračovány i v dalších státech Evropy, přičemž v sousedních zemích 

jsou hodnoty překračování imisního limitu pro ochranu lidského zdraví srovnatelné (CENIA, 2017). 

V letech 2000–2017 došlo v České republice k poklesu koncentrací SO2 zhruba o 40 až 50 % podle toho, 

jaká imisní charakteristika je uvažována. V hodnoceném období nicméně docházelo k poměrně 

velkému kolísání naměřených hodnot. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny v letech 2002, 2006, 2010 

a 2011, od roku 2011 dochází k setrvalému poklesu koncentrací SO2. V roce 2017 byl klesající trend 

zastaven a došlo naopak k vzestupu koncentrací SO2 zhruba na úroveň roku 2014 (ČHMÚ, 2018). 

Trend koncentrací SO2 je způsoben poklesem emisí v důsledku odsíření uhelných elektráren a změny 

používaných paliv. Vliv na meziroční kolísání koncentrací této látky mají v jednotlivých letech odlišné 

meteorologické a rozptylové podmínky (ČHMÚ, 2018). 

Z hlediska imisních limitů pro ochranu zdraví nebyl v roce 2017 v ČR překročen hodinový (Lv = 350 

μg.m−3) ani 24hodinový imisní limit SO2 (Lv = 125 μg.m−3) na žádné měřicí stanici. V případě hodinového 
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imisního limitu nebyl překročen legislativně povolený počet překročení limitní hodnoty. V roce 2017 

došlo ke dvěma překročením hodnoty hodinového imisního limitu SO2 pro ochranu zdraví (ČHMÚ, 

2018). 

Na 99,8 % plochy ČR byly v roce 2017 24hodinové koncentrace SO2 pod dolní mezí pro posuzování 

(LAT). Pouze na 0,2 % území byla dolní mez pro posuzování překročena. Týká se to převážně 

severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Dále pak Ústeckého kraje v části Podkrušnohorské 

pánve, zejména v okrese Most, a Karlovarského kraje v oblasti Sokolovské pánve (ČHMÚ, 2018). 

Imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace (Lv = 20 μg.m-3) nebyl na venkovských lokalitách v roce 

2017 překročen, a to ani pro roční ani zimní průměrnou koncentraci (ČHMÚ, 2018). 

Od roku 2000 dochází ke kolísání průměrných ročních koncentrací oxidů dusíku. Nejvýraznější nárůsty 

koncentrací byly zaznamenány v letech 2003, 2006 a 2010, pravděpodobně v důsledku nepříznivých 

meteorologických a rozptylových podmínek, které se v těchto letech vyskytovaly. Od roku 2011 bylo 

možné pozorovat pozvolna klesající trend všech sledovaných charakteristik. V roce 2017 došlo 

ke stagnaci průměrné roční koncentrace celkově na všech typech stanic, s výjimkou dopravních stanic, 

na kterých došlo k mírnému poklesu (ČHMÚ, 2018). 

Nejvyšších hodnot NO2 a NOX bylo dosahováno v celém sledovaném období (2001–2017) 

v aglomeracích Praha a Ostrava, Karviná Frýdek-Místek. Důvodem je velmi vysoké zatížení těchto 

oblastí dopravou a v případě aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek také emisemi z průmyslu 

(ČHMÚ, 2018). 

K překročení ročního imisního limitu NO2 (Lv = 40 μg.m−3) došlo pouze na omezeném počtu stanic, 

a to na dopravně exponovaných lokalitách aglomerací a velkých měst. Z celkového počtu 95 lokalit, 

kde byl v roce 2017 monitorován oxid dusičitý, došlo k překročení ročního imisního limitu na čtyřech 

z nich. Všechny 4 stanice jsou klasifikovány jako dopravní městské, dvě z nich dokonce jako dopravní 

hot spot. 

Hodnota hodinového imisního limitu NO2 (Lv = 200 μg.m−3, maximální povolený počet 18 překročení 

za rok) byla v roce 2017 jednou překročena na 2 stanicích. Imisní limit hodinové koncentrace NO2 nebyl 

v roce 2017 překročen na žádné stanici (ČHMÚ, 2018). 

V roce 2017 byly ve srovnání s předchozím rokem koncentrace CO mírně nižší. Pokles se netýkal všech 

stanic, na některých stanicích byl naopak zaznamenán vzestup koncentrací CO, například na stanicích 

Tobolka-Čertovy schody, Ostrava Českobratrská (hot spot), Brno-Zvonařka, Ostrava-Přívoz a Beroun 

(ČHMÚ, 2018). 

K překročení imisního limitu CO (maximální denní 8hodinový průměr LV = 10 000 μg.m−3) však nedošlo 

v roce 2017 na žádné stanici (ČHMÚ, 2018). Zvýšené koncentrace CO se vyskytují především 

na městských lokalitách ovlivněných dopravou. Na městských a venkovských pozaďových lokalitách 

se koncentrace CO pohybují hluboko pod imisním limitem (ČHMÚ, 2018). 

Hodnota imisního limitu pro benzen (LV = 5 μg.m-3) nebyla v roce 2017 překročena na žádné z 34 

sledovaných lokalit. Dle mapy pětiletých klouzavých průměrů ročních průměrných koncentrací 

benzenu v období 2013–2017 byly nejvyšší koncentrace dosahovány v aglomeraci Ostrava, Karviná 

a Frýdek-Místek, přičemž nejzatíženějšími stanicemi imisního monitoringu byly Ostrava-Radvanice ZÚ 

a Ostrava-Přívoz (ČHMÚ, 2018). 

Celkově jsou vyšší roční průměrné koncentrace měřeny na městských lokalitách, přičemž nejvyšších 

koncentrací benzenu bývá dosahováno na stanicích klasifikovaných jako městské průmyslové 

a městské dopravní. Venkovské lokality dosahují naopak nejnižších hodnot. Důvodem je kumulace 

průmyslové výroby a automobilové dopravy ve městech (ČHMÚ, 2018). 

Průměrné roční koncentrace všech sledovaných těžkých kovů v uplynulých letech mírně klesaly, avšak 

u arsenu a niklu došlo v roce 2017 k nárůstu hodnot (roční imisní limit arsenu LV = 6 ng.m-3 byl 

překročen na jedné lokalitě Kladno-Švermov). V roce 2018 nebyl roční imisní limit pro arsen, nikl, 

kadmium a olovo překročen na žádné stanici (ČHMÚ, 2018). 
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V oblastech neovlivněných průmyslovou výrobou bývají průměrné roční koncentrace všech těžkých 

kovů vyšší ve městech, což je dáno především kumulací průmyslové výroby do měst a vyšší intenzitou 

dopravy. Městské lokality jsou charakteristické také výraznějším poklesem koncentrací těžkých kovů 

v průběhu hodnoceného období oproti venkovským lokalitám (ČHMÚ, 2018). 

 

C.3.3 Voda 

Jakost povrchových vod 

Jakost vody je pravidelně monitorována, při porovnání stavu v letech 2016–2017 je zřejmé zlepšení 

stavu vodních toků ve většině úseků oproti období let 1991–1992. Nejvíce vodních toků patří podle 

klasifikace do III. třídy, tedy znečištěná voda. Postupně ale přibývá více úseků toků spadajících do I. a II. 

třídy. Některé úseky jsou však i nadále řazeny do V. třídy jakosti. Přestože se jakost vod od roku 1991 

výrazně zlepšila, tak přetrvávajícím problémem je eutrofizace vod, která je způsobena zvýšeným 

množstvím živin, které se dostávají do vody splachy z půd a vypouštěním odpadních vod (CENIA, 2018). 

 
Obrázek č. 4 Jakost vody v tocích ČR mezi léty 2016–2017 

  
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i., 2019 

Jakost podzemních vod 

Podzemní vody jsou nejčastěji kontaminovány dusičnany a pesticidy a zejména jejich metabolity 

v důsledku intenzivního zemědělského hospodaření zaměřeného na rostlinnou výrobu. Pěstování 

některých plodin (řepka, řepa, kukuřice) představuje z hlediska použitých pesticidů významné riziko 

kontaminace podzemních a povrchových vod. Jedná se o herbicidy, které jsou běžně používány, či byly 

používány v minulosti, a některé jsou již zakázány (metazachlor, alachlor, metolachlor, acetochlor 

a atrazin). Tyto herbicidy, na rozdíl od herbicidů používaných pro ošetřování obilnin (chlorotoluron, 

isoproturon, MCPP), podzemní vody kontaminují ve vyšším rozsahu. Problémem těchto látek 

je, že zůstávají dlouhodobě v ekosystému, vzhledem k tomuto faktu se hodnoty látek meziročně příliš 

nemění. Nejčastěji překračující limit pro podzemní vody byl zaznamenán u chloridazonudesfenylu 

(herbicid na ošetření cukrové a krmné řepy), hodnota byla nadlimitní u 24,7 % vzorků. Nevyhovující 

stav většiny útvarů podzemních vod je zásadně ovlivněn pravidlem, že je-li jeden ukazatel nevyhovující, 

pak nevyhovuje celý vodní útvar (viz rámcová směrnice o vodách) (CENIA, 2018). 
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Obrázek č. 5 Koncentrace dusíkatých látek v podzemních vodách [mg.l-1], 2017 

 
Zdroj: ČHMÚ, 2019 

 

 

Obrázek č. 6 Vodní toky ČR 

 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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Obrázek č. 7 Vodní plochy ČR 

 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 

 

Zranitelné oblasti a eutrofizace 

Zranitelné oblasti jsou vodním zákonem definovány jako území, kde se vyskytují: 

• povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 

v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 

dosáhnout; 

• povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů 

dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Vláda stanovuje zranitelné oblasti nařízením a zároveň v nich akčním programem upravuje používání 

a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Akční 

program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech 

nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření 

vyplývajících z přijatého akčního programu (VÚV, 2017). 
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Obrázek č. 8 Zranitelné oblasti na území ČR 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 

 

 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochrana mokřadů v rámci Ramsarské úmluvy 

Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda 

nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády limituje řada aktivit. V těchto územích 

je zakázáno: 

• zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha; v jednotlivé 

chráněné vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen nejvýše 

o 500 ha proti stavu ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení; 

• odvodňovat u lesních pozemků více než 250 ha souvislé plochy; 

• odvodňovat u zemědělských pozemků více než 50 ha souvislé plochy, pokud se neprokáže 

na základě hydrogeologického zhodnocení, že odvodnění neohrozí oběh podzemních vod; 

• těžit rašelinu v množství přesahujícím 500 tisíc m3 v jedné lokalitě, pokud se neprokáže 

na základě hydrogeologického zhodnocení, že těžba rašeliny neohrozí oběh podzemních vod; 

zákaz se nevztahuje na těžbu rašeliny z přírodních léčivých zdrojů; 

• těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí 

souvislé hladiny podzemních vod; zákaz se nevztahuje na těžbu: 
1. štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny 

možnostem následného vodohospodářského využití prostoru ložiska; 

2. v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové těžbě a nedojde-li 

k většímu plošnému odkrytí než 10 ha; 
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3. všech druhů uhlí, nedojde-li k narušení důležitých funkcí území z hlediska ochrany 

životního prostředí; 

4. ostatních vyhrazených nerostů, nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10 ha; 

• těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není zajištěno zneškodňování odpadů 

v souladu s předpisy na ochranu jakosti vod; 

• ukládat radioaktivní odpady z výroby nebo regenerace palivových článků pro jaderné 

elektrárny a radioaktivní odpady z jaderných elektráren; 

• provádět geologické a hydrogeologické průzkumné práce, pokud jednotlivé průzkumné 

objekty nebudou následně vodohospodářsky využity nebo nebudou následně upraveny tak, 

aby nedocházelo k ohrožení oběhu podzemních vod; 

• provádět výstavbu: 

1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5 000 kusů; 

2. závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby, využívajících ropu nebo ropné 

látky jako surovinu; 

3. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1 000 m3; 

4. dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství, pokud nebudou 

opatřena proti úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod nebo pokud 

nebude vybudován kontrolní systém pro zajišťování jejich niku; 

5. provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost 

nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, s kapacitou přesahující 

potřebu provozu závodu; 

6. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW. 

 

Mezi CHOPAV patří následující oblasti (vyhlášeny byly v letech 1978–1981): 

CHOPAV (povrchové vody) 

• Beskydy 

• Jablunkovsko 

• Jizerské hory 

• Krušné hory 

• Orlické hory 

• Vsetínské vrchy 

• Žďárské vrchy 

• Brdy 

• Jeseníky 

• Krkonoše 

• Novohradské hory 

• Šumava 

• Žamberk-Králíky 

CHOPAV (podzemní vody) 

• Chebská pánev a Slavkovský les 

• Polická pánev 

• Východočeská křída 

• Kvartér řeky Moravy 

• Severočeská křída 

• Třeboňská pánev 
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Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, kde dochází k významnější akumulaci vod, 

které jsou vodárensky využívané nebo potenciálně vodárensky využitelné, jsou z obecného pohledu 

velmi důležité pro ochranu množství i jakosti povrchových a podzemních vod. Z rozmístění oblastí 

CHOPAV v ČR vyplývá, že pokrývají většinu hlavních pramenních oblastí a dále pokrývají významné 

pánevní a kvartérní struktury.  

Problémem, který v posledních letech stále více rezonuje, je sucho. A právě zlepšení vodního režimu 

krajiny směřující k většímu zadržení vody v krajině a zvýšení infiltrace srážkové a povrchové vody 

do vod podzemních má v těchto oblastech potenciál k významnému zlepšení vodního režimu v krajině 

celé ČR. 

Vyrovnanější odtokový režim (daný výraznějším podílem základního a hypodermického odtoku, 

a pomalejším, případně řízeným vyprazdňováním různých povrchových akumulací vody) z oblastí 

CHOPAV může výrazně zlepšit stav na středních a dolních úsecích toků i mimo CHOPAV v době sucha. 

Především omezení odvodňovacích a těžebních aktivit lze velmi vítat, protože směřují k omezení aktivit 

urychlujících odtok vody v takto chráněných územích. Kromě těchto pasivních opatření se dají uvažovat 

také přírodě blízká opatření (například plošná opatření na zemědělské půdě, biotechnická opatření, 

revitalizace a jiné), která umožní aktivnější přístup k ochraně vody v CHOPAV, k nadstandardnímu 

zadržování vody v krajině, ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, zvýšení infiltrovaného množství vody 

do podzemních vod a podobně. Z hlediska rizika výskytu sucha je doporučováno věnovat pozornost 

především všem moravským a východočeským CHOPAV (VÚV TGM, 2018). 

 
Obrázek č. 9 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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Ochrana mokřadů v rámci Ramsarské úmluvy 

V dikci Ramsarské úmluvy se mokřadem rozumí zejména: rašeliniště a slatiniště, rybníky, soustavy 

rybníků, lužní lesy, nivy řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované nebo mokré louky, rákosiny, ostřicové 

louky, prameny, prameniště, toky a jejich úseky, jiné vodní a bažinné biotopy, údolní nádrže, zatopené 

lomy, štěrkovny, pískovny, horská jezera, slaniska. Ramsarská úmluva chrání mokřady, mající 

mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. 

 
Obrázek č. 10 Lokality chráněné Ramsarskou úmluvou 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 

 
Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ochranná pásma vodních zdrojů (dále také „OPVZ“) jsou zakotvena v § 30 vodního zákona. OPVZ slouží 

k ochraně vydatnosti a k ochraně před vnikem závadných látek, které mohou ovlivnit jakost a zdravotní 

nezávadnost zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování 

pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu 

balené kojenecké vody nebo pramenité vody. 

OPVZ stanoví opatřením obecné povahy místně příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou 

působností.  

OPVZ jsou dle platného znění vodního zákona založena na principu dvoupásové ochrany. I. stupeň 

je stanoven jako souvislé území a slouží k ochraně v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného 

zařízení vodního zdroje. II. stupeň se vymezuje vně ochranného pásma I. stupně a nemusí tvořit 

souvislou plochu, ale může být stanoveno i jako vzájemně nespojitá území. II. stupeň OPVZ slouží 

k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem. 
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Obrázek č. 11 Ochranná pásma vodních zdrojů 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 

Povodně a nebezpečí povodní z přívalových srážek 

Ochrana před povodněmi zahrnuje celý soubor činností a opatření k předcházení a zvládnutí 

povodňových rizik v ohroženém území, a to jak dlouhodobá opatření (systematická prevence), 

tak operativní opatření vázaná na konkrétní povodňovou situaci. Základní právní normou je zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). 

Systematická prevence ochrany před povodněmi zahrnuje opatření dlouhodobého charakteru 

jako je plánování, stanovování záplavových území, investiční činnost a přípravu těchto opatření. 

Hlavním cílem opatření je snižování negativních dopadů povodní na lidské zdraví, životní prostředí, 

kulturní dědictví a hospodářskou činnost. 

Od roku 1997 se povodně objevují častěji. Na území ČR se vyskytly velké povodně v letech 1997, 1998, 

2002, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 a 2016. Ve všech případech se jednalo o odezvu na vydatné 

přívalové srážky. V roce 2013 byly rozvodněny toky celého povodí Vltavy a velké části také povodí Labe 

(okrajově Dyje) (ČHMÚ, 2014). V květnu a září 2014 se jednalo o přívalové povodně zasahující střední 

a menší toky (MZe, 2014). V roce 2016 se pak povodně vyskytovaly od května do září, především 

v souvislosti s intenzivními přeháňkami a lokálními silnými bouřkami (MZe, 2016). 

Z hlediska odtokových poměrů je problémem rychlý odtok srážkových vod z území. Tento stav 

je způsobem zejména odlesněním, nedostatečnou přirozenou retenční schopností horských oblastí 

s převažujícími srážkovými úhrny, nevhodnou úpravou drobných toků v minulosti, melioracemi 

provedenými často v nevhodných terénech a nedostatkem organické hmoty v půdě. Zrychlený odtok 

vody z povodí má za nepříznivých klimatických podmínek za následek vznik povodňových situací 

a v důsledku také deficit podzemních vod, neboť srážková voda nestačí vsáknout a je rychle odvedena 

mimo oblast srážek. 
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Obrázek č. 12 Záplavové území Q100 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 
Zásobování vodou a odpadní vody 

Odběry povrchové a podzemní vody jsou dány stavem ekonomiky, hydrometeorologickými 

podmínkami daného roku i chováním domácností. V roce 2017 byl celkový odběr 1 630,4 mil. m3, 

přičemž meziročně poklesly odběry o 0,3 %. Většina odběrů je uskutečňována z povrchových vod 

(77,3 % z celkových odběrů v roce 2017), menší část z vod podzemních (22,7 %). Dlouhodobě 

jsou nejvyšší odběry uskutečňovány pro energetiku (41,6 % v roce 2017). Při rozdělení celkových 

odběrů na odběry povrchové a podzemní vody jsou patrné rozdíly v zastoupení jednotlivých 

hospodářských sektorů ve zdroji odebírané vody, přičemž nejvýznamnějším odběratelem podzemní 

vody jsou vodovody pro veřejnou potřebu, tvoří 80,2 % z celkových odběrů podzemní vody. 

Pro výrobu pitné vody v roce 2017 bylo vyrobeno a určeno k realizaci 596,5 mil. m3 vody, přičemž 

spotřebovaná pitná voda tvořila 482,0 mil. m3. Meziročně došlo k nevýraznému zvýšení fakturované 

vody o 0,7 %. Z vyrobené pitné vody bylo 67,3 % využito v domácnostech. V roce 2017 bylo vodou 

z veřejných vodovodů zásobováno 94,7 % obyvatel ČR. Specifická spotřeba vody na jednoho obyvatele 

zásobovaného vodou z veřejného vodovodu z celkového množství vyrobené vody činila 165,0 l. obyv. 

den-1, což je o 1,5 % více než v roce 2016. ČR se řadí mezi státy s nejnižší spotřebou vody na jednoho 

obyvatele v rámci EU. 

Ztráty pitné vody ve vodovodní síti se meziročně navýšily. V poměru k celkovému objemu vody 

vyrobené a určené k realizaci došlo k nárůstu z 15,4 % v roce 2016 na 16,4 % v roce 2017, ale přesto 

se stále drží na nízkých hodnotách oproti roku 2000, kdy tvořily 25,2 %. Ztráty pitné vody ve vodovodní 

síti jsou způsobeny haváriemi a úniky z veřejných vodovodů (CENIA, 2018). 

Celkový objem vod vypouštěných do veřejné kanalizace (včetně zpoplatněné srážkové vody) narostl 

oproti roku 2016 o 1,2 %, a to z 517,97 mil. m3 v roce 2016 na 524,2 mil. m3 v roce 2017. Podíl čištěných 

odpadních vod v roce 2017 z vod vypouštěných do kanalizace (bez vod srážkových) byl 97,5 %, došlo 

tak k meziročnímu nárůstu o 0,2 %. Celkový počet ČOV neustále narůstá, v roce 2017 jich bylo 2 612. 
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Přestože se počet čistíren odpadních vod stále zvyšuje, tak přetrvávajícím problémem je zejména stále 

nedokončené odkanalizování menších obcí. 

Celkové množství vypouštěných odpadních vod a důlních vod v roce 2017 činilo 1 702,1 mil. m3, 

meziročně došlo k nepatrnému nárůstu o 0,1 %. Struktura vypouštění odpadních vod odráží strukturu 

odběratelů. Největší podíl zaujímají kanalizace pro veřejnou potřebu (48,9 %) a energetika (33,2 %). U 

vypouštění komunálních odpadních vod meziročně došlo k nárůstu o 2,4 %. Nárůst byl také 

zaznamenán u vypouštění odpadních vod ze zemědělství (o 18,3 %), dále pak v kategorii ostatní  

(o 13,5 %), naopak k meziročnímu poklesu došlo u energetiky (o 4,3 %) (CENIA, 2018). 

 
Obrázek č. 13 Množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových v ČR [mil. m3], v letech 2000–2017 

 
Zdroj: MZe, VÚV T.G.M., v.v.i., Povodí státní podnik, ČSÚ, 2019 

Obrázek č. 14 Vybavenost obcí – kanalizace  

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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Obrázek č. 15 Vybavenost obcí – veřejný vodovod 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 

C.3.4 Půda 

Půda je od pradávna základním výrobním prostředkem v oblasti zemědělství a veškeré produkční 

i mimoprodukční funkce agrárního sektoru jsou s ní úzce svázané. Její ochrana je tedy klíčovým úkolem, 

a to nejen ve vztahu k její úrodnosti (např. udržováním složek organické hmoty, ochrany struktury 

a zachování edafonu), ale rovněž při ochraně proti větrné a vodní erozi, nebo zabránění kontaminace 

půdy nežádoucími látkami. 

 
Obrázek č. 16 Půdní typy ČR 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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Ochrana půdy 

Uvážlivé využívání zemědělské půdy, včetně jejího zpracování, úpravy vodního režimu a zavlažování, 

vhodného střídání plodin, optimalizovaného používání hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, 

zachování krajinných prvků, nebo zavádění protierozních opatření má rovněž širší dopad na životní 

prostředí jako je např. kvalita a vydatnost vodních zdrojů, agro-biodiverzita, nebo veřejné zdraví 

obyvatel. Výzvou do budoucna je rovněž ochrana zemědělského půdního fondu před nadměrným 

úbytkem v souvislosti s rozrůstáním obytných aglomerací obcí a měst, výstavbou průmyslových zón, 

těžební činností, nebo výstavbou dopravní infrastruktury. 

Dlouhodobým problémem zemědělské krajiny jsou velké půdní bloky, které vznikly již ve 2. polovině 

20. století v důsledku intenzifikace zemědělství a pěstování jedné plodiny na velké ploše. Nevhodné 

hospodaření vede k degradaci půdy, jako je utužování půdy, eroze, ztráta živin, úbytek organické hmoty 

a akumulaci škodlivých látek (ze zemědělské a průmyslové činnosti) (CENIA, 2018). 

Kvalita zemědělské půdy je dána řadou vlastností (např. půdní struktura, pH, sorpční schopnosti, obsah 

humusu atd.). Kvalitu zemědělské půdy negativně ovlivňuje obsah rizikových látek v půdě, které 

se do půdy a sedimentů dostávají antropogenní činností. V rámci monitoringu se sledují 

jak anorganické rizikové prvky (např. As, Cd, Ni, Pb, Zn aj.), tak persistentní organické polutanty (PAH, 

PCB, HCH, HCB a látky skupiny DDT). Na základě výsledků stanovení obsahu rizikových prvků v půdě 

byly v období 1998–2017 nejvíce problémové obsahy kadmia (9,5 % nadlimitních vzorků) a arsenu 

(8,9 % nadlimitních vzorků), při kontrole persistentních organických polutantů byly nejproblematičtější 

PAH (20,0 % vzorků bylo nadlimitních). Kadmium je nejproblematičtější i v rybničních a říčních 

sedimentech. Ve vzorcích za období 1995–2017 překročilo limitní hodnoty 16,3 % vzorků u kadmia, 

u zinku 7,9 % a u arsenu 5,2 % vzorků rybničních a říčních profilů. Limitní hodnoty pro PAH byly 

překročeny u 23,1 % vzorků. Limitní hodnoty pro DDT byly překročeny u 7,0 % vzorků rybničních 

a říčních profilů a u 10,0 % vzorků orné půdy (CENIA, 2018). 

 

Vodní a větrná eroze 

Kvalitu půdy také negativně ovlivňuje eroze. Na silně erodovaných půdách dochází ke snížení 

hektarových výnosů až o 75 % a ke snížení ceny půdy až o 50 %. Půda je v klimatických podmínkách ČR 

ohrožena především vodní a větrnou erozí. 

Vodní eroze ohrožuje půdu odnosem půdních částic ze svrchních nejúrodnějších částí půdy a jejich 

ukládáním na jiných místech, tzv. smyvem. Snížená mocnost půdního profilu a narušená půdní 

struktura významně snižují schopnost půdy zadržovat vodu. Vodní erozí jsou v ČR dlouhodobě nejvíce 

ohroženy oblasti s výskytem bonitně nejcennější půdy (Polabí a Moravské úvaly), kde se nachází 

největší podíl půd s extrémním ohrožením (potenciální ztráta půdních částic 10,1 t.ha-1.rok-1 a více). 

V roce 2017 bylo dlouhodobým potenciálním smyvem ohroženo 56,7 % zemědělského půdního fondu 

(ZPF), přičemž v 17,8 % se jednalo o extrémní ohrožení. 
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Obrázek č. 17 Vývoj potenciální ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí ČR, vyjádřená dlouhodobým smyvem [%], mezi 
léty 2010–2017 

 
Zdroj: VÚMOP, v.v.i., 2019 

 

Větrná eroze působí na zemědělskou půdu velmi podobně jako vodní eroze. Větrnou erozí bylo v roce 

2017 potenciálně ohroženo 18,3 % zemědělské půdy, 3,2 % bylo zařazeno v kategorii půdy 

nejohroženější. Do kategorií půd bez ohrožení patřilo 74,6 % plochy.  

Mezi další příčiny degradace půd v ČR patří acidifikace, de humifikace, utužení, podmáčení a zasolování 

půd, v jejichž důsledku dochází ke snížení produkčních i ekologických funkcí. Snižuje se také 

biodiverzita, infiltrace v daném území a pH (eAGRI, 2019). 

Příčinou těchto jevů je intenzifikace zemědělství v minulosti či nesprávné hospodaření v zemědělské 

výrobě v současnosti, za spoluúčasti klimatických změn. Při návrzích zastavěných ploch a dopravní 

infrastruktury je proto nutné dbát na minimalizaci záborů zemědělského půdního fondu, případně 

lesního půdního fondu. Situaci nadále zhoršují dopady klimatické změny, a proto je půda jednou 

z cílových oblastí návrhů adaptace na změnu klimatu.  
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C.3.5 Geologie, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geologické prostředí 

Území ČR je z regionálně geologického hlediska tvořeno dvěma velkými celky s výrazně odlišnou 

geologickou minulostí. Čechy a většina Moravy a Slezska jsou součástí Českého masivu, východní část 

Moravy a Slezska patří do vnější okrajové části Západních Karpat. 

Český masiv je zbytkem rozsáhlého variského neboli hercynského orogénu (pásemné  

pohoří – horstvo), který byl vyvrásněn při variské (= hercynské) orogenezi hlavně v intervalu mezi  

380–300 miliony let před současností, to znamená v době od středního devonu do svrchního karbonu. 

Podle teorie deskové tektoniky byla příčinou vzniku horstva srážka (kolize) desek zemské kůry - staré 

pevniny Gondwany na jihu a Severoatlantského kontinentu (= Laurussie) na severu. 

Původně souvislá pásma variského horstva (variscidy = hercynidy) byla již při svém vzniku i později 

porušována zlomy v zemské kůře a snižována účinky eroze. Dnes proto vystupují na povrch jen jejich 

vzájemně izolované zbytky, oddělované pokryvy mladších uloženin. 

Karpatská soustava je regionálně-geologickým celkem mnohem mladším než Český masiv. 

Byla zformována teprve procesy alpinského vrásnění, hlavně v intervalu posledního sta milionů let 

od svrchní křídy do terciéru. Také zde byly určujícím faktorem pohyby litosférických desek, tedy desek 

zemské kůry, které se pohybovaly spolu se svrchní částí zemského pláště. Hlavní roli zde sehrála kolize 

jižnější africké desky s varisky konsolidovanou severnější deskou Evropy. 

Na naše území zasahuje jen malý úsek vnější části Západních Karpat, tvořený příkrovy mezozoických 

a terciérních hornin, takzvané flyšové Karpaty. Ke karpatské oblasti klademe i mořské a sladkovodní 

uloženiny, které se zachovaly buď v předpolí v takzvané karpatské předhlubni, nebo uvnitř tektonicky 

pokleslých částí horstva (Vídeňská pánev). Mezi hlavní celky karpatské části našeho území je flyšové 

pásmo, které tvoří tektonicky definované jednotky s charakteristickou příkrovovou stavbou, vyznačené 

převahou flyšové sedimentace (tj. rytmického střídání písčitých a jílovitých sedimentů) mezozoického 

a terciérního stáří (TU - VŠB, 2019). 

 
Těžba nerostných surovin 

Těžba surovin a průmysl patří mezi pilíře ekonomiky ČR, dohromady zajišťují zhruba třetinu hrubého 

domácího produktu. Mají ovšem také značný vliv na životní prostředí, neboť narušují krajinný ráz, mění 

přírodní stanoviště rostlin a živočichů a zhoršují kvalitu ovzduší, povrchových i podzemních vod. 

Těžba surovin má v ČR dlouhodobou tradici a předurčuje průmyslové zaměření země. Těžební činnost 

v ČR postupně klesá, čímž se snižují i její dopady na životní prostředí. V roce 2000 činila celková těžba 

nerostných surovin 161,3 mil. tun, v roce 2017 již jen 121,3 mil. tun. V největším objemu se v ČR těží 

stavební suroviny (59,8 mil. tun v roce 2017), přičemž vývoj jejich těžby je úzce spjat s vývojem stavební 

výroby. Z energetických surovin je v ČR strategicky významná těžba hnědého a černého uhlí 

(dohromady 44,2 mil. tun v roce 2017). Těžba hnědého uhlí pokrývá domácí spotřebu a částečně 

je určena i k vývozu. 

Z nerudních surovin (17,2 mil. tun v roce 2017) se v ČR těží v největších objemech vápence 

a cementářské suroviny. Po ukončení těžební činnosti se těžební ložiska postupně rekultivují a rozloha 

ploch ovlivněných těžbou se tak snižuje. V roce 2017 bylo v ČR evidováno 475 km2 ploch s těžbou 

(v roce 2001 825 km2), 73 km2 rozpracovaných rekultivací a 5,8 km2 ploch, které byly v daném roce 

ukončeny (CENIA, 2018). 
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Obrázek č. 18 Těžba nerostných surovin 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 
Obrázek č. 19 Chráněné ložiskové území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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C.3.6 Příroda a krajina 

Charakter krajiny je výsledkem vzájemného působení přírodních a antropogenních faktorů. Způsob 

využívání krajiny pak následně ovlivňuje biodiverzitu druhů, stav stanovišť, populací a ekosystémů 

v daném prostředí. Stav přírody a krajiny se pak promítá do jednotlivých typů ekosystémových služeb 

a schopnosti ekosystémů tyto služby dlouhodobě poskytovat (CENIA, 2018). 

Environmentálně cenná území, kterými jsou především přírodě blízká stanoviště (hlavně lesy, louky 

atd.), zadržují v krajině vodu, brání erozi půdy, zvyšují ekologickou stabilitu krajiny a udržují nebo 

zvyšují míru biodiverzity. Naproti tomu rozlehlé plochy orné půdy nebo zástavby tyto funkce neplní. 

Dalším vážným problémem ovlivňujícím stav přírody a krajiny je rozčleňování krajiny a snižování její 

prostupnosti zejména rozvojem liniové dopravní infrastruktury a suburbánním rozvojem městských 

aglomerací. Vlivem fragmentace krajiny dochází k rozdrobení ucelených částí krajiny na menší plochy, 

které ztrácejí svou původní kvalitu a ekosystémové vazby. Současně v krajině vznikají bariéry, 

které omezují nebo znemožňují migraci živočichů i rostlin. Výsledkem je ztráta genetické pestrosti 

a snížená životaschopnost populací a ekosystémů (CENIA, 2018; SEA SRR ČR 2021+, 2019). 

 

Stav ekosystémů a biodiverzita 

Využití území v ČR je charakteristické vyšší lesnatostí (33,9 % území ČR) a vysokým stupněm zornění 

zemědělské půdy (70,4 % zemědělské půdy). Zemědělská půda zaujímá 53,3 % celkové rozlohy půdního 

fondu, nicméně dlouhodobě dochází k poklesu její rozlohy, v období 2000–2017 klesla o 74 588,0 ha 

(o 1,7 %). Ve využití území lze pozorovat několik dlouhodobých trendů. Jedním z nich je nárůst plochy 

trvalých travních porostů (nárůst o 45 482,0 ha, tj. 4,7 % od roku 2000) především na úkor plochy orné 

půdy. Tento trend, podpořený dotační politikou státu a aplikací principů Společné zemědělské politiky, 

přispívá ke snížení eroze půdy a podporuje zvyšování biodiverzity. Dalším trendem je nárůst 

zastavěných ploch, nádvoří a ostatních ploch (nárůst o 33 816,0 ha, tj. 1,4 % od roku 2000). Nárůst 

těchto ploch způsobuje trvalou ztrátu zemědělské půdy, omezuje infiltraci vody do půdy a podporuje 

negativní fragmentaci krajiny (CENIA, 2018). 

 

Celosvětová a komunitární úroveň ochrany ŽP (biosférické rezervace, Natura 2000) 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů 

všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin 

a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné 

či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají 

dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody, a to směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně 

žijících ptáků („směrnice o ptácích“), a směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). 

Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO) za účelem ochrany ptáků (angl. 

Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice o stanovištích jsou vyhlašovány evropsky významné 

lokality (EVL) za účelem ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

(angl. Sites of Community Importace – SCI). Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří 

soustavu chráněných území Natura 2000. 

Ptačí oblasti, v rámci soustavy Natura 2000, pokrývaly v roce 2017 celkem 703 437 ha, evropsky 

významné lokality zaujímaly v roce 2017 celkovou rozlohu 795 107 ha. Vzhledem k jejich překryvům 

činila rozloha všech lokalit Natura 2000 v roce 2017 celkem 1 114,8 tis. ha, tj. 14,1 % území ČR. Natura 

2000 zaujímala na evropské úrovni 18,1 % území. K navýšení počtu lokalit došlo v roce 2016, kdy byl 

doplněn národní seznam o 50 nových evropských lokalit a 70 stávajících lokalit bylo rozšířeno o nové 

předměty ochrany (CENIA, 2018; Natura 2000, 2019). 
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Obrázek č. 20 lokality soustavy Natura 2000 

 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

Biosférické rezervace 

Biosférické rezervace jsou chráněná velkoplošná území vyhlášené v rámci mezinárodního programu 

UNESCO Člověk a biosféra. Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala 

všechny základní biomy Země. Tato území představují reprezentativní ukázky kulturních i přírodních 

krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity.  

 
Obrázek č. 21 Biosférické rezervace 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019  
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Velkoplošné a maloplošné zvláště chráněné území 

V roce 2017 pokrývala zvláště chráněná území (ZCHÚ), s přihlédnutím k překryvům velkoplošných 

a maloplošných zvláště chráněných území, 16,7 % (1 320,1 tis. ha) území ČR. Rozloha velkoplošných 

zvláště chráněných území, která zahrnují národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO), činila 

1 256,6 tis. ha (15,9 % území ČR) (CENIA, 2018). 

Na území České republiky se nachází celkem čtyři NP a 26 CHKO. Jedná se o NP Šumava, Krkonošský 

národní park, NP České Švýcarsko a NP Podyjí (SEA SRR ČR 2021+, 2019). 

 
Obrázek č. 22 Velkoplošné zvláště chráněné území 

 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 
Maloplošná zvláště chráněná území 

Maloplošná zvláště chráněná území v roce 2017 zaujímala 111,0 tis. ha plochy, tj. 1,4 % území ČR. 

Téměř třetina maloplošných ZCHÚ se však nachází v CHKO nebo NP (CENIA, 2018).  

Do MZCHÚ spadají čtyři kategorie: 

• Národní přírodní rezervace (NPR) menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený 

reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním 

či  mezinárodním měřítku a Přírodní rezervace (PR) menší útvar soustředěných přírodních 

hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou 

oblast (AOPK, 2019b); 

• Národní přírodní památka (NPP) a Přírodní památka (PP) přírodní útvary menší rozlohy, 
zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených 
druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, 
vědeckým či estetickým významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou 
vyhlašována jako NPP. 
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Obrázek č. 23 Maloplošné zvláště chráněné území 

 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 

C.3.7 Lesy 

V případě lesů je problémem poškození lesních porostů, které je způsobováno nejen přirozenými 

činiteli, ale také vlivem imisního zatížení životního prostředí způsobeného člověkem. Poškození 

porostů se dělí na primární (přímé poškození dřevin působením polutantů na jejich asimilační orgány) 

a sekundární (nepřímé, chronické poškození, způsobené změnou faktorů prostředí, například 

acidifikací půd, změnou klimatu atd.). Zdravotní stav lesních porostů se vyjadřuje procentem defoliace, 

která je definována jako relativní ztráta asimilačního aparátu v koruně stromu v porovnání se zdravým 

stromem, rostoucím ve stejných porostních a stanovištních podmínkách. Hodnoty defoliace 

se rozdělují do pěti základních tříd (0 – 4), z nichž třídy 2 – 4 charakterizují významné poškození stromů. 

V případě starších porostů (60 let a starší) byl výrazný nárůst defoliace zaznamenán v průběhu 80. let 

20. století a v 1. polovině 90. let 20. století. Poté došlo ke stabilizaci, která je přičítána reakci lesních 

porostů na pozitivní změny prostředí, především na snížení imisní zátěže. Od začátku 21. století však 

docházelo k opětovnému zhoršení stavu projevujícímu se u jehličnatých i listnatých dřevin. Jednalo 

se především o období mezi lety 2007-2009, kdy se na zdravotním stavu porostů projevovaly následky 

orkánu Kyrill. 

Po zlepšení stavu v roce 2010 má situace u jehličnanů ve třídách defoliace 2-4 stagnující charakter, 

jejich podíl dlouhodobě stále přesahuje 70 % – v roce 2017 činil 74,2 %. Aktuálním problémem, který se 

projevuje na celém území ČR, nejvíce však v Moravskoslezském kraji, je odumírání smrkových 

monokultur v důsledku kombinovaných vlivů sucha (viz také klimatická změna) a škodlivého hmyzu 

(kůrovec). Od roku 2015 se vytěžilo cca 25 milionů kubíků kůrovcového dřeva, tedy přibližně stejný 

objem, jako v letech 1963-2002. Podle krizových scénářů by v letošním roce měla rozloha napadených 

smrkových lesů překročit loňský „rekordní“ stav. 

V případě listnatých dřevin převládá trend zvyšování procentního podílu tříd 2-4. V roce 2000 spadalo 

do uvedených tříd celkem 25,8 % porostů, v roce 2005 pak 36,0 % a v roce 2010 již 38,6 %. Mezi lety 
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2015 a 2016 se zvýšilo procento defoliace z 39,3 % na 41,9 % a v roce 2017 pokleslo opět na hodnotu 

39,3 %. I přesto jsou listnáče obecně, vzhledem ke každoroční kompletní obnově asimilačního aparátu, 

vůči defoliaci odolnější. V mladších porostech (do 59 let) je úroveň defoliace nižší, což je dáno 

skutečností, že mladší porosty mají větší vitalitu a schopnost odolávat nepříznivým podmínkám 

prostředí. Významným důvodem je také nižší zatížení prostředí než v minulosti. Po roce 2000 lze však 

i u těchto porostů sledovat zhoršení zdravotního stavu, který je charakterizován především zvyšováním 

podílu dřevin ve třídě 2-4 na úkor tříd 0 a 1 (jehličnany za období 2000-2008 z 19,4 % na 34,3 %; listnáče 

z 15,1 % na 25,0 %). Změna nastala po roce 2008, kdy u obou kategorií dřevin dochází k poklesu podílu 

ve třídě 2-4. V letech 2014 a 2015 však dochází k opětovnému nárůstu a následné stagnaci mezi lety 

2015 a 2017 (CENIA, 2017; CENIA, 2018; ISSAR, 2019). 

Podíl listnáčů na celkové ploše lesů ČR pozvolna stoupá, v roce 2017 tvořil 26,7 % z celkové plochy lesů. 

V dlouhodobém horizontu je možné sledovat trend přibližování se k přirozenější (a stabilnější) 

struktuře lesních porostů. Tento proces je však velice pomalý a vyžaduje mnohaletou intenzivní snahu. 

Dlouhodobě nejvýznamnějšími faktory, vyvolávajícími nutnost nahodilých těžeb, jsou faktory abiotické 

(klimatické faktory jako jsou vítr, mráz, sníh, sucho; popřípadě exhalace) a biotické faktory (napadání 

hmyzem a okus zvěří). Poškození porostů hmyzem, které je druhou nejčastější a v letech 2016, 2017 

a 2018 nejčastější příčinou provádění nahodilých těžeb (zejména kůrovec), je zpravidla silně provázáno 

s předchozím působením živelných faktorů, či dlouhodobým stresem porostů prostřednictvím 

kombinace změny klimatu a nevhodnou druhovou a věkovou skladbou lesa. Porosty poškozené 

například suchem nebo větrem jsou k napadení hmyzem, ale i houbovými chorobami, mnohem 

náchylnější. (CENIA, 2017; ISSAR, 2019; SEA SRR ČR 2021+, 2019). 

V roce 2017 činil objem nahodilé těžby 11 743 tis. m3 (9 399 tis. m3 v roce 2016; 8 153 tis. m3 v roce 

2015). Proporce těžby listnatého a jehličnatého dříví je dána především poptávkou na trhu se surovým 

dřívím, ale také strukturou disponibilních zásob mýtních porostů a zpracováním nahodilých těžeb, 

zejména tzv. kůrovcového dříví (MZe, 2017; SEA SRR ČR 2021+, 2019). 

 
Obrázek č. 24 Lesy  

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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C.3.8 Územní systém ekologické stability (USES) 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vymezován na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, a je charakterizován jako vzájemně propojený soubor přirozených 

i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního 

bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ 

pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního 

plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského 

půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: lokální, regionální 

a nadregionální. V ČR se nalézají všechny uvedené prvky ÚSES a tyto je nutno v následných krocích 

při realizaci koncepce respektovat.  

 

Obrázek č. 25 Územní systém ekologické stability 

 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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C.3.9 Významné krajinné prvky (VKP) 

Významné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, 

které jsou zákonem chráněny před jejich ničením a poškozováním (jedná se o lesy, rašeliniště, vodní 

toky, rybníky, jezera a údolní nivy, ale i vybrané charakteristické antropogenní prvky krajiny (nádrže)). 

Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje orgán ochrany přírody, 

zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 

umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních 

útvarů včetně historických zahrad a parků. 

 

C.3.10 Krajinný ráz 

Udržení dochovaného stavu přírodních, kulturně-historických a krajinářsko-estetických 

hodnot v krajině vyžaduje ochranu a péči při všech činnostech a na všech úrovních. V řešení této 

problematiky se v poslední době začíná prosazovat koncepční přístup. Na územích s významným 

soustředěním estetických a přírodních hodnot se vyhlašují přírodní parky. Ve velkoplošných 

zvláště chráněných územích (VZCHÚ) upravují způsob ochrany krajinného rázu ochranné 

podmínky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Problémovými zásahy 

do krajinného rázu jsou v současné době velkoplošné terénní úpravy a stožárové stavby. 

 Vedle snižování kvality krajinného rázu patří v současné době mezi hlavní rizika pro krajinu zejména 

postupné omezování její průchodnosti, zvláště v důsledku fragmentace liniovými stavbami 

a oplocováním. Právě fragmentace dosud souvislých přírodě blízkých území na mozaiku samostatně 

ekologicky nefunkčních ploch představuje v současné době jeden z nejvýznamnějších faktorů 

ohrožujících další existenci mnoha druhů. 

Obrázek č. 26 Přírodní parky 

 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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C.3.11 Rizika invazí a invazní druhy 

Specifickou problematikou v obecné ochraně rostlin a živočichů je problematika invazních druhů, tedy 

těch druhů, jejichž introdukce a/nebo šíření ohrožuje biologickou diverzitu. Negativním působením 

nepůvodních druhů je pronikání do „přirozených“ společenstev a potlačování původních druhů. 

Následně dochází k rozvrácení společenstva a často tento proces končí vznikem silně pozměněných 

(v extrémních případech monocenózních) společenstev, která jsou výrazně druhově ochuzena. Dalším 

negativem jsou zdravotní rizika některých invazních rostlin, které mohou obsahovat jedovaté, 

nebo fototoxické látky, případně silné alergeny. 

V případě, že mají tyto nepůvodní druhy výhodu oproti druhům původním a začnou se intenzivně 

rozšiřovat, jsou označovány za invazivní. Z celkového počtu 1 454 nepůvodních druhů rostlin a 595 

nepůvodních druhů živočichů, které se vyskytují nebo byly zaznamenány na území ČR, je za invazní 

považováno 61 druhů rostlin a 113 druhů živočichů. Ze zástupců nejvýznamnějších a nejzávažnějších 

nepůvodních druhů rostlin lze jmenovat např. křídlatky (česká, japonská, sachalinská), netýkavky 

(malokvětá, žláznatá), trnovník akát, bolševník velkolepý, pajasan žláznatý a další. Mezi 

nejnebezpečnější invazní druhy živočichů patří například norek americký, mýval severní, ondatra 

pižmová a řada druhů ryb (střevlička východní, karas stříbřitý a jiné) nebo severoamerické druhy raků 

(rak pruhovaný a signální), které přenášejí račí mor. Nejvyšší počet invazních druhů se na území ČR 

vyskytuje podél velkých měst, vodních toků a komunikací, které vytvářejí snadno prostupné koridory 

pro průnik a šíření těchto druhů (AOPK, 2019; SEA SRR ČR 2021+, 2019). 

 

C.3.12 Migrační propustnost krajiny a fragmentace krajiny 

Během let 2000–2010 klesla rozloha nefragmentované krajiny z 54 tis. km2
 (68,6 % celkové rozlohy ČR) 

až na 50 tis. km2
 v roce 2010 a pokrývala tak 63,4 % celkové rozlohy ČR. Rychlost poklesu rozlohy 

nefragmentované krajiny se snižuje, ale i přesto fragmentace krajiny v ČR nadále pokračuje a dle 

prognóz lze očekávat, že podíl nefragmentované krajiny bude v roce 2040 dosahovat pouze 53 % 

rozlohy ČR.  

Členění krajiny na stále menší plochy vede ke ztrátě ekosystémových vazeb a původních kvalit 

rozdělených biotopů. Mezi nejvíce fragmentované kraje ČR patří zejména území hlavního město Prahy 

a dále například Královéhradecký a Liberecký kraj. Naopak mezi kraje s nejvyšší rozlohou 

nefragmentovaných ploch se řadí Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. 

Nárůst fragmentace je způsoben územně nekompaktním rozšiřováním zastavěných ploch v důsledku 

pokračující urbanizace území, zejména městských aglomerací, a v důsledku rozvoje dopravní 

infrastruktury, zahrnující zejména výstavbu městských okruhů, rychlostních a dálničních komunikací. 

Negativní dopady procesu fragmentace krajiny se projevují zejména v dlouhodobém měřítku. 

Na základě výsledků realizovaného Sčítání dopravy 2016 byla nově v roce 2017 Dostálem a kolektivem 

vytvořena aktualizace map popisující fragmentaci krajiny dopravní infrastrukturou pomocí indikátoru 

UAT (Unfragmented Area by Traffic), který byl navržen pro území SRN Gawlakem (2001) a do českých 

podmínek adaptován Andělem et al. (2010). Metoda UAT je založena na vymezení oblastí, 

které považujeme za nefragmentované dopravou. Ty jsou definovány jako území, ohraničená 

vícekolejnými železnicemi nebo silnicemi s průměrnou denní intenzitou automobilové dopravy vyšší 

než 1 000 vozidel za den, která mají rozlohu větší než 100 km2. 
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Obrázek č. 27 Migračně významná území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 

 

C.3.13 Dopravní infrastruktura  

Efektivně fungující osobní a nákladní doprava je základním předpokladem pro bezproblémový chod 

společnosti jak na mezinárodní, tak na regionální či místní úrovni. Má zásadní význam pro organizace 

zabývající se produkčními aktivitami, službami, ale i pro obyvatele. Dopravní politika Evropské unie 

se přednostně zaměřuje na podporu čisté, bezpečné a efektivní přepravy zboží od výrobců 

ke spotřebitelům a naplnění jedné ze svobod občanů EU – svobodně cestovat, ať je to za prací 

či odpočinkem. 

Česká republika má relativně vysokou hustotu silniční sítě, avšak základní síť dálnic a rychlostních silnic 

není stále dokončena a neodpovídá skutečným potřebám. Některá krajská centra stále nemají kvalitní 

napojení na síť dálnic a rychlostních silnic.  Stále chybí řada obchvatů sídel, která umožní odlehčit 

obytné zástavbě od dopravního zatížení. Stále vyšší tlak na rychlost, bezpečnost a komfort přepravy, 

ale také na šetrnost dopravních cest k životnímu prostředí způsobuje, že stávající síť dálnic 

a rychlostních komunikací, vzhledem k neustále rostoucí mobilitě obyvatelstva a přepravní zátěži, 

je v mnoha ohledech nedostatečná. Kromě dálnic a rychlostních silnic mají velký význam pro dopravní 

obsluhu republiky silnice I. třídy. Ač jejich délka představuje 11 % délky silniční sítě, je po nich 

realizováno 43,2 % dopravního výkonu na celé síti. Tempo přestavby silnic I. třídy neodpovídá 

potřebám zlepšení dopravní situace na těchto silnicích, a to zejména v průtazích městy a obcemi, 

a to ani z hlediska ochrany životního prostředí v jejich okolí. Silniční doprava, osobní i nákladní, 

má majoritní podíl na přepravních výkonech na dopravní síti. 
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Obrázek č. 28 Silniční dopravní infrastruktura 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 

 

 

 

Obrázek č. 29 Železniční dopravní infrastruktura 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2019 
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Infrastruktura TEN-T 

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) má za cíl zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou 

pro řádné fungování vnitřního trhu a dosažení dlouhodobých strategických cílů EU zejména v oblasti 

konkurenceschopnosti. Má rovněž pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální 

a územní soudržnost. Podporuje právo všech občanů EU na volný pohyb v rámci území členských států. 

Navíc zahrnuje požadavky na ochranu životního prostředí a podporuje tak udržitelný rozvoj. Hlavní cíle 

politiky TEN-T jsou: 

• posílení hospodářské soudržnosti mezi jednotlivými evropskými zeměmi a regiony;  

• zlepšení účinnosti dopravy; 

• zlepšení udržitelnosti dopravy;  

• zvýšení přínosů pro uživatele dopravy.  
 

 

Obrázek č. 30 Infrastruktura TEN-T v rámci ČR 

 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2020 
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Nehodovost v ČR 

Od roku 2009, kdy došlo k zásadní metodické změně vymezení nehodových událostí (s ohlašovací 
povinností dopravní policii), počet všech nehod mírně roste (v průměru o 3 % ročně). Na tomto nárůstu 
se více než z třetiny podílí dynamicky rostoucí kategorie srážek s lesní zvěří a domácím zvířectvem, 
z poloviny pak nehody zaviněné řidiči motorových vozidel. Současně přibývá i nehod zaviněných cyklisty.  
Mezi hlavní faktory poklesu silniční nehodovosti v ČR lze zařadit jak dlouhodobě působící vlivy postupné 

modernizace vozového parku (zejména konstrukce vozidla odolnější vůči srážce, posílení vnitřních 

bezpečnostních prvků-airbagy, pásy na zadních sedadlech), rozvoje dopravní infrastruktury (dálnice, 

obchvaty, mimoúrovňová křížení), dopravní výchovu a zesílenou mediální osvětu, jakož i demografické 

změny (posun populačně silných kohort z věku typického vysokou nehodovosti řidičů (dvacátníci) do 

kategorie vyzrálejších řidičů (třicátníci). Pozitivně se promítl i vliv některých preventivně-represivních 

opatření (např. zavedení bodového systému hodnocení přestupků řidičů motorových vozidel v průběhu 

roku 2006).  

 
Obrázek č. 31 Nehodovost v ČR 

 

 
Zdroj: PČR 2020 
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Obrázek č. 32 Nehodovost v ČR v kontextu následku úrovně zranění rok 2019 

 
Zdroj: PČR 2020 

 

C.3.14 Kulturní památky 

Na území České republiky se vyskytuje celá řada kulturních památek, jako jsou hrady, zámky, kláštery, 

kostely, památky lidové architektury, dopravní stavby, průmyslové památky, ale také celky sídelních 

kulturních památek, představující celé památkové rezervace či zóny v rámci sídel. 

Nejvýznamnějšími součástmi kulturního bohatství národa jsou národní kulturní památky, vyhlášené 

vládou ČR dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V současnosti je v Ústředním seznamu 

kulturních památek zapsáno přes 300 rejstříkových čísel národních kulturních památek (většinou 

se jedná o jednotlivé stavby či areály, movitých předmětů nebo jejich souborů je v tomto seznamu 26) 

od těch nejstarších (například archeologické naleziště Dolní Věstonice), přes památky středověké 

(například Karlův most), novověké (například zámek Opočno či vila Tugendhat v Brně) i památky 

z konce 20. století (hotel a televizní vysílač na Ještědu u Liberce) (NPÚ, 2018). 

Zajištění adekvátní péče o tyto památky může být komplikováno tlakem na vytvoření prostoru 

pro dopravní infrastrukturu v rámci historických jader sídel či na nové využití dlouhodobě 

nevyužívaného objektu a jeho revitalizaci. Všechny tyto památky vytvářejí také příležitosti k rozvoji 

cestovního ruchu. Z hlediska regionálního rozvoje a rozvoje dopravní infrastruktury je důležitá otázka 

zachování péče o kulturní krajinu v některých regionech (periferie, regiony s demografickými a 

ekonomickými problémy). 

 

V České republice je 14 památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO, které jsou uvedeny níže: 

 

• Praha – historické centrum; 

• Český Krumlov – historické centrum; 

• Telč – historické centrum; 

• Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře; 

• Kutná Hora – historické centrum, Chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie 

v Sedlci; 
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• Lednicko-valtický areál; 

• Kroměříž – zahrady a zámek; 

• Holašovice – vesnická rezervace; 

• Litomyšl – zámek a zámecký areál; 

• Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice; 

• Brno – vila Tugendhat; 

• Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (UNESCO, 2019) 

• Národní hřebčín Kladruby nad Labem – stáje a zámek v Kladrubech nad Labem; 

• Krušnohoří/Erzgebirge – hornická kulturní krajina. 

Mezi nehmotné kulturní dědictví patří Slovácký Verbuňk, Masopust, Sokolnictví, Jízda králů 

a Loutkářství (UNESCO, 2019; SEA SRR ČR 2021+, 2019). 

 

C.3.15 Environmentální vzdělávání výchova a osvěta 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je nezbytnou podmínkou ochrany životního prostředí 

a udržitelného rozvoje. Patří mezi základní principy realizace Státní politiky životního prostředí ČR. 

V České republice (obdobně jako v jiných zemích) se postupně EVVO vyvinula jako systém, zakotvený 

v politikách a strategických dokumentech. EVVO je financována na různých úrovních a je založena 

na spolupráci různých aktérů: veřejné správy, škol, dalších vzdělavatelů, výzkumných institucí, nestátní 

neziskové organizace (NNO) a veřejnosti. 

Cílem environmentální výchovy v České republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) 

potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, tedy takového jednání, které je v dané situaci 

a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. 

Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, 

týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování 

svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků. EVVO k takovému jednání 

připravuje a motivuje, samotné jednání je věcí svobodného rozhodnutí jednotlivce (MŽP, 2019). 

Řada krajů (a část měst) má zpracovány své Koncepce EVVO, které jsou pravidelně aktualizovány 

a stávají se důležitou součástí rozvojových dokumentů. Z hlediska ochrany životního prostředí 

je podstatné, že v některých případech, zejména v oblasti snižování negativních vlivů lokálních topenišť 

na kvalitu ovzduší, nakládání s odpady (separovaný sběr, eliminace spalování odpadů v domácnostech, 

odpor proti energetickému využití odpadu v moderních zařízeních), ochrany přírody, ochrany klimatu 

a dalších jsou nástroje EVVO nezbytnou, nikoliv však postačující, podmínkou řešení. Pouze legislativní, 

administrativní ani ekonomické nástroje nejsou při ochraně životního prostředí samospasitelné, bez 

zapojení informované, vzdělané, poučené a v důsledku také aktivní veřejnosti (SEA SRR ČR 

2021+, 2019). 

 

C.3.16 Prognóza změny klimatu 

K roku 2030 naznačují výsledky simulací pomocí regionálního klimatického modelu pokračování trendu 

zvyšování průměrných teplot vzduchu. Průměrná roční teplota vzduchu na našem území se podle 

modelu ALADIN-CLIMATE/CZ zvýší cca o 1°C, oteplení v létě a zimě je jen o něco menší než na jaře 

a na podzim. Simulace dále naznačují, že se změnou teploty se změní i některé související teplotní 

charakteristiky. V letním období tak lze očekávat mírný nárůst četnosti výskytu letních a tropických dní 

či tropických nocí, v zimě naopak pokles četnosti výskytu mrazových, ledových i arktických dní.  

U změn úhrnů srážek je situace složitější. Ve většině uzlových bodů modelu je v zimě simulován pokles 

budoucích srážek (v závislosti na konkrétní lokalitě do 20 %), na jaře jejich zvýšení (od 2 do cca 16 %), 

v létě a zejména na podzim se situace na různých částech našeho území liší (na podzim najdeme 

na několika místech slabý pokles o několik procent, jinde zvýšení až o 20–26 %, v létě převládá slabý 
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pokles, místy (např. západní Čechy) naopak zvýšení až o 10 %). Zároveň je patrná poměrně výrazná 

prostorová proměnlivost změn, je tudíž možné, že případný klimatický signál může být v tomto blízkém 

období překryt projevy přirozených (meziročních) fluktuací srážkových úhrnů. Simulované změny 

sezónních průměrů denních sum globálního záření jsou největší v zimě (až o více než 10 %) (POK, 2016). 

K roku 2050 je simulované oteplení již výraznější, nejvíce se zvýší teploty vzduchu v létě (o 2,7 °C), 

nejméně v zimě (o 1,8 °C). Za zmínku stojí zvýšení teplot v srpnu o téměř 3,9 °C. V jednotlivých 

gridových bodech se hodnoty změn mohou na jaře a v létě pohybovat v rozmezí 2,3 °C až 3,2 °C, 

na podzim od 1,7 °C do 2,1 °C a v zimě od 1,5 °C do 2,0 °C. Jsou již patrné zimní poklesy úhrnů srážek 

(např. Krkonoše, Českomoravská Vysočina, Beskydy až o 20 %) a jejich navýšení na podzim. V létě začíná 

na našem území dominovat pokles srážek, který v dlouhodobém horizontu bude ještě výraznější, 

zatímco pokles zimních úhrnů srážek bude oproti předchozímu období menší. Změny relativní vlhkosti 

jsou malé, nicméně model pro všechny sezóny i časové horizonty signalizuje poklesy – v zimě do 5 %, 

v létě 5–10 % a pro závěr 21. století pak na některých místech až 15 % (část středních Čech, Vysočina). 

Tento poznatek je v souladu s přepokládaným zvýšením teploty vzduchu a snížením srážkových úhrnů. 

Výše naznačené změny klimatu v podmínkách ČR jsou spojeny zejména s předpokladem výskytu 

výraznějších výkyvů počasí projevující se častějšími přívalovými dešti, delšími obdobími sucha, vlnami 

horka, teplejšími a vlhčími zimami s menším množstvím sněhu apod. Průvodním jevem regionální 

změny klimatu je výskyt episod s vysokou rychlostí větru spojených s přechody hlubokých tlakových 

níží přes kontinent, zejména v zimě, což představuje rizika např. pro lesní porosty, zemědělství (půdu 

či některé plodiny), stavby, energetiku (přenosové a distribuční sítě) a obyvatelstvo (POK, 2016). 
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4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území  

 

Na základě detailní analýzy stavu životního prostředí v zájmovém území Operačního programu 

Doprava pro programové období 2021–2027 byly stanoveny klíčové problémy životního prostředí.  

V rámci přehledu jsou uvedeny hlavní problémy životního prostředí, které jsou významné pro danou 

oblast a současně mají vazbu na obsahové zaměření předmětné strategie. Skupina hlavních okruhů 

byla definována na základě analýzy existujícího stavu a vývojových trendů jednotlivých jevů a složek 

životního prostředí. 

 

 

 

• rostoucí místní a tranzitní doprava; 

• nepříznivé změny ve využívání krajiny; 

• vysoká míra závislosti ČR na fosilních palivech; 

• nepříznivá struktura spotřeby primárních energetických zdrojů; 

• nedostatečná pozornost adaptačním mechanismům a opatřením reagujícím na klimatické 

změny; 

• podcenění pravděpodobnosti a síly dopadu klimatických změn; 

• variabilita množství a časového chodu srážek (jejich úhrnu v rámci jednotlivých měsíců) 

a extrémní projevy počasí jako důsledek změny klimatu. 

 

 

 

• plošné překračování platných imisních limitů pro ochranu lidského zdraví pro suspendované 

částice o velikosti frakce PM10 a menší;  

• plošné překračování hodnot imisních limitů stanovených pro benzo(a)pyren; 

• vysoké množství emisí tuhých znečišťujících látek z lokálních topenišť na tuhá paliva 

a z mobilních zdrojů; 

• zpětný přechod, čili nárůst lokálních topenišť na pevná paliva; 

• nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domácností) v důsledku používání nešetrných 
technologií spalování a spoluspalování komunálního odpadu. 
 
 
 

• existence toků s IV. a V. stupněm znečištění z bodových zdrojů;  

• znečištění nebezpečnými látkami, nutriety a organickými látkami; 

• pomalé zlepšování stavu útvarů povrchových a podzemních vod; 

• přetrvávající zemědělské znečištění povrchových zdrojů pitné vody (vodárenské toky 

a nádrže); 

• vyšší úroveň havarijního znečištění (tranzitní doprava chemikálií), skládky nebezpečného 

odpadu; 

• nedostačený podíl přirozených koryt vodních toků; 

• variabilita srážek, častější frekvence extrémních jevů (sucha, přívalové deště, povodně), jako 

důsledek změny klimatu; 

• zvyšující se procento podzemních zdrojů vody využívaných nad mez jejich přirozené obnovy; 

• povodňová opatření převážně technického charakteru; 

Změna klimatu 

Kvalita ovzduší 

Kvalita a dostupnost vody 
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• nízké využívání přirozeného potenciálu krajiny zadržovat vodu. 

 

 

• 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; 

• rostoucí vlivy lidské činnosti na krajinu (urbanizace, intenzivní zemědělství, rekreace atd.); 

• dosud nedořešené územně ekologické limity;  

• malý podíl ploch sloužící k přirozenému rozlivu vod při povodních. 

 

 

 

• vysoký počet vyhynulých nebo kriticky a silně ohrožených druhů; 

• zrychlování procesu vymírání druhů;  

• mizení vhodných biotopů a ekosystémů ve vodním a na vodu navazujících prostředí 

v důsledku nevhodného využívání krajiny; 

• narušení vodního režimu v krajině a snížená retenční schopnost krajiny; 

• šíření nepůvodních, invazních druhů rostlin a živočichů; 

• dopad změny klimatu na biologickou rozmanitost;   

• intenzifikace lidské činnosti v chráněných oblastech (cestovní ruch, využívání OZE); 

• unifikace krajiny v důsledku intenzivního rozvoje dopravní a technické infrastruktury, 

budování logistických center a průmyslových zón ve volné krajině.  

 

 

 

• špatný zdravotní stav lesů (imisní poškození atd.); 

• nevhodné druhové složení a věková struktura lesů;  

• nedostatečné využívání přírodních procesů při lesní obnově; 

• nevhodné myslivecké hospodaření ve většině honiteb se spárkatou zvěří (vysoké stavy); 

• poškozování lesního prostředí návštěvníky lesa 

• hmyzí škůdci (zejména v rámci smrkových porostů).    

 

 

 

• nárůst zastavěného území spojený se zvyšováním měrné spotřeby na jednotku plochy, vyšší 

logistickou náročností; 

• v porovnání s EU15 vyšší, resp. pomalu klesající energetická náročnost; 

• přetrvávající konzumní způsob života (s vysokou ekologickou stopou); 

• nezvládnutí účinné komunikace k obyvatelstvu ve vztahu k šetrnému využívání zdrojů; 

• pomalé uplatňování nejlepších technik energetické efektivnosti ve stavebnictví 

a v průmyslu.   

  

Příroda a krajina 

Zachování biologické rozmanitosti 

Lesní hospodářství 

Šetrné využívání přírodních zdrojů 
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• výměra zemědělského půdního fondu postupně klesá;  

• vysoké procento zornění ZPF; 

• nízká retence půdy; 

• nedostatečné prosazování standardů zemědělského hospodaření týkající se ochrany 

životního prostředí (cross compliance); 

• přibližně polovina záboru ZPF nastává v důsledku transformace zemědělské půdy 

na zastavěné a ostatní plochy; 

• na území ČR je 18,8 % ZPF (podle databáze BPEJ) potenciálně silně až extrémně ohroženo 

vodní erozí; 

• na území ČR je 5,4 % ZPF (podle databáze BPEJ) potenciálně silně až extrémně ohroženo 

větrnou erozí; 

• zvyšující se spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin; 

• nadměrné využívání půdy pro pěstování OZE spojené i s intenzifikací; 

• poměrně vysoké procento zemědělské půdy je ohroženo utužením a okyselováním 

(acidifikací). 

 

 
 

• vysoký podíl obyvatel vystavených nadlimitní hlukové zátěži; 

• riziko dalšího nárůstu hlukové zátěže a imisní zátěže obyvatel v souvislosti s očekávaným 

nárůstem dopravních výkonů; 

• výskyt potravin z dovozu s obsahem rizikových prvků a nepovolených GMO na trhu;  

• nadměrná aplikace prostředků na ochranu rostlin; 

• riziko průmyslových havárií v podnicích, které mají v držení větší množství nebezpečných 

látek; 

 

 

 

• nárůst urbanizovaného území a zastavěných ploch; 

• nárůst intenzity automobilové dopravy; 

• zanedbaná údržba některých částí měst (panelová sídliště, sociální bydlení staršího typu); 

• dopady změn klimatu s extrémními projevy počasí (povodně, vichřice, přívalové deště, 

extrémní letní (jarní) horka apod.); 

 

 

 

  

Půda 

Kvalita životního prostředí v sídlech 

Znečištění prostředí 
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D. Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve 

vymezeném dotčeném území 
 

V rámci postupu jen nutné vnímat kontext zjišťovacího řízení pro tzv. režim „full scale SEA proces“ 

 

Full-scale SEA 
Cílem zjišťovacího řízení v tzv. full-scale SEA režimu je upřesnění obsahu a rozsahu, respektive 

požadavků na vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (scoping), 

a to s ohledem na skutečnost, že od samého počátku všichni účastníci na základě parametrů 

strategického dokumentu věděli, že bude nutné plnohodnotné SEA posouzení a zjišťovacím řízením 

se identifikují klíčové faktory, které by měly být zahrnuty do vyhodnocení. Scoping je postup, 

při kterém se za účasti všech dotčených stran (stakeholderů) vytváří předběžné zadání na „obsah 

a rozsah SEA vyhodnocení“. Tento krok má mnohé výhody. Především je tak možno včas omezit 

množství požadovaných analýz (které jsou pro tematické zaměření koncepce i stav a problémy ŽP 

irelevantní). Scoping je podle Tomlinsona (1984) termín spojený s procesem vytváření a výběru variant 

plánovacího procesu s identifikací výstupů, požadovaných pro hodnocení SEA. Zejména jej 

lze charakterizovat jako postup určený pro identifikaci zadávacích podmínek v kontextu rozsahu, 

detailu a obsahu SEA hodnocení. Z těchto důvodů jsou v rámci kapitoly D. Předpokládané vlivy 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území jednotlivá rizika pouze 

nastíněna, jelikož jejich reálná identifikace, analýza a celková syntéza nastane až v rámci zpracovávání 

Vyhodnocení vlivů Operačního programu Doprava 2021–2027 na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

D.1. Vyhodnocení vlivů OPD 2021–2027 bude obsahovat 

Přístup cílový 

V rámci cílového přístupu bude sledována kompatibilita cílů strategie s tzv. referenčními cíli ochrany 

životního prostředí (obecně jde o identifikaci, s jakou mírou mohou cíle navržené strategií přispět 

k plnění cílů ochrany životního prostředí).  

Set referenčních cílů ochrany životního prostředí bude navrhován zpracovatelem SEA, a to na základě 

cílů ochrany životního prostředí stanovených na mezinárodní a národní úrovní (např. ve Státní politice 

životního prostředí ČR, Programu ochrany přírody a krajiny ČR, strategických dokumentech Evropské 

unie k ochraně životního prostředí, na základě legislativy k ochraně životního prostředí atd.) a současně 

na základě trendů vývoje ochrany životního prostředí. Konečná formulace referenčních cílů by měla 

současně respektovat analýzu stavu životního prostředí a problémy životního prostředí v území, 

pro které je strategický dokument připravován se zaměřením na tematická specifika předmětného 

koncepčního dokumentu. 

Součástí cílového přístupu je také zhodnocení kompatibility cílů strategie s cíli dalších sektorových 

strategií, s kterými by mohl být OPD 2021–2027 ve vzájemném ovlivnění.  

 

Přístup složkový 

Přístup složkový lze charakterizovat jako „hodnocení možných vlivů na jednotlivé složky životního 

prostředí“. Při vyhodnocování vlivů v rámci zvoleného přístupu je dále možné uplatnit různé metody, 

např. metody variantních scénářů nebo multikriteriální analýzy. Tyto dílčí expertízy se snaží odhadnout 

a kvantifikovat přímé vlivy realizace koncepce na jednotlivé složky životního prostředí. 
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Metoda variantních scénářů 

Variantní scénáře, které sestavuje SEA tým, zahrnují hlediska ochrany životního prostředí, veřejného 

zdraví a udržitelného rozvoje. Tyto scénáře vychází ze základních parametrů koncepce a mohou 

představovat např. „nejhorší možný scénář“, „optimistický scénář“ a „optimální scénář“. 

 

Metody multikriteriální analýzy 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí lze provést též pomocí použití různých metod z oblasti 

multikriteriální rozhodovací analýzy. Tyto metody předpokládají: 

• zpracování charakteristik posuzované množiny scénářů (variant); 

• volbu a definování kritérií; 

• stanovení relativní důležitosti (váhy) kritérií; 

• teoretický rozbor rozhodování – multikriteriální analýza; 

• výpočet priorit a uspořádání preferovaného pořadí variant. 
 
Při hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady, 
tedy potenciální vlivy na životní prostředí ve smyslu výše uvedených právních předpisů, ale také 
vzájemný vztah mezi stavem životního prostředí v ČR a regionálním rozvojem (tedy stav ŽP jako 
potenciální limit rozvoje). 
 

Obecně, dopady (vlivy) lze považovat za signifikantní (významné), když: 

• jsou rozsáhlé v průběhu času nebo prostoru; 

• jsou intenzivní (překračující) ve vztahu k asimilační kapacitě dané lokality (regionu); 

• jsou nad nebo v blízkosti environmentálních norem, limitů, anebo prahových hodnot; 

• jsou v nesouladu s politikou životního prostředí, územním plánováním, či strategiemi 

udržitelného rozvoje; 

• by mohly ohrozit veřejné zdraví nebo bezpečnost osob a populace; 

• je pravděpodobné, že omezí zemědělství, lesní hospodářství, či ostatní základní přírodní 

zdroje; 

• by mohly mít vliv na chráněné nebo ekologicky citlivé oblasti, vzácné nebo ohrožené rostlinné 

či živočišné druhy, anebo zdroje kulturního dědictví; 

• je pravděpodobné, že naruší životní styl velkého počtu lidí nebo zranitelných menšin. 

 

Předpokládané vlivy na životní prostředí lze v rámci oznámení předběžně okomentovat následovně 
(v souladu s principy posuzování vlivů na ŽP se jedná pouze o předběžné a rámcové hodnocení): 
 

D.2. Předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdrví dle prioritních oblastí 

 
Priorita 1 – FS: Evropská, celostátní a regionální mobilita  

1.1 Specifický cíl – Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči 

změnám klimatu  

 

Těžištěm rozvoje železniční a silniční sítě TEN-T bude nadále budování chybějící infrastruktury dálnic 

a modernizace hlavních železničních tratí. 
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Železnice 

Budou podpořeny projekty zaměřené na modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury na hlavní 

i globální síti TEN-T. Některé projekty budou zahrnovat významné přeložky tratí, včetně výstavby 

nových železničních tunelů. 

• nejvýznamnější stavbou bude pravděpodobně modernizace trati Brno – Přerov na Baltsko – 

jadranském transevropském tranzitním koridoru, která bude součástí systému tzv. rychlých 

spojení (VRT);  

• převážná část projektů z operačního programu se bude realizovat na globální síti TEN-T, 

nejvýznamnější investice budou směřovány do tratí Ústí nad Labem – Chomutov – Cheb, Děčín 

– Kolín – Havlíčkův Brod – Brno, Plzeň – České Budějovice, Praha – České Budějovice 

a železničního spojení na Letiště Václava Havla Praha;  

• mimo síť TEN-T se předpokládá směřování investic do tratí významných pro nákladní dopravu, 

např. Velký Osek – Hradec Králové – Choceň. 

 

Implementací strategie, respektive Priority 1 – FS: Evropská, celostátní a regionální mobilita 

a specifického cíle 1.1 – Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči 

změnám klimatu, pro oblast železniční dopravy lze očekávat rizika pro následující oblasti: 

• půdní fond; 

• biota; 

• ovzduší; 

• akustické zatížení; 

• plochy zeleně ve volné krajině; 

• příroda a krajina; 

• kulturní památky; 

• voda a biotopy vázané na vodu; 

• zdraví a pohoda obyvatelstva. 

 

V rámci naplňování uváděných aktivit versus ochrany životního prostředí bude nutné vnímat 
jak časovou tak prostorovou dimenzi možných impaktů. Z hlediska časové dimenze lze očekávat 
v průběhu výstavby vlivy časově omezená, vratné, pro fázi provozu vlivy trvalé. V kontextu prostorového 
vnímání vlivů lze očekávat rizika od lokální dimenze až nadregionální/národní dimenzi zejména u 
stěžejních koridorů náležících do TEN-T infrastruktury. Mezi nejvýznamnější rizika lze jednoznačně řadit 
(zábory půd ZPF i PUPFL, přímou likvidaci biotopů, akustické zatížení, ovlivnění kvality ovzduší, ovlivnění 
průchodnosti (zejména migrační) krajiny, možný návazný sekundární rozvoj (expanze do krajiny) 
komerční urbanizace vázané na významné dopravní koridory. Na druhou stranu modernizace a podpora 
alternativ k motorové silniční dopravě může vést i k celé řadě pozitivních efektů. Uváděné aktivity jsou 
v souladu s evropskou politikou v oblasti dopravy a povedou k vyšší konkurenceschopnosti železniční 
dopravy, navýšení mobility osob a zboží, a tím pádem omezení silniční dopravy a tlaku na ŽP plynoucího 
ze silniční dopravy. 

 

Silnice 

Intervence budou zaměřeny zejména na dobudování páteřní silniční sítě, která je součástí TEN-T. 

Podpořena bude výstavba chybějících úseků dálnic, včetně opatření zaměřených na zmírnění 

negativních dopadů na životní prostředí a na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a další 

rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS) a digitalizace silniční infrastruktury, jak na nové, tak na 

stávající silniční infrastruktuře, a dále vznik testovacích a zkušebních tratí s napojením na síť TEN-T 

(pokud to umožní dostatek disponibilních prostředků a podmínky veřejné podpory). 

Rovněž budou podpořeny projekty směřující ke zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů a umožnění 

vyšší rychlosti cestování. Konkrétně budou investice směřovat mj. do: 
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• dobudování dálnic D35, D6 a D55, případně do přeshraničních úseků dálnic, které nebudou 

podpořeny z CEF, Jedná se o úseky dálnic D52 z Pohořelic a D3 z Českých Budějovic na hranici 

s Rakouskem a D11 z Jaroměře na hranici s Polskem;  

• zásadní stavby se budou realizovat na silničním okruhu kolem Prahy, kde je nejpřipravenější 

výstavba úseku D1 – Běchovice a zkapacitnění navazujícího úseku Běchovice – Satalice. 

 

Implementací strategie, respektive Priority 1 – FS: Evropská, celostátní a regionální mobilita 

a Specifického cíle 1.1 – Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči 

změnám klimatu, pro oblast silniční dopravy lze očekávat rizika pro následující oblasti: 

• půdní fond; 

• biota; 

• ovzduší; 

• akustické zatížení; 

• plochy zeleně ve volné krajině; 

• příroda a krajina; 

• kulturní památky; 

• voda a biotopy vázané na vodu; 

• zdraví a pohoda obyvatelstva. 

 

V rámci naplňování uváděných aktivit versus ochrany životního prostředí bude nutné vnímat 
jak časovou tak prostorovou dimenzi možných impaktů. Z hlediska časové dimenze lze očekávat 
v průběhu výstavby vlivy časově omezená, vratné, pro fázi provozu vlivy trvalé. V kontextu prostorového 
vnímání vlivů lze očekávat rizika od lokální dimenze až nadregionální/národní dimenzi zejména u 
stěžejních koridorů náležících do TEN-T infrastruktury. Jednotlivé intervence budu většinou zapříčiňovat 
fragmentaci krajiny, úbytek lokalit výskytu rostlinných a živočišných druhů a snižování průchodnosti 
území, bariérový efekt, zábor přírodních biotopů a přeměnu okolních přírodních biotopů zejména 
v území tzv „road affected area“. Provoz na komunikacích přináší riziko střetu s živočichy. Hluk, emise 
a další negativní externality dopravy ovlivňují volně žijící druhy rostlin a živočichů. Dopravní stavby 
mohou narušit krajinný ráz a indukovat další výstavbu zahrnující urbanizaci volné krajiny apod.  

 

1.2. Specifický cíl – Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 

mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility 

 

K podpoře budou vybrány intervence směřující do železniční sítě mimo TEN-T a to zejména do páteře 

efektivní a udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy v hustě osídlených oblastech 

a navazující na TEN-T sítě.  

• dále budou podporovány aktivity zajišťující zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně 

plynulosti, kapacity, bezpečnosti a lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí navazující 

až k síti TEN-T.  

 

Implementací strategie, respektive Priority 1 – FS: Evropská, celostátní a regionální mobilita 

a Specifického cíle – Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 

mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility lze 

očekávat rizika pro následující oblasti: 

• půdní fond; 

• biota; 

• ovzduší; 

• akustické zatížení; 

• plochy zeleně ve volné krajině; 
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• příroda a krajina; 

• kulturní památky; 

• voda a biotopy vázané na vodu; 

• zdraví a pohoda obyvatelstva. 

 

V rámci naplňování uváděných aktivit versus ochrany životního prostředí bude nutné vnímat 
jak časovou tak prostorovou dimenzi možných impaktů. Z hlediska časové dimenze lze očekávat 
v průběhu výstavby vlivy časově omezená, vratné, pro fázi provozu vlivy trvalé. V kontextu prostorového 
vnímání vlivů lze očekávat rizika od lokální dimenze až nadregionální dimenzi. Uváděné intervence jsou 
zaměřeny k systémové redukci negativních projevů dopravy na úrovni jednotlivých infrastruktur módů 
dopravy jako celku. Což znamená, že většinově bude docházet na lokální úrovni k rizikům a negativním 
impaktům, avšak dané intervence přispějí efektivitě systému jako celku, čili jejich naplňování lze 
očekávat snižování současné úrovně ovlivnění ŽP dopravnou. 

 

Priorita 2- EFRR: Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T 

2.1 Specifický cíl – Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní 

mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility   

 

Intervence budou zaměřeny na napojování krajských a významných regionálních center na páteřní 

silniční síť. Projekty budou zahrnovat výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T, tzn. 

silnic a dálnic celostátního významu ve vlastnictví státu.  Budou podporovány aktivity zaměřené na: 

• minimalizaci negativních vlivů dopravy;  

• výstavbou obchvatů, jež přispějí ke zlepšení emisních situací v centru měst a obcí a sníží dopad 

na zdraví obyvatel v obytné zástavbě. 

• podpořené budou také intervence, které zvýší kvalitu sítě silnic I. třídy (obchvaty, přivaděče).  

  

Implementací strategie, respektive Priority 2- EFRR: Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu 

k síti TEN-T a Specifického cíle 1.2 - Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální 

a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční 

mobility lze očekávat rizika v následujících oblastech: 

• půdní fond; 

• biota; 

• ovzduší; 

• akustické zatížení; 

• plochy zeleně v sídlech; 

• plochy zeleně ve volné krajině 

• příroda a krajina; 

• kulturní památky; 

• voda a biotopy vázané na vodu; 

• zdraví a pohoda obyvatelstva. 

 

V rámci naplňování uváděných aktivit versus ochrany životního prostředí bude nutné vnímat 

jak časovou tak prostorovou dimenzi možných impaktů. Z hlediska časové dimenze lze očekávat 

v průběhu výstavby vlivy časově omezená, vratné, pro fázi provozu vlivy trvalé. V kontextu prostorového 

vnímání vlivů lze očekávat rizika od lokální dimenze až nadregionální dimenzi. Uváděné intervence jsou 

zaměřeny k systémové redukci negativních projevů dopravy na úrovni jednotlivých infrastruktur módů 

dopravy jako celku. Což znamená, že většinově bude docházet na lokální úrovni k rizikům a negativním 

impaktům, avšak dané intervence přispějí efektivitě systému jako celku (např. při výstavbě obchvatů 

bude zabíraná půda, bude docházet likvidaci biotopů, ovšem současně tato odkloní zatížení z měst, 
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přispěje k pozitivním trendům v rámci veřejného zdraví, redukci imisí z dopravy). Současně pro Prioritu 

3 platní i rizika definovaná pro oblast silnic v rámci Priority 1. 

 

Priorita 3 - FS: Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva) 

3.1 Specifický cíl – Podpora udržitelné multimodální městské mobility  

 

Plánované intervence v oblasti nízko emisní a bezemisní mobility v městských oblastech budou 

zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektro mobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG) 

a to zejména na infrastrukturu veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic.  

• předmětem rozvoje tratí je převedení nejzatíženějších autobusových linek do elektrické trakce 

a dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení; 

• bude podpořena jak výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze 

i metra), tak modernizace a rekonstrukce tratí stávajících;  

• komplexní rekonstrukce/modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem 

na zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy; 

• výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí městské drážní dopravy, přičemž 

podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy 

(cestující). 

 

Implementací strategie, respektive Priority 3 - FS: Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva) 

a Specifického cíle 3.1 – Podpora udržitelné multimodální městské mobility lze očekávat rizika 

v následujících oblastech: 

• akustické zatížení; 

• ovzduší; 

• vibrace; 

• plochy zeleně v sídlech; 

• retence vody v sídlech; 

• kulturní památky; 

• zdraví a pohoda obyvatelstva. 

 

V rámci naplňování uváděných aktivit versus ochrany životního prostředí bude nutné vnímat 

jak časovou tak prostorovou dimenzi možných impaktů. Z hlediska časové dimenze lze očekávat 

v průběhu výstavby vlivy časově omezená, vratné, pro fázi provozu vlivy trvalé. V kontextu prostorového 

vnímání vlivů lze očekávat rizika od lokální dimenze až regionální dimenzi. Nejvýznamnější rizika 

uváděných aktivit jsou na základě jejich směřování do urbanizovaného území vázána spíše na faktory 

ovlivňující veřejné zdraví (hluk, emise, vibrace). 

 
 

Priorita 4 - FS: Technická pomoc 

 

Vzhledem k celkovému zaměření priority na podporu a zajištění implementace OP Doprava 

neočekávají se od jejího naplňování negativním dopady. V rámci prioritní osy Technická pomoc může 

být dle čl. 29 obecného nařízení financována příprava, řízení, monitorování, kontrola, audit, hodnocení, 

komunikace včetně komunikační činnosti týkající se politických priorit Unie, viditelnost a veškerá 

správní a technická pomoc, případně i ve spolupráci se třetími zeměmi, přičemž výše uvedené se může 

vztahovat jak na budoucí, tak i předchozí programová období. 
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D.3. Obecná syntéza vlivů 

 

Potenciální vlivy Operačního programu Doprava 2021–2027 vyplývají z jejího tematického zaměření na 

oblast dopravy, která je významným faktorem ovlivňujícím kvalitu řady složek životního prostředí 

a celkový stav veřejného zdraví. Na základě charakteru a struktury OPD 2021–2027 lze usuzovat, 

že naplňování jednotlivých priorit může mít vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Obecně lze 

jako negativní vlivy dopravy, stejně tak jako vlivy na životní prostředí plynoucí z intervencí do dopravní 

infrastruktury uvést: 

 

• znečišťování ovzduší, vody i půdy při spalování pohonných hmot čili emitování polutantů; 

• znečišťování ovzduší, vody i půdy bez vazby na klasické spalovací motory; 

• produkce odpadů (vraky aut, staré pneumatiky, autobaterie); 

• destrukce či narušení objektů v důsledku vibrací či exhalací; 

• zvýšení primární i sekundární prašnosti; 

• zvýšení zátěže akustickým tlakem; 

• negativní působení posypových látek (chloridy) na vegetaci, půdu a vody a populace živočichů; 

• narušování migračních koridorů zvěře (savci); 

• rizika šíření nepůvodních a invazních druhů (rostlin i živočichů); 

• bariérový efekt; 

• fragmentace krajiny s negativním vlivem na biodiverzitu; 

• zábor půdy (ZPF, PUPFL); 

• ovlivnění krajinného rázu; 

• produkce kapalných i pevných toxických látek; 

• snížení rekreačních a zdravotně hygienických funkcí krajiny; 

• bezpečnostní rizika.  

 

Silniční doprava je nenahraditelná při plošné obsluze území, a to jak v případě osobní, tak nákladní 

dopravy. Při nákladní dopravě je potřeba zvážit a analyzovat do jaké objížďkové vzdálenosti je v 

kontextu vlivu na životní prostřední silniční doprava efektivní, a od jakých vzdálenostech je vhodnější 

tvořit podmínky k přesměrování přepravovaného zboží na železnici. 

Silniční doprava se v současnosti stále výrazně uplatňuje v těch segmentech dopravního trhu, kde jsou 

z celospolečenského hlediska výhodnější jiné druhy dopravy, ovšem vzhledem k nedostatečné kvalitě 

železniční sítě musí kapacitní autobusové linky rovněž doplňovat síť páteřních linek, a to jak v 

regionální, příměstské, tak dálkové dopravě.  

Hluk je jedním ze zásadních faktorů životního prostředí, který ovlivňuje lidské zdraví a kvalitu života. 

Silniční doprava dále významně ovlivňuje kvalitu ovzduší a lidské zdraví, především emisemi 

suspendovaných částic velikostní frakce PM2,5, které jsou produkovány spalovacími motory (zejména 

dieselovými), z otěrů brzd a pneumatik a vířením stávajícího znečištění z povrchu komunikací. 

Významným negativním vlivem rozvoje silniční infrastruktury je dále zábor půdy a fragmentace území. 

U železniční dopravy je požadováno, aby tato plnila funkci kvalitní a rychlé páteřní linky, na kterou 

navazuje plošně-obslužná autobusová doprava. U tohoto druhu dopravy lze obecně konstatovat 

výrazně nižší emise, než je tomu u silniční dopravy.  

 

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek je spalování pohonných hmot, při němž se uvolňují 

především oxidy dusíku (NOx), TSP, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), těkavé organické látky 

(VOC) a oxidy uhlíku, především oxid uhelnatý (CO). Dochází rovněž k uvolňování plynů přispívajících 
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ke globální změně klimatu a  skleníkovému efektu (zejména oxid uhličitý [CO2] a především oxid dusný 

[N2O]). K další polutantům, patří alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky, aldehydy, fenoly, 

ketony, dehet, saze a v neposlední řadě i kovy ze skupiny platiny jako jsou platina (Pt), paladium (Pd) a 

rhodium (Rh). 

Další emise vznikají otěrem pneumatik, brzdového obložení a opotřebováváním jednotlivých součástek 

automobilů a z obrusu povrchu vozovek, korozí dopravních prostředků a doprovodného zařízení 

komunikací (osvětlení, svodidla).  

Tyto procesy spolu s vířením prachu z vozovek jsou zodpovědné za nárůst koncentrací pevných částic 

v ovzduší. Vyskytují se v ovzduší v podobě složité heterogenní směsi z hlediska velikosti částic 

(suspendované částice velikostní frakce PM2,5 a PM10) a jejich chemického složení, čemuž odpovídá i 

pestrá škála jejich účinků na lidské zdraví.  

Pevné i plynné emise se dále podílejí na vzniku takzvaného fotochemického smogu, při němž vzniká 

přízemní (troposferický) ozón, jehož vysoké koncentrace jsou toxické. Poškozuje rostliny včetně 

mnohých zemědělských plodin a negativně ovlivňuje funkci dýchacího ústrojí. 

 

Vlivy v kontextu akustického tlaku a vibrace 

Dle výsledků hlukového mapování je základním zdrojem hluku přesahujícího povolené hygienické 

limity v České republice silniční doprava (z 95 %). K hlavním zdrojům hluku patří především pohonné 

jednotky, a to zejména při nízkých rychlostech vozidel, při vyšších rychlostech pak převládá hluk z valení 

pneumatik po povrchu vozovky. Zvýšené hladiny hluku mohou po určité době vyvolávat stresovou 

reakci, ovlivnění neuro hormonální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku 

a vyšších nervových funkcí, které vedou k poškození nejen sluchových, ale i dalších tělesných orgánů 

a snižují odolnost organismu vůči vnějším negativním vlivům, čímž podněcují vývoj dalších nemocí. 

Nejtěsnější vztah mezi dlouhodobou expozicí hluku a zdravotním stavem byl prokázán 

pro kardiovaskulární choroby.   

Vibrace, jejichž hlavním zdrojem je doprava silniční a železniční, jsou dalším jevem, který negativně 

působí na veřejné zdraví a majetek. Výskyt vibrací závisí na konstrukci vozidel, jejich nápravových 

tlacích, rychlosti a zrychlení, na kvalitě krytu vozovky, na konstrukci a podloží vozovky a v případě 

kolejové dopravy styků kolejí s podložím. Pociťovány jsou především v bezprostřední blízkosti dopravní 

zátěže. Dlouhodobá expozice však může vyvolat trvalé poškození zdraví včetně patologických změn 

centrálního nervového systému. Kromě negativního vlivu na lidské zdraví představují dopravou 

působené vibrace též riziko z hlediska vlivů na budovy (hmotný majetek), rovněž zejména 

v bezprostřední blízkosti dopravní zátěže. 

 

Vlivy v kontextu přírody a krajiny 

Výstavba a provoz dopravní infrastruktury s sebou přináší fragmentaci krajiny, úbytek lokalit výskytu 

živočišných druhů a snižování průchodnosti území, bariérový efekt, zábor přírodních biotopů 

a přeměnu okolních přírodních biotopů zejména v území tzv. „road affected area“. Provoz 

na komunikacích přináší riziko střetu dopravních prostředků s volně žijícími živočichy. Hluk, emise 

a další negativní externality dopravy ovlivňují volně žijící druhy rostlin a živočichů. Dopravní stavby 

mohou narušit krajinný ráz a indukovat další výstavbu zahrnující urbanizaci volné krajiny apod., 

a to zejména v okolí strategických páteřních tahů a velkých aglomeračních center. 

 

Vlivy na půdu 

Negativní dopady dopravy na půdní fond se projevují zejména zábory v důsledku samotné výstavby 

komunikací a celé dopravní sítě. Splachy z pozemních komunikací mohou kontaminovat povrchové 

i podzemní vody a okolní půdu.  Rizikově z pohledu kontaminace půdního prostředí se jeví i podzimní 
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až jarní období, kdy v důsledku chemické údržby silnic dochází k zasolování. Rizikem je i kontaminace 

v případě havárií při převozu chemických látek, úniků při manipulaci s pohonnými hmotami apod. 

 

Odpady 

Odpady vznikají v dopravě zejména v důsledku obměny vozového parku (autovraky). Z hlediska 

výstavby dopravní infrastruktury představuje problém především vznik velkoobjemových stavebních 

odpadů. 

 

Celkový předpokládaný postup SEA 

Iniciace procesu SEA (leden 2020) 

• shromáždění relevantních dokumentů a pokladů pro provedení SEA; 

• úvodní schůzka se Zadavatelem, projednání a dohodnutí způsobu komunikace výstupů SEA  

v rámci jednotlivých dílčích etap zpracování; 

• získání stanoviska orgánů ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1192 Sb.; 

o zpracování a rozeslání informativního oznámení ke koncepci orgánům ochrany 

přírody a krajiny k vydání stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 

o vyhodnocení došlých stanovisek jednotlivých orgánů ochrany přírody a jejich 

zapracování do oznámení koncepce. 

 

 

 

Zpracování oznámení koncepce a zjišťovací řízení (leden – březen) 

• zpracování pracovní verze oznámení strategie dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

 posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

• finalizace oznámení na základě revizí, připomínek a konzultací; 

• předložení oznámení strategie na Ministerstvo životního prostředí (odbor posuzování vlivů na  

životní prostředí) k zahájení zjišťovacího řízení; 

• vydání závěru zjišťovacího řízení Ministerstvem životního prostředí se stanovením obsahu 

a rozsahu SEA vyhodnocení včetně rozhodnutí o nutnosti provedení vyhodnocení možných 

vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000. 

 

Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví  v kontextu ZZŘ (březen – srpen) 

• hodnocení jednotlivých částí strategie z hlediska vlivů na životní prostředí (včetně lokalit  

soustavy Natura 2000) a veřejného zdraví; 

• formulování doporučení a návrhů na zamezení či zmírnění potenciálních negativních vlivů 

politiky, respektive na posílení pozitivních dopadů strategie. 

 

Zpracování vyhodnocení SEA (únor – červen) 

• výstupy hodnocení budou průběžně zapracovávány do dokumentu vyhodnocení vlivů 

strategie na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

• SEA dokumentace bude mimo jiné obsahovat přehled návrhů a doporučení ze strany SEA a 

způsob jakým byly tyto zapracovány do strategie; 

• v případě potřeby bude iniciováno jednání s odborem posuzování vlivů, případně dalšími 
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relevantními odbory MŽP k diskusi o předběžných závěrech hodnocení a návrzích zmírňujících 

opatření; 

• bude-li Zadavatel požadovat, výstupy SEA OPD 2021–2027 budou prezentovány na jednáních 

řídících výborů v rámci plánovacího procesu.  

 

Předložení a projednání strategie a dokumentace SEA (srpen – říjen) 

• předložení strategie včetně SEA vyhodnocení příslušnému úřadu pro posuzování (odbor  

posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR); 

• zveřejnění strategie včetně SEA vyhodnocení dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

• veřejné projednání koncepce a SEA vyhodnocení; 

• zpracování zápisu z veřejného projednání a vypořádání připomínek z veřejného projednání,  

bude-li iniciováno.. 

 

Vydání stanoviska (říjen – prosinec) 

• Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad pro posuzování vydá na základě návrhu 

koncepce, vyjádření k němu podaných, SEA vyhodnocení a veřejného projednání stanovisko 

k posouzení vlivů programu na životní prostředí a veřejné zdraví; 

• toto stanovisko je podkladem pro schválení strategie vládou ČR; 

• spolupráce na zapracování případných požadavků MŽP do návrhu programu, popřípadě 

zdůvodnění jejich nezohlednění. 
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E. Doplňující údaje    
 

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

Na základě § 11 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 

znění, je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice České republiky 

koncepce podle tohoto zákona, pokud dotčené území může zasahovat i mimo území České republiky. 

Ve fázi oznámení procesu strategického posuzování vlivů Operačního programu Doprava pro období 

2021–2027, nelze s určitostí vyloučit vlivy, jež by naplňovaly ustanovení § 11 odst. 1 zákona 

č. 100/2001 Sb., (závažné negativní vlivy přesahující hranice České republiky). Přesnější kvantifikace 

a kategorizace možných rizik, která by mohla nabývat přeshraniční povahy, bude možná až na základě 

detailního posouzení předmětného dokumentu. 

 

 

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

Pro fázi oznámení procesu strategického posuzování vlivů Operačního programu Doprava pro období 

2021–2027 na životní prostředí se neuvažuje s doplňujícími mapovými či jinými dokumenty, jež by se 

mohly týkat oznámení. Mapové a ani jiné dokumentace nejsou přiloženy. 

 

 

E.3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí 

a veřejné zdraví  

Ve fázi oznámení procesu strategického posuzování vlivů Operačního programu Doprava pro období 

2021–2027  na životní prostředí nejsou známy další podstatné informace předkladatele o možných 

vlivech předmětného koncepčního dokumentu na životní prostředí. 
 

 

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

1 zákona o ochraně přírody a krajiny 

V rámci získání odůvodněných stanovisek od dotčených orgánů ochrany přírody dle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, byly obeslány s žádostí odbory výkonu 

státní správy při Ministerstvu životního prostředí, AOPK, krajské úřady a vojenské újezdní úřady a 

Správy národních parků. 

Tabulka č. 1 poskytuje přehled došlých stanovisek dotčených orgánů ochrany přírody dle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zdali lze vyloučit významný vliv koncepce 

na příznivý stav předmětu ochrany nebo územní celistvost území evropsky významných lokalit nebo 

ptačích oblastí. Symbolikou „ANO“ jsou zvýrazněna ta stanoviska, v nichž dotčené orgány ochrany 

přírody nevyloučily významný vliv předmětné koncepce na soustavu lokalit Natura 2000. 

  



Posouzení vlivu Operačního programu Doprava pro období 2021–2027  

 
Doplňující údaje 

 
78 

Tabulka č. 1 Přehled závěrů odůvodněných stanovisek k možnosti vlivu na lokality Natura 2000 

Orgán ochrany přírody ID DS stanovisko 
Ministerstvo životního prostředí     

500 Odbor výkonu státní správy I 5eav8r4  - 

510 Odbor výkonu státní správy II 5eav8r4  NE 

520 Odbor výkonu státní správy III 5eav8r4  NE 

530 Odbor výkonu státní správy IV 5eav8r4  - 

540 Odbor výkonu státní správy V 5eav8r4  NE 

550 Odbor výkonu státní správy VI 5eav8r4  NE 

560 Odbor výkonu státní správy VII 5eav8r4  - 

570 Odbor výkonu státní správy VIII 5eav8r4  - 

580 Odbor výkonu státní správy IX 5eav8r4  - 

Regionální pracoviště AOPK    

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří  6npdyiv 

- 

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy vvedyiy 

Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty f53dynz 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj ahwdypi 

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří  bv4dyv5 

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les w9kdyqm 

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy 3hjdyhg 

Regionální pracoviště Střední Čechy ffydyjp 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les p89dyjj 

Regionální pracoviště Jižní Morava ngbdyqr 

Regionální pracoviště Jižní Čechy qxcdynt 

Regionální pracoviště Východní Čechy kpddyvy 

Regionální pracoviště Liberecko zqmdynq 

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří 6npdyiv 

Regionální pracoviště Olomoucko hwzdyhr 

Krajské úřady     

Krajský úřad Královehradeckého kraje gcgbp3q NE 

Krajský úřad Plzeňského kraje zzjbr3p - 

Krajský úřad Ústeckého kraje t9zbsva - 

Krajský úřad Jihomoravského kraje x2pbqzq  NE 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 8x6bxsd - 

Krajský úřad Karlovarského kraje siqbxt2  NE 

Krajský úřad Libereckého kraje c5kbvkw NE 

Krajský úřad Pardubického kraje z28bwu9 NE 

Krajský úřad Kraje Vysočina ksab3eu NE 

Krajský úřad Zlínského kraje scsbwku ANO 

Krajský úřad Olomouckého kraje qiabfmf ANO 

Hlavní město Praha 48ia97h NE 

Krajský úřad Středočeského kraje keebyyf ANO 

Krajský úřad Jihočeského kraje kdib3rr ANO 

Vojenské újezdní úřady    

Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice m6gb3kh NE 

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá gibb3m2 NE 

Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště i79bpnz NE 

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina 7q2b3ka NE 

Národní parky    

Správa Národního parku Podyjí 5qur2qf NE 

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava mmwuufk  - 

Správa Národního parku České Švýcarsko 8dxaa7n - 

Správa Národního parku Krkonoše ssxrbr7 - 
*AOPK vydává souhrnné, koordinované stanovisko za všechny Regionální pracoviště AOPK 
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Řešitelský tým 
 

 
Datum zpracování oznámení koncepce 05. 03. 2020 

 

 

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na zpracování oznámení koncepce:  

 

Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.  
Katedra aplikované ekologie  
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze  
Kamýcká 1176  
16521 Praha – Suchdol  
224384350  
zdrazil@fzp.czu.cz  
 
Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.  
Katedra aplikované ekologie  
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze  
Kamýcká 1176  
16521 Praha – Suchdol  
224383709  
keken@fzp.czu.cz 

 
Ing. Jana Zítková  
Katedra aplikované ekologie  
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze  
Kamýcká 1176  
16521 Praha – Suchdol  
zitkova@fzp.czu.cz 

 

Ing. Daniel Franke, Ph.D.  
Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování 
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze  
Kamýcká 1176  
16521 Praha – Suchdol  
franke@fzp.czu.cz 

 

 

Podpis oprávněného zástupce předkladatele 

 

V Praze dne: 05.03.2020         
                            ……………………………………………………… 
                                    Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D. 
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Příloha č. 1 

 

 

Odůvodněné stanoviska OOP k možnému ovlivnění lokalit Natura 2000. Jednotlivá stanoviska  

 


