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A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 

A.1 Název organizace 
Ministerstvo životního prostředí  

A.2 IČ, bylo-li přiděleno 
00164801 

A.3 Sídlo (bydliště) 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

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

Ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny 

Ministerstvo životního prostředí ČR 

Telefon: +420 267122175 

Email:  linda.stuchlikova@mzp.cz  
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B. ÚDAJE O KONCEPCI 

B.1 Název 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – 1. aktualizace pro období 2021–

2030. 

B.2 Obsahové zaměření (osnova) 
Dokument představuje 1. aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

(dále také „adaptační strategie“ či „strategie“), která byla schválena vládou v říjnu 2015. Původní 

adaptační strategie ČR (2015) identifikovala prioritní oblasti (sektory), u kterých se předpokládaly 

největší dopady změny klimatu, a to lesní hospodářství, zemědělství, vodní režim v krajině a vodní 

hospodářství, urbanizovaná krajina, biodiverzita a ekosystémové služby, zdraví a hygiena, cestovní 

ruch, doprava, průmysl a energetika a mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního 

prostředí. Stávající aktualizace, která reflektuje nové skutečnosti a cíle k roku 2030, se od 

původního dokumentu z roku 2015 liší zejména svým členěním, které nesleduje prioritní oblasti 

(sektory), nýbrž jednotlivé projevy změny klimatu. 

V aktualizaci jsou pojmenovány hlavní projevy změny klimatu, které lze očekávat na území České 

republiky. Na základě údajů je pro jednotlivé projevy změny klimatu v analytické části uveden popis 

zranitelnosti a rizik a jejich dopady v relevantních oblastech.  

V návrhové části je definována vize pro Českou republiku pro rok 2050 a jednotlivé specifické cíle. 

Implementační část následně popisuje způsob realizace strategie v rámci implementačního cyklu 

včetně systému monitoringu. 

Aktualizovaná adaptační strategie je zpracována na základě nejnovějších poznatků o změně 

klimatu v ČR a informací o plnění dosavadních úkolů akčního plánu. Koncepce má následující 

obsahovou strukturu: 

ÚVOD  

1.1 Shrnutí  

1.2 Východiska 
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1.3 Metoda zpracování strategie  

2 NÁVRHOVÁ ČÁST  

2.1 Účel a základní principy strategie  

2.2 Vize  

2.3 Strategický cíl  

2.4 Specifické cíle a indikátory  

3 IMPLEMENTACE ADAPTAČNÍ STRATEGIE  

3.1 Základní principy a předpoklady implementace strategie  

3.2 Řízení procesu a organizační struktura realizace strategie  

3.3 Nástroje implementace strategie  

3.4 Nastavení implementačního cyklu strategie  

3.5 Komunikační strategie  

4 ANALYTICKÁ ČÁST  

4.1 AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÁ ZMĚNA KLIMATU  

4.2 Projevy a dopady změny klimatu v ČR 

4.3 Průřezové oblasti adaptace na změnu klimatu v ČR  

4.4 Vyhodnocení naplňování NAP adaptace (2017)  

5 PŘÍLOHY  

 

B.3 Charakter 
Jak je již zmíněno výše, aktualizovaná adaptační strategie se od dokumentu z roku 2015 liší svým 

členěním, které není v první řadě zaměřené na prioritní oblasti zájmu (sektory), nýbrž na 

identifikované hlavní projevy změny klimatu v ČR. Toto pojetí lépe odráží skutečnost, že jednotlivé 

projevy změny klimatu prostupují napříč různými oblastmi zájmu. Adaptační strategie představuje 

koncepci, jejíž implementace bude do značné míry závislá na dalších krocích směřujících v 

rozpracování stanovených opatření do úrovně legislativních návrhů, konkrétních opatření 

jednotlivých orgánů veřejné správy a plánování investičních opatření. Důležitým předpokladem pro 

naplnění koncepce je proto zejména aktualizace Národního akčního plánu adaptace na změnu 
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klimatu, který je jejím implementačním dokumentem. U obou dokumentů se nejedná o tvorbu zcela 

nových koncepcí, nýbrž o jejich aktualizaci dle nejnovějších poznatků o dopadech změny klimatu 

v ČR a informací o plnění dosavadních úkolů.  

B.4 Zdůvodnění potřeby pořízení 
Úspěšná adaptace na změnu klimatu vede ke snížení zranitelnosti a zvýšení odolnosti vůči jejím 

dopadům, aniž by byla ohrožena kvalita životního prostředí a ekonomický a společenský potenciál 

rozvoje. Pro přijetí včasných a účinných adaptačních opatření je třeba strategičtější přístup, který 

zajistí soudržnost napříč různými oblastmi hospodářství a životního prostředí ve vztahu k 

předpokládaným dopadům změny klimatu (dále sektory) a úrovněmi veřejné/státní správy,  

Existence adaptační strategie jako jednoho uceleného dokumentu je důležitá pro směřování 

klimatické a bezpečnostní politiky na národní úrovni z hlediska snižování rizik souvisejících se 

změnou klimatu. Téma připravenosti a včasné reakce na předpokládané projevy změny klimatu 

(bez ohledu na jejich příčinu) a předcházení škodám, které mohou být těmito změnami způsobené, 

patří také k prioritním tématům politiky Evropské unie. 

Důvodem obstarání aktualizace strategie je uplynutí návrhového období pro původní Strategii 

přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2015–2020.    

 

B.5 Základní principy a postupy (etapy) řešení 
Metodu zpracování 1. aktualizace adaptační strategie předurčoval fakt, že se nejedná o tvorbu 

zcela nového strategického dokumentu. Ta vychází z nejnovějších poznatků o dopadech změny 

klimatu v ČR a informací o plnění dosavadních úkolů akčního plánu. Původní strategie byla 

připravena v rámci mezirezortní spolupráce pod koordinací Ministerstva životního prostředí v letech 

2008–2015 a schválena byla Vládou ČR v říjnu 215.  

Zdrojem nejnovějších poznatků o dopadech změny klimatu v ČR pro aktualizaci byly zejména dva 

podkladové dokumenty – Aktualizace Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik 

souvisejících se změnou klimatu v ČR (2019, zpracovatel ČHMÚ) a v pořadí již druhé Hodnocení 

zranitelnosti ČR ve vztahu ke změně klimatu (2019, zpracovatel CENIA), které dohromady 

představovaly základní znalostní bázi pro tvorbu analytické části. Součástí analytické části jsou 
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rovněž hlavní výstupy Evaluace Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (MŽP, 

2019), která obsahuje hodnocení stavu plnění úkolů akčního plánu a také návrhy na jejich vyřazení, 

úpravy či reformulace. Výraznou změnou oproti původní strategii byla změna struktury dokumentu 

ze členění dle sektorů na členění dle hlavních projevů změny klimaty, která více odráží komplexitu 

dopadů změny klimatu napříč jednotlivými sektory. Aktualizovaná strategie rovněž prezentuje 

nejnovější údaje a poznatky o změně klimatu v celosvětovém a evropském kontextu.  

B.6 Hlavní cíle 
Hlavním strategickým cílem 1. aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách 

ČR je adaptovat se na změnu klimatu – snížit zranitelnost a zvýšit resilienci lidské společnosti 

a ekosystémů vůči změně klimatu a omezit tak její negativní dopady. 

Nejdůležitějšími principy dosažení cílů adaptační strategie jsou: 

• integrovaný přístup jak při posuzování synergie adaptačních a mitigačních opatření, tak 

i při posuzování vhodnosti navrhovaných opatření pro jednotlivé složky životního 

prostředí, hospodářství a sociální oblast,  

• prioritní realizaci řešení s vícenásobnými vlivy na straně užitků (tzv. win-win řešení) a s 

nízkými negativy na straně rizik či nákladů (tzv. low-regret volby),  

• identifikaci příležitostí spojených s procesem adaptace,  

• zabránění nevhodným adaptacím, 

• budování vědomostní základny a poskytování objektivních informací pro rozhodovací 

procesy na všech úrovních. 

Souhrn specifických cílů a indikátorů: 

Dlouhodobé sucho 
Specifický cíl 1: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb v 

zemědělské krajině s důrazem na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného 

vodního režimu 

Specifický cíl 2: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb lesů s 

důrazem na zabránění degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu 
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Specifický cíl 3: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb vodních a 

na vodu vázaných ekosystémů s důrazem na posílení přirozeného vodního režimu krajiny a s 

ohledem na zajištění potřeb lidské společnosti a udržitelné užívání vody 

Specifický cíl 4: Je výrazně posílena resilience lidských sídel včetně jejich veřejné a zelené 

infrastruktury s důrazem na ochranu lidského zdraví 

Specifický cíl 5: Je dosaženo vysoké efektivnosti systému včasného varování a odpovědné reakce 

obyvatel 

Povodně a přívalové povodně 
Specifický cíl 1: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb 

v zemědělské krajině s důrazem na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného 

vodního režimu 

Specifický cíl 2: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb lesů 

s důrazem na zabránění degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu 

Specifický cíl 3: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb vodních a 

na vodu vázaných ekosystémů s důrazem na posílení přirozeného vodního režimu krajiny 

a s ohledem na zajištění potřeb lidské společnosti a udržitelné užívání vody 

Specifický cíl 4: Je výrazně posílena resilience lidských sídel včetně jejich veřejné a zelené 

infrastruktury s důrazem na ochranu lidského zdraví 

Specifický cíl 5: Je dosaženo vysoké efektivnosti systému včasného varování a odpovědné reakce 

obyvatel 

Vydatné srážky 
Specifický cíl 1: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb 

v zemědělské krajině s důrazem na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného 

vodního režimu 

Specifický cíl 2: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb lesů 

s důrazem na zabránění degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu 



 

 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2021–2030  
Oznámení koncepce 
  

12

Specifický cíl 3: Je výrazně posílena resilience lidských sídel včetně jejich veřejné a zelené 

infrastruktury s důrazem na ochranu lidského zdraví 

Specifický cíl 4: Je dosaženo vysoké efektivnosti systému včasného varování a odpovědné reakce 

obyvatel 

Zvyšování teplot 
Specifický cíl 1: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb 

v zemědělské krajině s důrazem na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného 

vodního režimu 

Specifický cíl 2: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb lesů 

s důrazem na zabránění degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu 

Specifický cíl 3: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb vodních a 

na vodu vázaných ekosystémů s důrazem na posílení přirozeného vodního režimu krajiny 

a s ohledem na zajištění potřeb lidské společnosti a udržitelné užívání vody 

Specifický cíl 4: Je výrazně posílena resilience lidských sídel včetně jejich veřejné a zelené 

infrastruktury s důrazem na ochranu lidského zdraví 

Extrémně vysoké teploty 
Specifický cíl 1: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb 

v zemědělské krajině s důrazem na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného 

vodního režimu 

Specifický cíl 2: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb lesů 

s důrazem na zabránění degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu 

Specifický cíl 3: Je výrazně posílena resilience lidských sídel včetně jejich veřejné a zelené 

infrastruktury s důrazem na ochranu lidského zdraví 

Specifický cíl 4: Je dosaženo vysoké efektivnosti systému včasného varování a odpovědné reakce 

obyvatel 
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Extrémní vítr 
Specifický cíl 1: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb 

v zemědělské krajině s důrazem na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného 

vodního režimu 

Specifický cíl 2: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb lesů s 

důrazem na zabránění degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu 

Specifický cíl 3: Je výrazně posílena resilience lidských sídel včetně jejich veřejné a zelené 

infrastruktury s důrazem na ochranu lidského zdraví 

Specifický cíl 4: Je dosaženo vysoké efektivnosti systému včasného varování a odpovědné reakce 

obyvatel 

Požáry vegetace 
Specifický cíl 1: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb 

v zemědělské krajině s důrazem na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného 

vodního režimu 

Specifický cíl 2: Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování ekosystémových služeb lesů 

s důrazem na zabránění degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu 

Specifický cíl 3: Je dosaženo vysoké efektivnosti systému včasného varování a odpovědné reakce 

obyvatel 

Průřezová témata adaptace 

• Vytvoření systému oceňování a hodnocení zásadních ekosystémových služeb a jeho 

integrace do tvorby politik a legislativy na národní a regionální úrovni 

• Zavedení zeleného rozpočtování, tzn. systematické sledování výdajů státního rozpočtu a 

výdajů z evropských fondů dle účelovosti v souvislosti s adaptací na dopady změny klimatu 

• Racionalizace řízení dotací se zohledněním potenciálních přínosů a nákladů ke zmírnění 

dopadů změny klimatu a odstranění environmentálně škodlivých dotací 

• Ochrana a podpora plánování, zakládání, obnovy a údržby zelené infrastruktury poskytující 

rozmanité ekosystémové služby a tlumící negativní projevy změny klimatu  
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• Realizace opatření proti šíření nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů a jejich 

regulace či případná eradikace, zajištění aktivní péče a součinnosti 

• Kompenzace škod z veřejných prostředků podmíněné prováděním adaptačních opatření  

• Daně reflektující negativní externality hospodářské činnosti na společnost a eliminovaná 

environmentálně škodlivá daňová zvýhodnění 

• Fungující sdílení rizik - zejm. na tržním základě s přiměřenou státní podporou 

• Probíhající vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti změny klimatu a adaptace 

• Samosprávy mají metodickou, edukativní a finanční podporu při vytváření adaptačních 

strategií a realizaci adaptačních opatření 

• Zajištění a dostatečná podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti změny klimatu a 

adaptace 

• Existující znalostní základna ke zmírňování dopadů změny klimatu je průběžně 

aktualizována a uváděna do praxe 

• Aktivní a konstruktivní zapojení ČR do mezinárodních a unijních procesů v oblasti adaptace 

na změnu klimatu 

 

Sumarizace specifických cílů 

 Specifický cíl Relevantní projevy změny 

klimatu 

SC1 Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování 

ekosystémových služeb v zemědělské krajině 

s důrazem na omezení degradace i záboru půdy 

a posílení přirozeného vodního režimu 

• Dlouhodobé sucho; 
• Povodně a přívalové povodně; 
• Vydatné srážky; 
• Zvyšování teplot; 
• Extrémně vysoké teploty; 
• Extrémní vítr; 
• Požáry vegetace 

SC2 Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování 

ekosystémových služeb lesů s důrazem na 

zabránění degradace půdy a posílení 

přirozeného vodního režimu 

• Dlouhodobé sucho; 
• Povodně a přívalové povodně; 
• Vydatné srážky; 
• Zvyšování teplot; 
• Extrémně vysoké teploty; 
• Extrémní vítr; 
• Požáry vegetace 
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SC3 Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování 

ekosystémových služeb vodních a na vodu 

vázaných ekosystémů s důrazem na posílení 

přirozeného vodního režimu krajiny a s ohledem 

na zajištění potřeb lidské společnosti a udržitelné 

užívání vody 

• Dlouhodobé sucho; 
• Povodně a přívalové povodně; 
• Zvyšování teplot; 
• Extrémně vysoké teploty; 

SC4 Je výrazně posílena resilience lidských sídel 

včetně jejich veřejné a zelené infrastruktury 

s důrazem na ochranu lidského zdraví 

• Dlouhodobé sucho; 
• Povodně a přívalové povodně; 
• Vydatné srážky; 
• Zvyšování teplot; 
• Extrémně vysoké teploty; 
• Extrémní vítr; 

SC5 Je dosaženo vysoké efektivnosti systému 

včasného varování a odpovědné reakce 

obyvatel 

• Dlouhodobé sucho; 
• Povodně a přívalové povodně; 
• Vydatné srážky; 
• Extrémně vysoké teploty; 
• Extrémní vítr; 
• Požáry vegetace 

 

Cílem všech opatření obsažených v adaptační strategii je vytváření vhodné adaptační kapacity. 

Veškerá opatření se systematicky zaměřují na to, aby v čase klesala buď expozice, nebo citlivost 

na projevy změny klimatu.  

 

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. 
Předmětná koncepce navrhuje intervence, jejichž účelem je vytvořit podmínky pro naplňování cílů 

adaptační strategie, nikoliv rozhodovat o realizaci konkrétních investic. Opatření aktualizace 

adaptační strategie jsou formulována rámcově – dokument neobsahuje návrhy územně 

lokalizovaných projektů, konkrétních investic, či konkrétní projekty investičního charakteru (stejně 
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tak tomu bylo i v případě první adaptační strategii1). V rámci návrhu 1. aktualizace Strategie 

přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR tedy nejsou formulovány žádné konkrétní 

investiční projekty s územním průmětem. Vzhledem k povaze aktualizované adaptační strategie 

bude její implementace spočívat především ve využití legislativních, ekonomických, organizačních, 

analytických, informačních a mediálních nástrojů k podpoře adaptace společnosti na 

předpokládané projevy změny klimatu v České republice. 

S ohledem na výše uvedené tedy lze konstatovat, že adaptační strategie představuje pouze 

nepřímý rámec pro konkrétní záměry, tj. schválení adaptační strategie nebude znamenat schválení 

financování či realizace konkrétních záměrů. Tyto budou dále řešeny a schvalovány v rámci 

souvisejících koncepčních dokumentů (např. integrované strategií či územně-plánovací 

dokumentace na různých úrovních).   

 

B.8 Přehled uvažovaných variant řešení 
Varianty řešení nejsou uvažovány. 

 

B.9 Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry 
 
Východiska pro zpracování koncepce 
Východiskem pro zpracování aktualizace adaptační strategie ČR jsou následující dokumenty 

s nadnárodní platností: 

• Hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu 

• Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 

                                                
 

1 Z tohoto důvodu SEA z roku 2015 pro původní Strategii přizpůsobeni se změně klimatu v podmínkách  
ČR neidentifikovala specifické dopady koncepce (např. na konkrétní území či kvantifikovat emise), a 
vyhodnocení tak bylo zaměřeno především na určení možných rizik vzhledem k životnímu prostředí a 
zdraví obyvatel, plynoucích z implementace jednotlivých rámcových opatření, respektive na identifikaci 
příležitostí pro snížení zranitelnosti a zvýšení resilience lidské společnosti a ekosystémů vůči změně 
klimatu a omezení její negativních dopadů na zlepšení stavu životního prostředí a zdraví obyvatel, které 
adaptační strategie představuje. 
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• Kjótsky protokol 

• Pařížská dohoda 

• Rámec ze Sendai pro snižování rizika katastrof 

• Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 

• Globální rámec pro ochranu biodiverzity po roce 2020 

• Adaptační strategie EU (2013) 

• Evropská zelená dohoda (European Green Deal) 

• Obnovená Strategie udržitelného rozvoje EU 

Na národní úrovni reaguje aktualizace adaptační strategie především na následující strategické 

dokumenty: 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) 

• Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2015) 

• Politika ochrany klimatu v České republice 

Vztah ke koncepcím v oblasti životního prostředí 
Při posouzení vztahu oznamované koncepce ke koncepčním materiálům v oblasti životního 

prostředí byly brány v úvahu dokumenty zpracované na národní a mezinárodní úrovni, relevantní 

k problematice změny klimatu a adaptace na tuto změnu. 

V úvahu byla přitom vzata skutečnost, že předkládaná koncepce se týká území celé České 

republiky.  

Mezinárodní úroveň  

• 8. Environmentální akční program životního prostředí EU do roku 2020 (v přípravě) 

• Evropská zelená dohoda (European Green Deal) 

• Dohoda o Partnerství 2021-2027 (ve stádiu návrhu) 

• Plány mezinárodních oblastí povodí 

• Obnovená Strategie udržitelného rozvoje EU 

• Pařížská dohoda v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (2015);  

• Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (č. 81/2005 Sb. m. s.);  

• Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (1992);  
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• Úmluva o ochraně přírodního a kulturního dědictví UNESCO (1972);  

• Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO (2006);  

• Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (2011);  

• Energetická strategie EU do roku 2020 (schválena 2010);  

• Rámcová směrnice pro vodní politiku Společenství (2000/60/ES); 

• Evropa 2020;  

Vztah předkládané koncepce vůči mezinárodním závazkům ČR a legislativě EU vyplývá z 

implementace těchto dokumentů do právního řádu ČR a tvorby oborových národních a regionálních 

strategických dokumentů. 

Národní úroveň 

Pro hodnocení vazeb adaptační strategie a strategických dokumentů na národní úrovni byla použita 

následující stupnice: 

 

Název strategického dokumentu  Vztah 

k adaptační 

strategii  

Doplňující komentář 

Státní politika životního prostředí ČR 2030 
s výhledem do 2050 (2020) 

2 Státní politika stanovuje strategické a 
specifické cíle mimo jiné v oblasti 
adaptací na změnu klimatu. Adaptační 
strategie tedy přispěje k plnění cílů 
SPŽP. 

Strategie resortu Ministerstva zemědělství s 
výhledem do roku 2030 (2016) 

2 Vztah zejména v souvislosti 
s naplňováním SC1, 2, 3. Strategie 
reaguje na probíhající změny v oblasti 
klimatických podmínek 

2 silný a/nebo 

přímý vztah 

Implementace strategického dokumentu může přispět k plnění cílů adaptační strategie, 

respektive implementace adaptační strategie může přispět k plnění cílů či priorit strategického 

dokumentu.  

1 slabý a/nebo 

nepřímý vztah 

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 

adaptační strategii, může však být podkladem pro odůvodnění cílů či opatření.  

0 Bez vztahu Strategický dokument nemá vazbu na adaptační strategii (tedy neobsahuje podněty, požadavky 

nebo záměry, které vyžadují řešení v rámci adaptační strategie, respektive adaptační strategie 

neobsahuje opatření, která by vyžadovala řešení v rámci strategického dokumentu) 
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Název strategického dokumentu  Vztah 

k adaptační 

strategii  

Doplňující komentář 

a bezprostřední i dlouhodobé strategické 
úkoly, které v souvislosti s tím vyplývají z 
realizace 

opatření pro zmírnění negativních 
dopadů sucha a nedostatku vody 
z původní Adaptační strategie, tím 
pádem i z její aktualizace. 

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací 
Ministerstva zemědělství 2016–2022 (2016) 

1 Vztah v souvislosti s naplňováním SC1, 
2, 3, 4. Jedná se o dokument, kterým se 
bude řídit zemědělský výzkum v 
následujících letech. Nepřímý vztah k 
adaptační strategii jako možného 
podkladu pro odůvodnění cílů či opatření. 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 
2020–2025 (2020) 

 

2 Vztah v souvislosti s naplňováním SC1, 
2, 3, 4. Přímo rozvíjí cíle adaptační 
strategie v oblasti ochrany biodiverzity a 
krajiny. 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti 
České republiky 2016–2025 (2016) 

1 Vztah v souvislosti s naplňováním SC1, 
2, 3, 4. Nepřímý vztah. Cíle strategie 
souvisejí se zmírňováním dopadů změny 
klimatu na biodiverzitu. 

Koncepce Ministerstva zemědělství k 
hospodářské politice podniku Lesy ČR (2015) 

 

2 Vztah v souvislosti s naplňováním SC2. 
Koncepce přímo rozvíjí cíle v oblasti 
lesního hospodářství související s cíli 
adaptační strategie. 

Zásady státní lesnické politiky (2012) 2 Vztah zejména v souvislosti 
s naplňováním SC2. Dokument přímo 
rozvíjí cíle v oblasti lesního hospodářství 
související s cíli adaptační strategie. 

Národní akční plán k bezpečnému používání 
pesticidů v České republice 2018-2022 (2018) 

1 Nepřímý vztah zejména v souvislosti 
s naplňováním SC 2. Koncepce přímo 
rozvíjí cíle v oblasti zemědělství 
související s cíli adaptační strategie 

Národní plány povodí (2015) 2 Vztah zejména v souvislosti 
s naplňováním SC 3. Plány povodí přímo 
rozvíjí cíle v oblasti plánovaní vodních 
staveb související s opatřeními. 

Víceletý národní strategický plán ČR pro 
akvakulturu (2014) 

 

0 Bez vztahu 

Zásady urbánní politiky (2017) 2 Spolupůsobí s cíli adaptační strategie v 
oblasti využití ploch v urbánním a 
suburbánním prostoru žádoucí v kontextu 
adaptace na změnu klimatu. 
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Název strategického dokumentu  Vztah 

k adaptační 

strategii  

Doplňující komentář 

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 
2021–2022 (2021) 

 

2 Spolupůsobí s cíli adaptační strategie v 
oblasti rozvoje hospodářsky a sociálně 
ohrožených území. Akční plán zahrnuje 
množství aktivit v oblasti rozvoje firem a 
podnikatelských parků. 

Koncepce řešení problematiky ochrany před 
povodněmi v ČR s využitím technických a 
přírodě blízkých opatření (2010) 

 

2 Přímý vztah koncepce zejména 
s naplňováním SC4 adaptační strategie. 

Plány pro zvládání povodňových rizik ČR 
(2015) 

2 Přímý vztah zejména s naplňováním SC4 
adaptační strategie. 

Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-
2020 s výhledem do roku 2030 (2015) 

1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC4, 5 adaptační 
strategie. 

Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 
2020 s výhledem do roku 2030 (2013) 

1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC4, 5 adaptační 
strategie. 

Komplexní strategie ČR k řešení problematiky 
kritické infrastruktury (2010) 

1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC4, 5 adaptační 
strategie. 

Národní program ochrany kritické infrastruktury 
(2010) 

1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC4, 5 adaptační 
strategie. 

Bezpečnostní strategie ČR (2011) 1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC4, 5 adaptační 
strategie. 

Státní energetická koncepce ČR (2014) 1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC 4 adaptační strategie. 

Desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy 
České republiky 2021–2030 (2020) 

0 Bez vztahu 

Národní akční plán pro chytré sítě 2019-2030 
(2019) 

1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC5 adaptační strategie. 

Politika druhotných surovin České republiky 
2019–2022 (2019) 

0 Bez vztahu 

Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 
2022 (2014) 

1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC5 adaptační strategie. 

Koncepce hygienické služby a primární 
prevence v ochraně veřejného zdraví (2012) 

0 Bez vztahu 

Dopravní sektorové strategie (aktualizace 
2017) 

1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC5 adaptační strategie. 



 

 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2021–2030  
Oznámení koncepce 
  

21

Název strategického dokumentu  Vztah 

k adaptační 

strategii  

Doplňující komentář 

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních 
systémů (ITS) v ČR do roku 2020, s výhledem 
do roku 2050 (2015) 

1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC5 adaptační strategie. 

Meziresortní koncepce bezpečnostního 
výzkumu ČR 2017–2023 s výhledem do roku 
2030 (2017) 

1 Bez přímého vztahu. Souvisí zejména 
s naplňováním SC5 adaptační strategie. 

 

Jak je zřejmé z analýzy výše, adaptační strategie má vazbu k řadě dokumentů v oblasti životního 

prostředí na mezinárodní a národní úrovni. Pozitivní spolupůsobení uplatňování adaptační strategie 

lze předpokládat především se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR 2020–2025, který 

přímo rozvíjí opatření na ochranu biodiverzity, obsažená také v adaptační strategii. V přímém 

vztahu je strategie také se Strategii resortu Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030, 

která reaguje na probíhající změny v oblasti klimatických podmínek a zohledňuje opatření pro 

zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (obsažená už v původní adaptační 

strategii). V oblasti vodního hospodářství je adaptační strategie v přímém vztahu zejména 

s národními plány povodí ve smyslu realizace opatření zahrnujících vodné stavby a úpravy toků.   

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že s adaptační strategií nejsou spojena rizika 

kumulace významných negativních vlivů s dalšími strategickými dokumenty a jinými záměry.  

 

B.10 Předpokládaný termín dokončení 
Pracovní návrh koncepce byl dokončen v březnu 2021, předpokládaný termín pro předložení 

vládě k projednání za účelem schválení je červenec 2021. 

B.11 Návrhové období 
1. aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR je připravena na roky 

2021–2030. Další aktualizace se předpokládá v roce 2030. 
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B.12 Způsob schvalování 
Návrh koncepce schválí Vláda ČR usnesením. Po schválení bude adaptační strategie závazná pro 

členy Vlády ČR, nicméně je nutné upozornit na skutečnost, že se nejedná o právně závazný 

dokument. 
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1 Vymezení dotčeného území 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR je zpracovávána pro celé území České 

republiky. 

C.2 Výčet dotčených územních samosprávných celků, 
které mohou být koncepcí ovlivněny 
Územně samosprávné členění České republiky vychází ze základních jednotek – obcí. Jako vyšší 

územně samosprávné celky jsou definovány kraje. Předpokládá se ovlivnění území všech krajů 

České republiky: 

• Hlavní město Praha (VÚSC Pražský kraj) 

• Středočeský kraj se sídlem v Praze 

• Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

• Plzeňský kraj se sídlem v Plzni 

• Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech 

• Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem 

• Liberecký kraj se sídlem v Liberci 

• Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové 

• Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích 

• Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě 

• Jihomoravský kraj se sídlem v Brně 

• Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 

• Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci 

• Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě 
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C.3 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v 
dotčeném území 
Aktualizace adaptační strategie je zpracována pro celé území České republiky. V následujících 

kapitolách je uveden přehled stavu a trendů vývoje jednotlivých složek životního prostředí sloužící 

jako základní charakteristika stavu životního prostředí v dotčeném území. 

C.3.1 Emise skleníkových plynů a adaptace na změnu klimatu 
 

Klima a klimatická změna 

Podnebí České republiky spadá do atlanticko-kontinentální oblasti mírného klimatického pásma 

severní polokoule. Průměrná roční teplota kolísá v závislosti na geografických faktorech. Nejnižší 

teplotní průměry jsou v horských oblastech na severní, východní a jihozápadní hranici území. 

Nejteplejší oblasti jsou v nadmořských výškách kolem 200 m (nížiny na jihovýchodě území a v 

Polabí). Průměrná roční teplota na území ČR je 7,3 °C. Nejteplejší oblastí je jižní Morava (Hodonín, 

průměrná roční teplota 9,5 ºC) a díky tepelnému ostrovu města také Praha. Nejchladnější jsou 

vrcholky hor, kde jsou průměrné roční teploty těsně nad bodem mrazu (Sněžka: 0,4 ºC, Praděd: 

0,9 ºC). Dle Atlasu podnebí Česka (ČHMÚ, 2007) v dlouhodobém průměru (na základě měření 

v letech 1961-2000) jarní a podzimní sezóny plošně převládají teploty kolem 7 až 8 °C, u letní 

sezóny se jedná o hodnoty v rozmezí 16 až 17 °C a u zimní sezóny se jedná o průměrnou teplotu 

okolo –1 °C. Specifickou oblastí je Praha, jejíž tepelný ostrov zvyšuje průměrnou roční teplotu cca 

o 1 až 2 °C nad hodnoty odpovídající její geografické poloze. Roční chod teploty vzduchu má tvar 

jednoduché vlny s minimem v lednu a maximem v červenci. 

V České republice jsou díky značně členitému reliéfu výrazné rozdíly v ročních srážkových úhrnech. 

Průměrný úhrn srážek na území ČR (1961-1990) činil 686 mm za rok. Mezi nejsušší oblasti patří 

místa ve srážkovém stínu Krušných hor: Žatecko a Kladensko, kde roční úhrn srážek nepřevyšuje 

450 mm. Nízké srážkové úhrny jsou také na jižní Moravě zejména v Dyjskosvrateckém a 

Dolnomoravském úvalu (méně než 500 mm/rok). Naopak vysoké úhrny jsou v Jizerských horách 

(více než 1700 mm/rok), na Šumavě, Krkonoších, Hrubém Jeseníku a Moravskoslezských 

Beskydech (více než 1500 mm/rok). 

Ze změn průměrných ročních teplot v posledních 150 letech je patrný postupný nárůst teploty. Přes 

výrazné meziroční změny je patrný trend postupného nárůstu průměrné roční teploty o přibližně 

0,3 °C/10 let. S výjimkou podzimu nejsou rozdíly mezi ostatními částmi roku výrazné – vyšší trend 
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nárůstu je patrný v létě; na podzim je však trend zvyšování průměrné teploty v porovnání s ostatními 

částmi roku přibližně třetinový. V posledních dvou desetiletích došlo na našem území ke zvýšení 

průměrných počtů dní s vysokými a snížení průměrných počtů dní s nízkými teplotami, což je 

v souladu s postupným nárůstem teplot a se zvyšujícími se teplotními extrémy. 

Podobné změny ve vývoji srážkového režimu vysledovat nelze, nicméně základní rysy ročního 

chodu srážek zůstávají zachovány – maximum srážek v létě, minimum v zimě. Typická je přitom 

velká variabilita, roční úhrn může kolísat mezi 450 a 900 mm za rok, a např. mezi roky 2015 a 2020 

spadlo celkem o cca 400 mm srážek méně, než by odpovídalo dlouhodobému průměru. 

S uvedenými pozorovanými projevy klimatické změny souvisí i nárůst rizika extrémních projevů 

počasí, v podmínkách ČR zejména sucha. Zmiňovaný nárůst teploty vzduchu, slunečního záření, 

a tedy zvyšování výparu zvyšuje riziko sucha i když celkové suma srážek zůstává stejná. Riziko 

sucha je přitom dále zvyšováno faktem, že roste podíl srážek spadlých ve formě přívalových dešťů, 

naopak klesá množství dnů se sněhovou pokrývkou hlavně v nížinách a tím klesá „zásoba zimní 

vláhy“ a zvyšuje se riziko výskytu sucha v jarním období. 

V souladu s pozorovanými klimatickými trendy se v posledních letech zvyšuje počet epizod sucha 

(v letech 2000, 2003, 2007, 2012, 2015, 2018 a 2019). Zvýšená četnost těchto suchých roků, jejich 

intenzita i plošný rozsah tak mají charakter sucha dlouhodobého, k jehož výraznému zmírnění již 

nepostačuje ani výskyt chladnějších a deštivějších období (např. květen 2019, léto 2020). Sucho i 

jeho negativní dopady se kumulují, začínají se projevovat např. i poklesem mělkých podzemních 

vod. V porovnání s normálovým obdobím 1961–1990 byly podle údajů Českého 

hydrometeorologického ústavu v letech 2011-2019 všechny měsíce vyjma července, září a října 

srážkově deficitní.2 

Méně zjevný je trend výskytu povodní. V průběhu 20. a 21. století je patrný posun k převažující 

velkým povodním v letním období, dokumentovaný příklady let 1997, 2002 a 2013. Při 

předpokládaných změnách srážkového režimu v podobě častějších srážek v zimním období, které 

však budou spíše v podobě deště, lze odhadnout výskyt častějších, ale menších (bez příspěvku 

sněhu) zimních povodní. V létě jsou obecně předpokládány méně časté, ale intenzivnějších srážky, 

                                                
 

2 Zemědělské sucho v České republice – vývoj, dopady a adaptace. Agrární komora České republiky, 2020. 
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což by z hlediska povodní působilo antagonisticky v podobě vzájemně se kompenzující menší 

počáteční nasycenosti a větších příčinných srážek. Podíl obyvatel ohrožených povodněmi v ČR 

nicméně velmi malý, plán pro zvládání povodňových rizik uvádí počet dotčených obyvatel rozlivem 

Q100 od 2,6 % v povodí Labe a 3,3 % v povodí Odry až po 11,8 % v povodí Dunaje. Celkové 

povodňové riziko, jemuž na našem území čelíme, v čase zřejmě výrazně nevzrůstá ani neklesá.3 

Emise skleníkových plynů 

Z hlediska jednotlivých plynů je nejvýznamnějším skleníkovým plynem CO2 s podílem 82,1 % na 

celkových emisích, následovaný CH4 10,5 %, N2O 4,5 % a F-plyny 2,9 % (stav v roce 20174). 

Nejvýznamnější kategorií inventarizace je sektor energetiky, odkud pochází 78,2 % celkových 

emisí skleníkových plynů, převážně CO2. 

Historický vývoj emisí skleníkových plynů je patrný s níže uvedených tabulek. 

Tabulka 1: Emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů a srovnání s referenčním rokem, 1990, 1995, 
2000–2017 

Skleníkový plyn 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2017/1990 

Mt CO2ekv.  % 

CO2  157.6 123.7 118.1 117.7 111.4 98.2 101.1 103.4 -34.9 

– z toho CO2 emise 164.2 132.0 126.9 125.3 117.5 104.8 106.5 105.6 -35.7 

– z toho CO2 propady 
v LULUCF1) 

-6.6 -8.3 -8.8 -7.6 -6.1 -6.6 -5.4 -2.2 -58.5 

CH4 (včetně LULUCF) 23.7 18.2 15.4 14.7 14.5 14.0 13.8 13.5 -42.4 

N2O (včetně LULUCF) 9.6 6.9 6.3 6.1 5.5 5.9 6.1 5.9 -39.2 

F-plyny  0.1 0.1 0.4 0.9 2.1 3.0 3.2 3.7 4 315.1 

Celkem (včetně LULUCF) 190.9 148.9 140.3 139.5 133.6 121.1 124.2 126.5 -34.2 

Celkem (bez LULUCF) 197.5 157.1 149.0 147.0 139.6 127.6 129.6 128.7 -34.8 

Mezinárodní letecká 
doprava 

0.5 0.6 0.6 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1 105.0 

1) LULUCF – využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví 

Pozn.: Pro výpočet agregovaných emisí (CO2)ekv. byly použity hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových 

plynů podle platné metodiky (např. pro CO2 = 1, CH4 = 25, N2O = 298). Inventarizace zahrnuje rovněž propady emisí 

v důsledku změn ve využití krajiny a lesnictví. Emise z mezinárodní letecké dopravy se vykazují zvlášť.  Zdroj: 

MŽP. Statistická ročenka životního prostředí ČR 2018 (data ČHMÚ). 

                                                
 

3 Viz např. Daňhelka, Jan, Povodně a změny povodňového rizika v kontextu historie a možné budoucnosti. Sborník 
konference Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)“ 10 let od přijetí Povodňové směrnice. Praha, 2017. 
4 Dle údajů z posledního Národního sdělení dle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. ČHMU: National Greenhouse 
Gas Inventory Report of the Czech Republic (reported inventories 1990–2017). 2019. 
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Obrázek 1: Vývoj agregovaných emisí skleníkových plynů v ČR v sektorovém členěni [Mt CO2 ekv.], 1990–
2017 

Zdroj: Zpráva o životním prostředí České republiky 2018 

Emise ze spalovacích procesů v energetice v posledních letech stagnují. Pokračuje klesající trend 

u fugitivních emisí z paliv, ovlivněny útlumem těžby uhlí (od roku 2000 pokles o 43,4 %), a u emisí 

ze sektoru průmyslové energetiky (spalovací procesy ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví), 

a to v souvislosti se snižováním energetické náročnosti průmyslu. 

Rostoucí je trend emisi skleníkových plynů z dopravy. V období 2000–2016 narůst činil 54,6 %. Od 

roku 2010 rostou emise ze zemědělství (o 14,9 % v období 2010–2016) a setrvale rostou emise z 

odpadů (o 44,3 % v letech 2000–2016). Pokračující strmý růst zaznamenávají rovněž emise F-

plynů z používání produktů nahrazujících freony, které od roku 2005 stouply zhruba na trojnásobek 

a během pětiletého období 2012–2017 se více než zdvojnásobily. 

 



 

 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2021–2030  
Oznámení koncepce 
  

28

Tabulka 2: Emise skleníkových plynů v sektorovém členění a srovnání s referenčním rokem, 1990, 1995, 
2000–2017 

Sektor 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017/1990 

Mt CO2ekv. % 

Energetika 161.3 129.4 122.2 120.6 112.5 98.8 98.9 -38.7 

– z toho 
spalování ve 
stacionárních 
zdrojích 

138.0 109.6 102.9 96.8 89.9 76.9 76.6 -44.4 

– z toho doprava 11.5 10.5 12.1 17.4 16.8 17.5 18.7 62.5 

– z toho fugitivní 
emise 11.9 9.3 7.1 6.4 5.8 4.4 3.6 -69.4 

Průmyslové 
procesy a použití 
produktů 

17.1 14.2 14.9 14.8 15.0 15.4 15.7 -8.5 

Zemědělství 15.8 9.6 8.4 7.8 7.4 8.1 8.4 -46.8 

LULUCF1)  -5.2 -7.0 -7.9 -7.0 -5.5 -5.1 -2.1 -59.1 

Odpady 3.1 3.5 3.9 4.3 4.9 5.5 5.6 80.8 

Celkem (včetně 
LULUCF) 

192.2 149.7 141.4 140.5 134.2 122.7 126.5 -34.2 

Celkem (bez 
LULUCF) 197.4 156.7 149.3 147.5 139.7 127.8 128.7 -34.8 

1) LULUCF – využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví       

Zdroj: MŽP. Statistická ročenka životního prostředí ČR 2018 (data ČHMÚ). 

V kontextu ostatních zemí EU má ČR nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele (12,3 t 

CO2 ekv. obyv.-1 v roce 2016, tj. 46,0 % nad průměrem EU) i vysokou emisní náročnost 

hospodářství, která byla v roce 2016 o 66,5 % vyšší, než činí průměr zemí EU. Je to způsobeno 

zejména strukturou tvorby HDP s vysokým podílem průmyslu a exportním zaměřením ekonomiky. 

V meziročním srovnání 2016–2017 výrazně poklesly propady emisí v sektoru LULUCF (tzn. 

ukládání uhlíku v biomase), z −5,2 Mt CO2 ekv. v roce 2016 na −2,1 Mt v roce 2017, což je nejnižší 

hodnota od roku 1990).5 Lze předpokládat, že tento dílčí negativní trend bude v důsledku 

pokračující kalamity v českých lesích v následujících letech zesilovat. 

I přes klesající trend celkových emisí ČR zatím nesplnila společný cíl EU vyplývající z klimaticko-

energetického balíčku a současně i Státní politiky životního prostředí 2012–2020 pro emise ze 

                                                
 

5 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2018, MŽP a Cenia, 2019 
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zařízení spadajících do systému EU-ETS. V období 2005–2018 emise poklesly o 18,9 %, cíl je 

pokles o 21 % do roku 2020. S výrazným odstupem rovněž není plněn redukční cíl Politiky ochrany 

klimatu v ČR k roku 2020. Od roku 2005, ke kterému se vztahují cíle Politiky ochrany klimatu v ČR, 

poklesly agregované emise k roku 2017 o 12,9 % (o 19,2 Mt CO2 ekv.), poklesu o 32 Mt vůči roku 

2005, tj. na úroveň 116,5 Mt CO2 ekv. tak zatím dosaženo není. 

Plněn je naopak cíl klimaticko-energetického balíčku a Státní politiky životního prostředí 2012–2020 

pro emise mimo systém EU-ETS (tzn. doprava, zemědělství, sektor budov, nakládání s odpady, 

využívání půdy a lesnictví [LULUCF]): v období 2005–2017 nárůst činil toliko 1,1 %, což je pod 

stanoveným cílem nezvyšovat emise o více než 9 % do roku 2020 (oproti roku 2005). 

Obnovitelné zdroje energie 

Podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie podle metodiky EUROSTAT – SHARES v 

roce 20186 přesáhl 15 %, přičemž největší podíl na energii z obnovitelných zdrojů si zachovává 

biomasa (cca 65 % z celkové spotřebě energie z OZE).  

Historický trend využívání OZE lze sledovat v níže uvedených grafech. Podíl obnovitelných zdrojů 

energie v roce 2019 na hrubé výrobě elektřiny dosáhl 11,6 %. Od roku 2013 množství vyrobené 

elektřiny z OZE stagnuje jen s mírnými meziročními výkyvy.  

 

 

 

 

Zdroj: Obnovitelné zdroje energie v 

roce 2019, MPO, 2020. 

                                                
 

6 Obnovitelné zdroje energie v roce 2019, MPO, 2020. Pozn.: Údaje za rok 2019 budou k dispozici začátkem roku 
2021. 



 

 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2021–2030  
Oznámení koncepce 
  

30

 

 

 

 

 

Zdroj: Obnovitelné zdroje 

energie v roce 2019, MPO, 

2020 

Vzhledem k vývoji mezinárodního klimatického režimu a vyvíjejícím se závazkům ohledně podílu 

využívání OZE je důležitým ukazatelem vývoj podílu OZE na celkové energetické spotřebě, který 

je pro ČR ilustrován následující tabulkou. 

Tabulka 3: Podíl spotřeby energie vyrobené z OZE na spotřebě elektřiny, energie v dopravě, na 
vytápění a chlazení a na konečné spotřebě energie, 2004–2018 

Rok  

Podíl na spotřebě 
elektřiny  

Podíl na spotřebě 
energie v dopravě 

Podíl na vytápění a 
chlazení 

Podíl celkem na 
konečné spotřebě 

energie 

% 

2004 3,6 1,6 9,9 6,8 

2005 3,7 0,9 10,9 7,1 

2006 4,0 1,2 11,2 7,4 

2007 4,6 1,4 12,4 8,0 

2008 5,2 2,7 12,9 8,6 

2009 6,4 4,1 14,2 9,9 

2010 7,5 5,1 14,0 10,5 

2011 10,6 1,2 15,3 10,9 

2012 11,7 6,1 16,1 12,8 

2013 12,8 6,3 17,6 13,8 

2014 13,9 6,9 19,3 15,0 

2015 14,1 6,5 19,6 15,0 

2016 13,6 6,4 19,9 14,9 

2017 13.7 6.6 19.7 14.8 

2018 13,7 6,5 20,7 15,2 

Zdroj: Obnovitelné zdroje energie v roce 2019, MPO, 2020 
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ČR v současné době směřuje k plnění indikativních cílů týkajících se OZE. Státní politika životního 

prostředí ČR převzala cíl vyplývající ze směrnice EU7, tj. podíl OZE na hrubé konečné spotřebě 

energie 13 % do roku 2020. V roce 2017 činila hodnota pro ČR 14,8 %, přičemž indikativní cíl byl 

splněn již v roce 2013. Druhým cílem, vyplývajícím z aktualizované Státní energetické koncepce, 

je dosaženi podílu OZE na výrobě elektřiny v rozmezí 18–25 % do roku 2040. V roce 2019 činil 

tento podíl 11,6 %. Uvedené cíle jsou v současnosti předmětem revize v souvislosti s přípravou 

národních plánů k naplnění EU Rámce v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Vnitrostátní 

plán ČR v oblasti energetiky a klimatu, schválený vládou 13. ledna 2020, který je v současnosti 

předmětem jednání s Evropskou komisí, stanovuje v oblasti využívání OZE cíl na úrovni 22 % do 

roku 2030, což je nárůst o 9 procentních bodů v porovnání s vnitrostátním cílem ČR na úrovni 13 

% pro rok 2020. 

C.3.2 Ovzduší 
 

Vývoj úrovně znečišťování ovzduší 

Vývoj úrovně znečišťování ovzduší je úzce spjat s ekonomickou a společensko-politickou situací i 

s rozvojem poznání v oblasti životního prostředí, umožňujícím úplnější a přesnější emisní inventury. 

Zásadní změna trendu koncentrací látek se stanovenými imisními limity pro ochranu zdraví i 

ekosystémů nastala po roce 2000, v důsledku dokončení masivních opatření ke snížení 

průmyslových emisí a plynofikace domácností. Následující dvě desetiletí klesaly národní emise 

výrazně pozvolnějším tempem.  

Časová řada zahrnující období 1990–2018 v členění na hlavní plynné znečišťující látky, tuhé 

znečišťující látky, těžké kovy a perzistentní organické polutanty (POPs) je prezentována na obr. 1, 

2 a 3. (Obrázky č.1 – 6: Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2019; ČHMÚ, 2020). 

                                                
 

7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů. 



 

 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2021–2030  
Oznámení koncepce 
  

32

Obrázek 2: Vývoj celkových emisí hlavních znečišťujících látek, 1990–2018  

 

Obrázek 3: Vývoj celkových emisí částic PM2,5; PM10 a TZL v letech 1990–2018 

 

Obrázek 4: Vývoj celkových emisí těžkých kovů v letech 1990–2018 
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Obrázek 5: Vývoj celkových emisí POP v letech 1990–2018 

 

Emise všech znečišťujících látek poklesly v období 1990–2018 o desítky procent, přičemž převážná 

část poklesu se odehrála do roku 2000. V období po roce 2010 lze u většiny látek trend emisí 

charakterizovat jako mírně klesající. Množství emisí v této dekádě pokleslo u většiny látek o 

jednotky procent. Mírně vyšší pokles (o první desítky % nastal v případě CO). K výraznějšímu 

snížení emisí došlo v období po roce 2010 pouze u polychlorovaných dioxinů a furanů (cca o 1/3). 

Naproti tomu v případě hexachlorbenzenu došlo vlivem spotřeby černého uhlí v domácnostech 

okolo roku 2010 k mírnému nárůstu emisí, od té doby do současnosti emisní trend této látky 

stagnuje. Stagnující až mírně rostoucí trend byl zaznamenán také u amoniaku. Jako stagnující lze 

po roce 2010 označit vývoj množství emisí také u benzo[a]pyrenu, PCB a těžkých kovů s výjimkou 

rtuti, která vykazuje mírný pokles. 

Současný stav kvality ovzduší na území ČR 

Pro hodnocení případné změny trendu úrovně znečištění vlivem adaptační strategie je relevantní 

vycházet z datové základny období 2010–2020, starší data reprezentují výrazně odlišné technické 

a ekonomické poměry (výše zmíněná ekologizace průmyslu po roce 1989 a hospodářská recese 

v letech 2008 – 2009). 
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Stav plnění imisních limitů stanovených pro ochranu zdraví 

Obrázek 6: Vývoj imisních charakteristik vybraných znečišťujících látek, 2000–2019  

Pozn.: Průměr ze všech typů stanic s výjimkou PM10 (nezapočítány průmyslové stanice) 

Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí ozonu pokrývaly v roce 2019 cca 8,4 % území 

ČR s přibližně 27,5 % obyvatel. Tyto oblasti byly vymezeny z důvodu překročení imisních limitů 

benzo[a]pyrenu a suspendovaných částic PM10 a PM2,5. Oblasti s překročením imisních limitů se 

zahrnutím přízemního ozonu pokrývaly v roce 2019 cca 77,1 % území ČR s cca 75,6 % obyvatel. 

Denní imisní limit suspendovaných částic PM10 byl překročen na 0,3 % území ČR s cca 0,9 % 

obyvatel. Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 nebyl v roce 2019 překročen. Roční 

imisní limit suspendovaných částic PM2,5 byl překročen na 0,04 % území ČR s cca 0,1 % obyvatel. 

Imisní limit benzo[a]pyrenu byl v roce 2019 překročen v řadě měst a obcí (8,4 % plochy ČR s cca 

27,5 % obyvatel). Roční imisní limit oxidu dusičitého byl v roce 2019 překročen na jediné stanici, 

a to na dopravním hot-spotu Praha 2 – Legerova. Imisní limit přízemního ozonu byl překročen na 

70,5 % území ČR s cca 56,9 % obyvatel. Imisní limity benzenu, těžkých kovů, oxidu siřičitého a 

oxidu uhelnatého nebyly v roce 2019 překročeny. 

Stav plnění imisních limitů stanovených pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Imisní limit O3 pro ochranu vegetace (expoziční index AOT40) byl překročen na 25 stanicích z 

celkového počtu 39 venkovských a předměstských stanic. Zároveň došlo i k navýšení plochy území 
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s výskytem nadlimitních hodnot AOT40. Imisní limity oxidu siřičitého a oxidů dusíku pro ochranu 

ekosystémů a vegetace nebyly překročeny na žádné sledované venkovské lokalitě. 

Na základě emisního a imisního vývoje od roku 2010 lze formulovat 3 prioritní skupiny opatření, 

které jsou nezbytné pro výrazné zlepšení kvality ovzduší. 

Jedná se o: 

1) Předcházení vzniku sekundárního aerosolu na území ČR 

2) Snižování emisí z individuálního vytápění domácností na území ČR 

3) Omezování přeshraničního transportu znečištění 

Ad 1)  

S postupujícím snižováním primárních emisí TZL stále narůstá podíl sekundárních částic na 

celkové koncentraci suspendovaných částic. Panuje odborná shoda, že sekundární aerosol má 

v současnosti již největší podíl na celkové koncentraci PM, který je pouze lokálně a sezónně 

převyšován vlivem emisí primárních částic z individuálního vytápění domácností. 

Hlavními producenty sekundárního aerosolu nejen na území ČR, ale v celém prostoru EU je 

průmyslová energetika a automobilová doprava. Podíl specifického tuzemského individuálního 

vytápění domácností orientovaného z velké části na fosilní paliva na formaci sekundárních částic 

není dosud kvantifikován, ale je pravděpodobně také významný. První dvě jmenované skupiny 

zdrojů mají významný podíl na celkové koncentraci suspendovaných částic hlavně prostřednictvím 

sekundárního aerosolu, který násobně převyšuje jejich podíl působený emisemi primárních TZL. 

Lokálně a regionálně jsou tak nepřímo spolu s vytápěním domácností nejvýznamnějším zdrojem 

suspendovaných částic.  

Ad 2)  

Stávající individuální vytápění zásadně zvyšuje koncentraci polycyklických aromatických 

uhlovodíků a na území ČR je v tomto ohledu prakticky dominantním zdrojem a největším zdrojem 

zdravotního rizika působeného znečištěným ovzduším s lokálními výjimkami v okruhu prvních 

jednotek km od 3 koksárenských provozů. V regionech s kumulací tohoto typu zdrojů, zejména 

pokud zde místní poměry podporují nepříznivé rozptylové podmínky, je velmi pravděpodobný 
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nepříznivý dopad individuálního vytápění nejen na koncentrace benzo[a]pyrenu a primárních 

suspendovaných částic, ale i na koncentraci sekundárního aerosolu. 

Ad 3)  

Jedná se o významný faktor na celém území ČR, který je nejpalčivější v aglomeraci 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, kde významně zhoršuje nadlimitní imisní zátěž působenou 

tuzemskými zdroji. Ve formě sekundárních částic je na území ČR transportován pravděpodobně 

od velkých spalovacích zařízení a ze silně urbanizovaných příhraničních regionů zatížených 

automobilovou dopravou. V případě polského Slezska pochází významný přeshraniční příspěvek 

také z tamního individuálního vytápění domácností.  

C.3.3 Voda 
Území ČR spadá do povodí Labe (49 937 km2), Dunaje (21 681 km2) a Odry (7 270 km2). Vodní 

politika v současné době vychází ze Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady 

ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, která byla transponována do 

českého právního řádu zejména zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) a prováděcími předpisy. 

Hydrologické poměry ČR 

Naprostá většina vody na území ČR pochází ze srážek a bilance přítoku a odtoku vody je výrazně 

negativní. Průměrně cca 95 % vody odtékající z území ČR pochází ze srážek a jen 5 % přiteče z 

okolních zemí. Sítí vodních toků odtéká v závislosti na klimatických podmínkách cca 8–24 mld. m3 

vody ročně. 

Česko je v současné době stále častěji vystavováno působení hydrologických extrémů – 

přívalových dešťů a povodní a suchých epizod. Rok 2019 byl teplotně mimořádně nadnormální, 

srážkově normální. Z hlediska odtokových poměrů byl rok 2019 dalším podprůměrným rokem v 

řadě od roku 2014, a to ve všech hlavních sledovaných povodích. Celkový odtok z ČR byl přibližně 

na úrovni 65 % dlouhodobého průměru 1981–2010. První polovina roku 2019 byla ale poměrně 

bohatá i na povodně. V období od ledna do března se vyskytlo několik povodňových situací 

způsobených táním sněhu, plošně nejrozsáhlejší povodně byly zaznamenány v květnu. Během 

letních měsíců se ojediněle vyskytovaly rychlé přívalové povodně z lokálních srážek. Ve druhé 

polovině roku se povodňové situace téměř nevyskytovaly.  



 

 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2021–2030  
Oznámení koncepce 
  

37

Pokračující suchá perioda se projevila na stavu podzemních vod, kde je rok 2019 možné 

charakterizovat jako druhý nejsušší u mělkých vrtů a pramenů od roku 1971 (dosud nejsušším 

rokem tak zůstává předchozí rok 2018). Deficit se v roce 2019 projevil i v hlubokých vrtech. Stav 

hladiny podzemních vod u hlubokých zvodní řady skupin hydrogeologických rajonů byl po celý rok 

silně nebo mimořádně podnormální.8 

Povrchové vody 

V Česku je aktuálně vymezeno celkem 1 112 útvarů povrchových vod. Z uvedeného počtu je 1 044 

útvarů v kategorii „řeka“, z toho 89 silně ovlivněných a 4 umělé, a 77 útvarů v kategorii „jezero“, 

z toho 73 silně ovlivněných a 4 umělé (plány povodí pro 2. plánovací období)9. 

Podle aktuálně platných plánů povodí dobrého ekologického stavu/potenciálu nedosahuje 886 

útvarů povrchových vod, dobrého chemického stavu nedosahuje 432 útvarů povrchových vod. 

Výsledky jsou patrné z níže uvedených map (Obrázek 7 a Obrázek 8). Na základě analýzy dopadů 

lidské činnosti byly jako nejčastěji působící významné antropogenní vlivy přispívající k 

nepříznivému stavu vod a bránící tak nebo ohrožující dosažení environmentálních cílů stanovených 

pro vodní útvary identifikovány neznámé vlivy, vypouštění městských odpadních vod a zemědělství 

(Vyskoč et al. 2017)10. 

                                                
 

8 Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2019 
9 Národní plán povodí Labe zpracovaný podle ustanovení § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) pro období 2015–2021. 
Národní plán povodí Dunaje zpracovaný podle ustanovení § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) pro období 2015–2021. 
Národní plán povodí Odry zpracovaný podle ustanovení § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) pro období 2015–2021. 
10 VYSKOČ, P., PRCHALOVÁ, H., SEMERÁDOVÁ, S. a FOJTÍK, T. Reporting plánů povodí podle Rámcové směrnice 
o vodách. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 59, č. 2, str. 18–27. ISSN 0322-8916. 
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Obrázek 7: Ekologický stav nebo potenciál útvarů povrchových vod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MŽP, VÚV TGM, Biologické centrum AV ČR, státní podniky Povodí) (převzato z Vyskoč et al. 2017) 

Obrázek 8: Chemický stav útvarů povrchových vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MŽP, VÚV TGM, státní podniky Povodí) (převzato z Vyskoč et al. 2017) 
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Hydromorfologie vodních toků je v ČR degradována technickými úpravami trasy, dna a břehů. Podíl 

upravených vodních toků je značný, technicky upraveno je 25 % celkové délky vodních toků s 

povodím větším než 5 km2 (9.270 km). Tento stav se daří napravovat jen pomalu, v letech 2012–

2020 bylo revitalizováno cca 263 km vodních toků. Říční síť se špatnou morfologií selhává ve 

schopnosti zadržovat a postupně uvolňovat vodu, což v kombinaci se změnou klimatu, přispívá k 

narušení vodního režimu krajiny. Rovněž fragmentace říční sítě ČR je mimořádná. Na vodních 

tocích je na území ČR evidováno více než 6.600 příčných objektů vyšších než 1 m. 

Kvalita povrchových vod se od 90. let 20. stol. zlepšuje, tento trend je možné ilustrovat vývojem 

dlouhodobě sledované kvality (jakosti) vody v tocích. Na níže uvedených mapách (Obrázek 9) je 

porovnání kvality vody v tocích hodnocené pro dvouletí 1991–1992 a 2017– 2018 podle 

novelizované ČSN 75 7221 Kvalita vod – Klasifikace kvality povrchových vod. V souvislosti s 

probíhající klimatickou změnou hrozí zvýraznění eutrofizačních projevů a zvýšení intenzity nárůstu 

sinicových vodních květů ve vodárenských a ostatních nádržích. Hlavní příčinou eutrofizace 

povrchových vod je přísun sloučenin fosforu z bodových zdrojů sídelních celků s nedokonalým 

čištěním odpadních vod a nedostatečným odkanalizováním. 
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Obrázek 9: Kvalita povrchových vod v letech 1991–1992 (horní mapka) a 2018–2019 (dolní mapka)11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚV TGM, z podkladů ČHMÚ; převzato ze Zprávy o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2019 

Podzemní vody 

V ČR je aktuálně vymezeno celkem 174 útvarů podzemních vod, z toho 37 ve svrchní vrstvě 

kvartérních sedimentů, 134 v hlavní vrstvě (v předkvartérních horninách) a 3 vodní útvary jsou 

                                                
 

11 Vzhledem k rozsahu sledovaných ukazatelů v 90. letech zpracováno porovnání podle základní 
klasifikace (sledované ukazatele: CHSKCr, BSK5, N-NH4, N-NO3 a Pcelk), pro objektivní porovnání byla 
znovu zpracována i mapa pro dvouletí 1991–1992 dle novelizované ČSN 75 7221 
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hlubinné. Svrchní a hlubinné útvary podzemních vod jsou rozšířeny pouze lokálně, hlavní vrstva 

útvarů je vymezena na celém území ČR (plány povodí pro 2. plánovací období). 

Podle aktuálně platných plánů povodí dobrého kvantitativního stavu aktuálně nedosahuje 17 útvarů 

podzemních vod hlavní vrstvy a jeden hlubinný vodní útvar. Kvantitativní stav útvarů vymezených 

v kvartérních sedimentech nebyl až na jednu výjimku klasifikován. Dobrého chemického stavu 

nedosahuje 127 útvarů podzemních vod. Výsledky jsou patrné z níže uvedených map (Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů., Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Nejčastějšími důvody nedosažení 

dobrého chemického stavu útvarů podzemních vod jsou nadlimitní koncentrace sloučenin dusíku, 

pesticidů a kovů. 

Obrázek 10: Kvantitativní stav podzemních vod  

Zdroj: MŽP, VÚV TGM, státní podniky Povodí) (převzato z Vyskoč et al. 2017 
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Obrázek 11: Chemický stav útvarů podzemních vod a významný a setrvalý vzestupný trend koncentrací 
znečišťujících látek  

Zdroj: MŽP, VÚV TGM, ČHMÚ) (převzato z Vyskoč et al. 2017) 

Také v roce 2019 byli na základě monitoringu kvality vody v pramenech a vrtech nejvýraznějšími 

ukazateli znečištění podzemních vod pesticidy (metabolity herbicidů používaných zejména pro 

ošetření plodin jako je řepka, kukuřice a řepa), anorganické látky (amonné ionty, dusičnany a 

fosforečnany) a dále potom stanovení organických látek souhrnně (CHSKMn a DOC), kovy (baryum, 

mangan, arsen a kobalt), VOC (toluen a 1,2cis-dichlorethen) a PAU (fenantren a chrysen). 

Monitoring v roce 2019 potvrdil trend mírného zhoršování kvality podzemních vod z hlediska 

obsahu cizorodých látek. Obecně se vyskytují hodnoty ukazatelů překračujících limity častěji v 

podzemních vodách mělkých vrtů orientovaných do aluvií řek, které jsou antropogenní činností 

nejvíce ovlivněny.12  

                                                
 

12 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2019 
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Chráněné oblasti s vazbou na vodní útvary 

Chráněnou oblastí se podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 24/2011 Sb., rozumí území, které 

v návaznosti na vodní útvary povrchové nebo podzemní vody vyžaduje ochranu podle vodního 

zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny. Mezi tyto chráněné oblasti patří: 

- oblasti určené pro odběr vody pro lidskou potřebu; 

- povrchové vody využívané ke koupání; 

- oblasti citlivé na živiny (zranitelné oblasti, citlivé oblasti); 

- oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů závislých na vodě (výběr ptačích 

oblastí a evropsky významných lokalit); 

- ramsarské mokřady a výběr maloplošných zvláště chráněných území s vazbou na vodu 

 

Nakládání s vodami 

V rámci odběrů povrchových i podzemních vod je patrný výrazný pokles odebíraného množství 

vody po roce 1989. Ještě na počátku 90. let minulého století se odběry povrchových vod 

pohybovaly nad hodnotami 2,5 mld m3, zatímco od roku 2013 se odebírané množství povrchových 

vod ustálilo na hodnotě kolem 1,2 mld. m3 a v roce 2019 pokleslo na historické minimum 1,147 mld. 

m³. Maximální odebírané množství podzemních vod (přes 600 mil m3) bylo zaznamenáno v letech 

1988 a 1989, od r. 2005 poklesla hodnota pod 400 mil. m3 a lze konstatovat stagnaci, resp. 

pokračující mírný pokles těchto odběrů mezi jednotlivými lety. V roce 2019 se odebralo nejméně 

za celou historii evidence, pouhých 359,3 mil. m³.13  

Z dlouhodobého vývoje vypouštění odpadních a důlních vod je patrný významný pokles 

evidovaného vypouštěného množství po roce 1990, kdy se pohybovalo kolem 3 mld. m3 za rok. 

Vypouštěné množství má stále mírně klesající tendenci. V roce 2019 bylo do vodních toků 

vypuštěno 1 522,3 mil. m³ odpadních a důlních vod. Jedná se o historicky nejmenší vykázané 

vypouštěné množství.  

Mezi roky 1990 a 2019 došlo k poklesu vypouštěného znečištění v ukazatelích BSK5 o 96,5 %, 

CHSKCr o 90,8 % a NL o 95,2 %. V letech 1990–2019 se podařilo snížit i vypouštěné množství 

                                                
 

13 Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2019 
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nebezpečných a zvlášť nebezpečných závadných látek. K významnému poklesu došlo také u 

makronutrientů (dusík, fosfor) v důsledku toho, že se v technologii čištění odpadních vod u nových 

a intenzifikovaných ČOV uplatňuje biologické odstraňování dusíku a biologické nebo chemické 

odstraňování fosforu.14 Nicméně poměr obyvatel trvale bydlících v domech napojených na 

kanalizaci činil v roce 2018 stále pouze 85,5 % a poměr obyvatel bydlících v domech napojených 

na kanalizaci s ČOV jen 82,4 %. Z celkového počtu 2677 ČOV bylo 1497 ČOV (tj. cca 56 %) 

vybaveno technologií pro odstraňování N, P nebo N a P.15 Dosud málo vnímaným problémem je 

vypouštění znečišťujících látek do kanalizací, které nemohou být odbourány standardními čistícími 

technologiemi. Narůstá negativní vliv znečištění vod farmaky a jejich metabolity a dalšími biologicky 

obtížně odbouratelnými látkami. 

C.3.4 Půda  
Celková výměra ČR je cca 7 887 027 ha, přičemž více než polovina tohoto území je využívána pro 

zemědělství a přibližně třetinu území pokrývají lesy. Konkrétně k datu 31. 12. 2017 celková výměra 

zemědělského půdního fondu činila 4 205 288 ha, což je 53,32 % celkové výměry ČR. Z toho orná 

půda zaujímala 2 958 603 ha (tj. 37,5 % z celkové rozlohy ZPF) a trvalé travní porosty (louky a 

pastviny) 1 006 552 ha. Lesní půdy zaujímaly 2 671 659 ha (tj. 33,9 % z celkové výměry ČR), vodní 

plochy 166 253 ha, zastavěné plochy a nádvoří 132 333 ha a ostatní plochy 711 464 ha.16. 

Vývoj a kvalita půdního fondu 

Co se týče dlouhodobých trendů ve využití území, za období od roku 1999 do 2017 ubylo celkem 

až 77 tis. ha zemědělské půdy, co v průměru představuje úbytek cca 4 tis. ha ročně. Na úkor 

zemědělské půdy došlo za stejné období především k nárůstu výměry lesních pozemků o víc jak 

37 tis. ha a vodních ploch o cca 7 tis. ha. Závažným problémem je zábor půdy v místech těžby 

nerostných surovin (uhlí, sprašových hlín, písku a štěrkopísku) a výstavby průmyslových či 

obytných zařízení a infrastruktury. Podle dat ISSaR17 úbytek zemědělské půdy ve prospěch 

zastavěných a ostatních ploch činil v období 2000–2019 přibližně 32,5 tis. ha. Z toho nárůst výměry 

zastavěných ploch a nádvoří představoval 2 347 ha. Nejrychlejší nárůst území zabraného 

                                                
 

14 Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2019 
15 data ČSÚ; Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2018 
16 Ministerstvo zemědělství (2018): Situační a výhledová zpráva. Půda. Dostupné na: 
http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf (přístup 15.3.2021) 
17 Klíčové indikátory ŽP ČR, CENIA. Dostupné na: https://issar.cenia.cz/cr/priroda-a-krajina/vyuziti-uzemi/ (přístup 
15.3.2021) 
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výstavbou byl zaznamenán v letech 2006–2013, v dalších letech poněkud zpomalil. Celková 

výměra ostatních ploch v letech 2017–2019 mírně klesla. 

Půdní pokryv ČR je tvořen pestrou mozaikou půd různé kvality. Kvalita zemědělského půdního 

fondu je měřena na základě bonitace zemědělského půdního fondu. Přibližně 9 % zemědělské 

půdy jsou velmi až vysoce produkční, 11 % jsou středně produkční, 48 % jsou méně až velmi málo 

produkční a až 32 % představují produkčně málo významné až nevýznamné půdy.18 

Nejúrodnější půdy jsou situovány v nížinách – např. jižní Morava, Polabí, střední Čechy. Tyto 

oblasti však bývají v posledních letech stále častěji postiženy nedostatkem srážek. 

Obrázek 12: Třídy ochrany zemědělského půdního fondu; vyhl. 48/2011 Sb., ve znění vyhlášky 
č.150/2013 Sb.  

Zdroj: VÚMOP, v.v.; převzato ze Situační a výhledové zprávy (Mze, 2018) 

 

                                                
 

18 Ministerstvo zemědělství (2018): Situační a výhledová zpráva. Půda. Dostupné na: 
http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf (přístup 15.3.2021) 
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Degradace půd 

V podmínkách ČR jsou půdy ohroženy zejména erozí (vodní a větrnou), acidifikací, utužením, 

úbytkem organické hmoty, ztrátou stability půdní struktury, znečištěním, zrychleným odtokem a 

odvodněním, omezením mikrobiální aktivity v půdách a úbytkem biodiverzity, a dále pak jejím 

záborem v místech těžby surovin a výstavby (viz výše). 

Vodní erozí je v ČR ohroženo více než 50 % výměry orné půdy. Podíl půdy potenciálně ohrožené 

dlouhodobým průměrným smyvem vyšším než 2,1 t.ha-1.rok-1 (tzn. nad spodní hranicí středně 

ohrožené půdy) byl v roce 2019 ve výši 51,7 % výměry zemědělské půdy. Extrémní vodní erozi je 

na území ČR vystaveno 15,7 % zemědělské půdy, např. v oblastech lemujících Moravské úvaly a 

v pahorkatinách a vrchovinách ČR. U větrné eroze lze vzhledem k současnému trendu hospodaření 

předpokládat, že do budoucna bude její nebezpečí vzrůstat. Větrnou erozí bylo v roce 2019 

potenciálně ohroženo 22,9 % zemědělské půdy a z toho 2,8 % představovaly půdy nejohroženější, 

které se nacházejí zejména na jižní Moravě a v Polabí.19 

Utužením je ohroženo kolem 49 % zemědělských půd. Z toho přibližně 30 % je zranitelných tzv. 

genetickým utužením a více než 70 % je vystaveno tzv. technogennímu utužení. Acidifikací je 

ohroženo 62 % půd, podíl silně kyselých a kyselých půd (tj. s pH do 5,5) zaujímá 26 % výměry a 

slabě kyselých půd 40 %. V současnosti činí průměrná hodnota půdní reakce na orných půdách 

6,1 stupně. Vývoj půdní reakce naznačuje stále výraznější trend okyselování, zvláště v 

bramborářských oblastech s nižší pufrační schopností chudších půd.20 

Odvodnění půd systematickou drenáží se týká přibližně 25 % plochy zemědělské půdy. Část 

odvodnění je opodstatněná, avšak část je neopodstatněná a při nedostatečném efektu na 

zemědělskou produkci vede k nadbytečnému odvodnění krajiny a zrychlenému odtoku vody. 

Rozsah plošného systematického odvodnění nevykazuje žádný trend – nové stavby se nerealizují. 

Část zemědělské půdy je naopak degradována zamokřením. Podmáčené půdy částečně souvisí s 

poškozenými odvodňovacími systémy. Přibližně 30–40 % odvodňovacích systémů je poškozeno, 

                                                
 

19 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2019, MŽP a Cenia, 2020 
20 Ministerstvo zemědělství (2018): Situační a výhledová zpráva. Půda. Dostupné na: 
http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf (přístup 16.12.2020) 
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což vede k opětovnému podmáčení půd s negativním efektem tam, kde byly opodstatněny, a 

pozitivním v opačných případech.21 

Fyzikální a chemické vlastnosti půdy a její produkční i mimoprodukční funkce jsou přímo ovlivněny 

obsahem organické hmoty v půdě. K jejímu úbytku dochází působením eroze, zvýšenou 

mineralizací po odvodnění, zvýšenou aerací půdy, nevhodnou strukturou pěstovaných plodin v 

osevních postupech (výrazně snížený podíl víceletých pícnin ve prospěch tržních plodin) a zejména 

nedostatečným doplňováním kvalitní organické hmoty do půdy v důsledku rapidního úbytku 

živočišné výroby, a tedy nedostatku statkových hnojiv i ztráty primárních zdrojů organické hmoty 

kvůli tlaku na jejich energetické využití. 

Znečištění půd 

Půda je významným receptorem škodlivin v životním prostředí. Na základě výsledků stanovení 

obsahu anorganických rizikových prvků v půdě byly v období 1998–2019 nejvíce problémové 

obsahy kadmia (9,4 % nadlimitních vzorků) a arsenu (8,9 % nadlimitních vzorků). Při kontrole 

persistentních organických polutantů byly v roce 2019 nejproblematičtější PAU (20,0 % vzorků bylo 

nadlimitních). Kadmium je nejproblematičtější i v rybničních a říčních sedimentech. Ve vzorcích za 

období 1995–2019 překročilo limitní hodnoty 16,7 % vzorků u kadmia, u zinku 8,1 % a u arsenu 5,1 

% vzorků rybničních a říčních profilů. Limitní hodnoty pro PAU byly překročeny u 19,4 % vzorků, 

pro DDT u 7,5 % vzorků rybničních a říčních profilů. 

Půdy jsou také ovlivňovány aplikací hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Celkově spotřeba 

minerálních hnojiv od roku 2000 vzrostla o 53,9 %. V roce 2019 činila spotřeba minerálních hnojiv 

116,8 kg.ha-1 čistých živin, v porovnání s rokem 2018 tak došlo k poklesu o 4,9 %. Z hlediska 

složení spotřeby minerálních hnojiv převažují dusíkatá hnojiva (80,7 % z celkové spotřeby). 

Přestože v posledních letech klesá spotřeba minerálních průmyslových hnojiv, stále jejich spotřeba 

výrazně převažuje nad spotřebou hnojiv statkových, které jsou pro půdu přínosné z hlediska jejích 

vlastností. Meziročně došlo u spotřeby statkových hnojiv k mírnému poklesu, a to o 0,7 % na 69,8 

                                                
 

21 Ministerstvo zemědělství (2018): Situační a výhledová zpráva. Půda. Dostupné na: 
http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf (přístup 16.12.2020) 
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kg.ha-1. Celková spotřeba vápenatých hmot používaných k úpravě půdní reakce se ve srovnání s 

rokem 2018 zvýšila o 18,2 % na 402,0 tis. t. 

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin je ovlivňována aktuálním výskytem chorob a škůdců plodin 

v daném roce. Od roku 2013 má klesající trend, v roce 2019 byl zaznamenán pokles spotřeby 

účinných látek v porovnání s rokem 2018 o 4,5 % na hodnotu 4 189,6 tis. kg. Největší podíl na 

celkové spotřebě účinných látek mají dlouhodobě herbicidy a desikanty (v roce 2019 to bylo 43,8 

%), dále fungicidy a mořidla (33,7 %) a regulátory růstu (11,5 %). V roce 2019 došlo k přemnožení 

populace hraboše polního, což ovlivnilo meziroční nárůst spotřeby účinných látek obsažených v 

rodenticidech (o 41,8 %).22 

C.3.5 Horninové prostředí, nerostné suroviny a staré ekologické zátěže 
Geologicky je možné území ČR rozdělit na dvě velké jednotky – Český masiv a Karpatskou 

soustavu. Hranice mezi nimi probíhá přibližně od Ostravy přes Zlín až k Mikulovu. Území ČR je 

geologicky velmi složité a vyskytují se na něm téměř všechny druhy hornin nejrůznějšího stáří – 

staré metamorfované horniny (ruly, svory, granulity), sedimenty a vulkanity svrchního proterozoika, 

staré od miliardy po 570 milionů let, pak všechny horniny patřící do prvohor, druhohor, třetihor a 

čtvrtohor. Z pohledu plochy, které na povrchu zaujímají jednotlivé typy hornin (bez ohledu na půdy), 

lze konstatovat, že horniny sedimentární zaujímají 69 % povrchu, horniny magmatické (hlubinné 

spolu s výlevnými) 21 % povrchu a horniny metamorfované 20 % povrchu.  

Sesuvy nejčastěji postihují v ČR rozsáhlé oblasti Vnějších Západních Karpat, Českého středohoří 

a Poohří. V roce 2018 bylo v registru svahových nestabilit ČR evidováno celkem 20 401 objektů 

svahových nestabilit. Rozloha sesuvů činila 78 923,0 ha, z čehož aktivní sesuvy, které jsou 

považovány za nejzávažnější zdroje rizik, tvořily 4 187,8 ha.  

Těžba nerostných surovin v ČR kolísá s celkově klesající tendencí a ovlivňuje ji zejména 

průmyslová výroba a stavebnictví. V období od roku 2000 těžba surovin v ČR postupně klesla o 

38,6 mil. t na 122,7 mil. t v roce 2019. V největším objemu se v ČR těží stavební suroviny (64,0 mil. 

t v roce 2019), kde jsou nejdůležitějšími komoditami stavební kámen a štěrkopísky. Z energetických 

surovin (40,7 mil. t v roce 2019) je v ČR strategická těžba hnědého a černého uhlí, která pokrývá 

                                                
 

22 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2019, MŽP a Cenia, 2020 
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domácí spotřebu a částečně je určena i k vývozu. Z nerudních surovin (18,0 mil. t v roce 2019) se 

v ČR těží v největších objemech vápence a cementářské suroviny. Plocha ovlivněná těžbou se od 

roku 2001 postupně snižuje, naopak narůstá množství rekultivovaných ploch. V roce 2018 bylo v 

ČR celkem 508 km2 dosud nerekultivovaných ploch (v roce 2001 jich bylo 825 km2) a 255 km2 

rekultivovaných ploch (v roce 2001 pouze 155 km2). V roce 2019 bylo v ČR evidováno 65 km2 

rozpracovaných rekultivací a u 4,6 km2 ploch byly v tomto roce rekultivace ukončeny.23 

Staré ekologické zátěže 

Celkový počet starých ekologických zátěží na území ČR není znám, ale je odhadován na více než 

13 000 kontaminovaných lokalit. V období 2010–2019 byly při splnění podmínek nápravných 

opatření ukončeny sanace 590 lokalit starých ekologických zátěží (z toho v roce 2019 celkem 221 

lokalit) a dalších 89 nápravných opatření bylo ukončeno v nevyhovujícím stavu (z toho v roce 2019 

celkem 27 lokalit). Sanace starých ekologických zátěží v ČR jsou financovány zejména z prostředků 

MF ČR (tzv. „Ekologické smlouvy“), z finančních prostředků jednotlivých resortů a rovněž z 

evropských fondů čerpaných prostřednictvím operačních programů, především pak z Operačního 

programu Životní prostředí.24 

C.3.6 Příroda, biodiverzita, lesy, krajina, sídelní zeleň 

Zvláště chráněná území  

V roce 2021 pokrývají zvláště chráněná území (ZCHÚ) 16,76 % (téměř 1 325 tis. ha) území ČR. 

Rozloha velkoplošných ZCHÚ (národní parky „NP“ a chráněné krajinné oblasti „CHKO“), činila více 

než 1 257 tis ha (15,9 % území ČR). Maloplošná zvláště chráněná území v roce 2019 zaujímala 

115,6 tis. ha plochy, tj. 1,46 % území ČR. Více než 40 % maloplošných ZCHÚ se nachází v CHKO 

nebo NP.  

                                                
 

23 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2018, MŽP a Cenia, 2019; Zpráva o životním prostředí České 
republiky v roce 2019, MŽP a Cenia, 2020 
24 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2019, MŽP a Cenia, 2020 
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Obrázek 13: Velkoplošná zvláště chráněná území v ČR 

Zdroj: ČÚZK, AOPK ČR 2020 

Natura 2000 

Soustava Natura 2000 se skládá se dvou typů lokalit: ptačí oblasti (PO) pokrývaly k 30. 6. 2020 

celkem 703 437 ha (8,9 % území), evropsky významné lokality (EVL) 795 241 ha (10,1 % území). 

Vzhledem k jejich překryvům činila rozloha všech lokalit Natura 2000 k 30. 6. 2020 celkem 1 115 

tis. ha, tj. 14,1 % území ČR. Území chráněná prostřednictvím zvláště chráněných území a 

prostřednictvím soustavy Natura 2000 se významně překrývají, celková rozloha chráněných území 

tak v ČR v roce 2018 dosahovala 22,0 % území ČR.25 Rozloha zvláště chráněných území 

v posledních letech nadále mírně stoupá.  

 

                                                
 

25 Ústřední seznam ochrany přírody (AOPK ČR), 8.3.2021: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/ 



 

 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2021–2030  
Oznámení koncepce 
  

51

Obrázek 14: Evropsky významné lokality v ČR 

 

Zdroj: ČÚZK, AOPK ČR 2020 

 

Obrázek 15: Ptačí oblasti v ČR (zdroj: ČÚZK, AOPK ČR 2020) 

 

Zdroj: ČÚZK, AOPK ČR 2020 
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Území chráněná prostřednictvím zvláště chráněných území a prostřednictvím soustavy Natura 

2000 se významně překrývají, celková rozloha chráněných území tak v ČR v roce 2018 dosahovala 

22,0 % území ČR.26 Rozloha zvláště chráněných území v posledních letech nadále mírně stoupá.  

Zvláště chráněná území, zejména velkoplošná a rovněž řada EVL a PO, jsou zásadně ovlivňovaná 

lesnickým a rovněž zemědělským hospodařením. To v různé míře zohledňuje cíle ochrany daného 

území, od hospodaření zcela v rozporu s cíli ochrany až po cílenou péči o cílové druhy a biotopy. 

V územích Natura 2000 je více než 226 tis. ha zemědělsky obhospodařované půdy.27 Zejména 

velkoplošná ZCHÚ a větší lokality Natura 2000 jsou ovlivňovány rozšiřováním zástavby, zařízení 

na využití OZE, sportovišť, rekreačních areálů a dalších podnikatelských záměrů. Na stav zvláště 

chráněných území a jejich předmětů ochrany má významný vliv i stav okolní krajiny, její ekologická 

stabilita a migrační prostupnost. Pozitivně se v posledních letech projevuje zvýšené úsilí 

příslušných úřadů a veřejnosti v péči o chráněná území i relativně dostupnější finanční zdroje 

(regionální, národní i evropské) pro tuto péči, což vede ke zlepšování stavu některých ZCHÚ; pro 

optimální péči o všechna území by však bylo potřeba podstatně více zdrojů.  

Zvláště chráněné a ohrožené druhy, přírodní stanoviště 

Vyhláška 395/1992 Sb. zahrnuje 487 ohrožených druhů vyšších cévnatých rostlin, 108 druhů hub, 

15 druhů savců, 123 druhů ptáků, 11 druhů plazů, 19 druhů obojživelníků, 20 druhů ryb a 

kruhoústých a 116 druhů bezobratlých. Podle červených seznamů je ohroženo 908 druhů 

cévnatých rostlin, 162 druhů obratlovců (16 druhů obojživelníků, 7 druhů plazů, 25 druhů mihulí a 

ryb, 99 druhů ptáků a 15 druhů savců) a přes 3 300 druhů bezobratlých (kromě některých menších 

skupin). Ve skutečnosti bude podíl ohrožených druhů vyšší, protože řada početných skupin není 

dostatečně prozkoumaná.28  

Jedním z indikátorů biodiverzity je početnost populací běžných druhů ptáků. Ta dlouhodobě 

stagnuje. Početnost lesních druhů od r. 1982 klesla o 13,4 %, přičemž v posledních několika letech 

dochází k zastavení poklesu. Na druhou stranu, početnost ptáků zemědělské krajiny klesla od r. 

1982 o 42,3 %, od r. 1995, kdy byl tento indikátor na maximu, více než o 70 %29. V posledních 

                                                
 

26 Ústřední seznam ochrany přírody (AOPK ČR), 8.3.2021: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/ 
27 Podkladové analýzy pro přípravu Státního programu Společné zemědělské politiky (SZP) v programovém období 
2021+, Specifický cíl F 
28 Červené seznamy ohrožených druhů ČR 
29 Zpráva o životním prostředí ČR 2019 
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letech se pokles sice zpomaluje, nicméně nadále pokračuje. Zřejmý a alarmující je rovněž 

významný pokles populací hmyzu. Podobný trend je možné najít i u ostatních skupin volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin.  

Většina přírodních stanovišť je v nedostatečném nebo nepříznivém stavu, i když je zaznamenán 

mírně pozitivní trend. V příznivém stavu bylo v období 2013–2018 vyhodnoceno 19,4 % evropsky 

významných přírodních stanovišť oproti 16,1 % v období 2007–2012. V nedostatečném nebo 

nepříznivém stavu je 79,6 % evropsky významných přírodních stanovišť. Nejhorší situace je přitom 

u pobřežních a halofytních stanovišť, u sladkovodních stanovišť a lesů.30 Konkrétně pouze na 6 % 

z rozlohy všech vodních stanovišť na území ČR lze identifikovat dochovaná přírodní stanoviště, 

přičemž z toho 86 % se nacházelo v r. 2013 v nepříznivém nebo méně příznivém stavu. Z lesů lze 

za přírodní stanoviště považovat cca 30 %, ale stav těchto stanovišť je z 96 % nepříznivý nebo 

méně příznivý. Ze sekundárních trávníků a vřesovišť lze za polopřirozené a přirozené považovat 

asi 30 %, přičemž jejich stav je nepříznivý či méně příznivý z 87 %.31 

Nízká biodiverzita, špatný stav populací řady druhů a úbytek a degradace přírodních stanovišť ve 

volné krajině je dána zejména dlouhodobým hospodařením se zaměřením především na okamžitý 

ekonomický přínos. Negativní vliv mají zejména: velké nerozdělené půdní bloky, plošné odvodnění, 

chybějící prvky krajinné mozaiky (remízky, meze, liniová a rozptýlená zeleň, mokřady, přechodové 

prvky mezi zemědělskou plochou a lesem apod.), jednotné hospodaření v rozsáhlých územích 

(např. převažující pěstování jedné plodiny na sousedních půdních blocích a jednotné termíny sečí 

luk), minimum druhů pěstovaných plodin, příliš intenzivní pastva, eutrofizace, snížené používání 

statkových hnojiv a zvyšující se spotřeba průmyslových hnojiv (v r. 2016 byla téměř dvojnásobná 

oproti r. 2000) a značná spotřeba chemických přípravků na ochranu rostlin. Důsledkem toho je 

mizení řady druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Současně vede struktura 

polních plodin a způsob hospodaření v krajině k extrémnímu nárůstu početnosti spárkaté zvěře 

(prase, daněk, muflon, sika) a šíření invazních druhů savců (nutrie, mýval, norek, psík mývalovitý), 

což má k negativní vliv na biodiverzitu a taktéž na některé vzácnější a menší druhy savců.32 

Z hlediska biodiverzity je problematické také chybějící extensivní hospodaření na málo výnosných 

a obtížně obhospodařovatelných plochách, jako jsou horské nebo mokřadní louky, a rovněž 

                                                
 

30 Zpráva o životním prostředí ČR 2019 
31 Podkladové analýzy pro přípravu SZP v programovém období 2021+, Specifický cíl F 
32 Podkladové analýzy pro přípravu SZP v programovém období 2021+, Specifický cíl F 
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zalesňování ekologicky významných luk. Plošným problémem ohrožujícím cenná stanoviště je 

atmosférický spad dusíku, jehož hlavním zdrojem zejména doprava a zemědělství. 

Synergicky se zemědělským a lesnickým hospodařením působí rozšiřování zástavby, zpevněných 

ploch, infrastruktury, rekreačních areálů a dalších aktivit do volné krajiny, znečištění ovzduší, půdy 

a vody, ale také klimatická změna. To vede k úbytku přírodních stanovišť, zhoršení migrační 

prostupnosti a tím ke snižování biodiverzity a zhoršování stavu ekosystémů. Negativní z hlediska 

biodiverzity je i nevhodné využívání a rekultivace některých typů brownfields, jako jsou vojenská 

cvičiště, lomy a výsypky. Zemědělské a lesnické rekultivace těžebních území mnohdy likvidují 

hodnotná stanoviště s vysokou biodiverzitou a výskytem řady ohrožených druhů. 

Společenstva vodních toků a ploch významně ovlivňuje intenzivní způsob hospodaření, a to 

zejména splachy půdy, živin a chemických látek a rovněž zrychleným odtokem vody z krajiny 

přispívajícím k extrémním stavům (nízké stavy v době sucha a rychlý nárůst množství vody během 

dešťů). Rybníky s intenzivním hospodařením rovněž neposkytují prostor pro vodní makrofyta, 

obojživelníky a většinu vodních ptáků. Negativně se projevuje jak nadměrné zazemňování rybníků, 

tak jejich nevhodný způsob odbahnění. Vodní ekosystém jsou také ovlivněny morfologickými 

změnami vodních toků, jejich narovnáním, opevněním a příčnými překážkami, dále pak dalšími 

zdroji znečištění, tedy vypouštěním odpadních vod z obcí i průmyslových areálů a různými 

haváriemi.  

Krajina 

Pro českou krajinu je charakteristická vysoká lesnatost (téměř 34 % území). Zemědělská půda 

zaujímá více než 53% rozlohy ČR, z toho je 70% orná půda. Ostatní plochy tvoří 9 %. Podíl 

zemědělské půdy dlouhodobě klesá, naopak narůstá podíl zastavěných a ostatních ploch a také 

vodních ploch. Průměrný podíl plochy přírodních biotopů na plochu katastrálního území v rámci 

celé ČR činí 13,2 % (13,4 % v roce 2016).  Území s maximálním narušením přírodních struktur se 

nacházejí v nejvíce zemědělsky využívaných oblastech ČR a v městských aglomeracích, naopak 

přírodní a přírodě blízká krajina se nacházejí zejména v hraničních pohořích a souvisí s 

vymezenými ZCHÚ.33 Podíl přírodních ploch přitom ukazuje ekologickou stabilitu krajiny. 

Problémem krajiny je také její hrubá struktura, chybějící rozptýlená a liniová zeleň a další krajinné 

                                                
 

33 Zpráva o životním prostředí ČR 2018 a 2019 
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prvky, rozsáhlé půdní bloky, zvyšující se fragmentace způsobená zejména velkými dopravními 

stavbami, nevhodné úpravy vodních toků včetně protipovodňových opatření a migračních 

překážek, rozšiřování zástavby včetně velkých výrobních a logistických hal do okolí velkých měst 

a hlavních silničních tahů, stavby významně stavby významně ovlivňující krajinný ráz, místy i 

velkoplošná těžba nerostných surovin a nízká ekologická stabilita. Vytváření prvků ÚSES a dalších 

ekologicko-stabilizačních prvků v krajině se děje zřídka. Pokud se obnovují polní cesty, obvykle 

mají podobu asfaltové silnice lemované z obou stran odvodňovacími příkopy a řídkou linií stromů 

bez bylinného a keřového patra. 

Migrační prostupnost krajiny je nejčastěji spojována s problematikou velkých savců a jejich 

dálkových migrací, pro které je prostupnost v celostátním měřítku základní podmínkou pro 

zachování jejich populací. Významná je ale i migrace menších druhů a dalších skupin organismů, 

zejména v lokálním a regionálním měřítku. Pro většinu druhů jsou zásadními bariérami komunikace 

(přičemž pro různé druhy může stejná komunikace být různě významnou bariérou), zástavba, 

oplocení a nevhodné biotopy, jako je bezlesí/zemědělská krajina, vodní toky a plochy, pro některé 

druhy (hmyz, rostliny vázané na bezlesí) jsou bariérou naopak lesní celky. Současně různé skupiny 

potřebují různé podmínky pro migraci (např. různou velikost, frekvenci a umístění průchodů přes 

komunikace). Zajištění migrační prostupnosti krajiny tedy musí zohledňovat ekologické nároky 

různých skupin organismů a také místní podmínky. Pro velké savce byl zpracován koncept 

dálkových migračních koridorů a migračně významných území34, nověji pak metodika založená na 

zajišťování průchodnosti krajiny prostřednictvím jejich biotopu35. Metodické materiály jsou dostupné 

i pro další skupiny živočichů36. 

Souvisejícím problémem je fragmentace krajiny. Mezi lety 2000 a 2016 klesla rozloha 

nefragmentované krajiny o 11,7 % a v roce 2016 tvořila 63,5 % celkové rozlohy ČR (na základě 

hodnocení podle polygonů UAT, zohledňujícího fragmentaci dopravou). Míra fragmentace 

dopravou stoupá směrem k velkým aglomeracím.37 Fragmentace krajiny je však způsobená i 

dalšími faktory, např. zástavbou, rozsáhlými zemědělskými plochami bez krajinných prvků, 

                                                
 

34 Anděl P., Mináriková T. a Andreas M. [eds] 2010: Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, 
137 s. 
35 Anděl P. a kol. 2017: Metodika na ochranu krajiny před fragmentací z hlediska druhů lesních ekosystémů. 
36 Např. výstupy projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR 
(http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/) 
37 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2019 
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příčnými překážkami v tocích nebo linkami el. vedení, v lokálním měřítku jde i o fragmentaci 

jednotlivých ploch biotopů i menšími prvky (např. průseky, místní komunikace, cyklostezky). 

Důsledkem fragmentace je kromě vzniku migračních bariér i zmenšování souvislé rozlohy 

vhodných biotopů, zvýšená mortalita, rušení, šíření invazivních druhů a další přímé i nepřímé 

negativní vlivy na organismy. Citlivost různých druhů na dopady fragmentace jejich stanovišť je 

odlišná, obecně lze říci, že nejohroženější jsou v tomto ohledu druhy s omezenou pohyblivostí, 

druhy s požadavky na rozsáhlý životní prostor nebo druhy se silnou závislostí na určitém druhu 

prostředí (specialisté).38 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Ke stabilitě a snižování vlivu fragmentace krajiny by měl přispívat Územní systém ekologické 

stability. ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální 

systém ekologické stability. Součástí ÚSES jsou biocentra a biokoridory, nezanedbatelnou funkci 

mají také interakční prvky. Tvorba územních systémů ekologické stability je povinnou součástí 

územně plánovací dokumentace. Posláním ÚSES je vytvoření optimální prostorové struktury 

vzájemně propojených ekologicky hodnotnějších a stabilnějších ploch v krajině, která umožní přežít 

a rozvíjet se přirozenému genofondu. ÚSES má zabezpečovat následující základní krajinotvorné 

funkce:  

• být zdrojem obnovy přirozeného genofondu krajiny,  

• podporovat ekologickou stabilitu krajiny,  

• podporovat další krajinotvorné funkce a polyfunkční využití krajiny. 

Pro plánování ÚSES byly stanoveny základní parametry metodikou z r. 201739. Tato metodika 

podrobněji rozpracovává přírodovědná východiska a principy vymezování ÚSES a řeší některé 

problémy, které při vymezování ÚSES vznikaly, například nedostatečná velikost jednotlivých prvků, 

přílišná vzdálenost biocenter a nevhodně řešené křižovatky nepříbuzných biotopů a stanovišť. 

Kromě kvalitního plánování ÚSES je nutná zejména důsledná ochrana funkčních prvků i zakládání 

                                                
 

38 Větrovcová J. 2017: Celková koncepce pro řešení ochrany fauny terestrických ekosystémů v ČR před fragmentací 
krajiny, AOPK. 
39 Metodika vymezování územního systému ekologické stability, MŽP 2017 
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a zlepšování stavu těch prvků, které zatím nejsou funkční nebo neplní požadované funkce 

dostatečně, přičemž takových prvků je velké množství. 

Sídelní zeleň 

V přístupu k sídelní zeleni na veřejných prostranstvích i na soukromých pozemcích jsou posledních 

letech patrné dva protichůdné trendy. Na jednu stranu obce investují nemalé prostředky do výsadby 

nových stromů, obnovy alejí, údržby a vysazování okrasných rostlin, zavlažování pobytové i 

okrasné zeleně apod. a zvyšuje se povědomí o významu sídelní zeleně, na druhou stranu dochází 

k rozsáhlému kácení vzrostlých stromů a úbytku zelených ploch. Důvodem je obvykle špatný 

zdravotní stav (kromě stáří je nezřídka zapříčiněný nedostatečnou nebo nevhodnou péčí, ale také 

změnou klimatu), střet s ochrannými pásmy sítí, budování dopravní infrastruktury a často také 

stížnosti občanů (stínění, padající listí, alergeny). Na soukromých zahradách dávají vlastníci často 

před vzrostlými stromy přednost krátce sečeným trávníkům, okrasným a technickým prvkům. 

Travnaté plochy na veřejných prostranstvích jsou negativně zasaženy suchem a mnohdy i 

neodbornou údržbou. Přestože je v mnoha městech a obcích patrná snaha o změnu přístupu k 

údržbě zeleně, komplexních řešení zahrnujících kromě samotné zeleně i nakládání se srážkovými 

vodami je zatím málo. Propojení systému zeleně a nakládání se srážkovými vodami je přitom 

zásadní pro dlouhodobou udržitelnost (snižování nároků na zálivku a zlepšení vitality zeleně), 

plnění funkcí sídelní zeleně, zejména ochlazování a snižování prašnosti, i snižování nároků na 

technickou infrastrukturu (čištění odpadních vod). Dalším problémem je nedostatek vhodných ploch 

k výsadbě stromů zejména ve městech, kde je hustá síť inženýrských sítí a jejich ochranných 

pásem, která výsadbu znemožňuje. 

Lesní ekosystémy 

Lesní porosty pokrývají téměř 34 % území ČR, jejich celková rozloha přitom mírně ale vytrvale 

stoupá. Jejich kvalitu je vhodné posuzovat dle jejich zdravotního stavu, vyjádřeného procentem 

defoliace. V roce 2019 bylo ve třídě 2–4 defoliováno 78,8 % starších porostů jehličnanů a 43,3 % 

starších listnáčů, což znamená zhoršení oproti r. 2010, 2017 i 2018. Špatný zdravotní stav starších 

lesních porostů je důsledkem intenzivního imisního zatížení, nicméně stále zjevnější je negativní 

vliv nevhodné druhové skladby a věkové struktury. V letech 2018 až 2020 se situace na řadě míst 

významně zhoršila kvůli gradaci populace kůrovce. Ta je především důsledkem desítek let 

nevhodného hospodaření v lesích, zejména převažující výsadby smrku včetně pro něj klimaticky 

nevhodných území, spolu s dalšími spolupůsobícími faktory (klimatické změny, spad dusíku apod.). 

Co se týče druhového složení, mezi jehličnany dominuje právě smrk (49,5 %) následovaný borovicí 
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(16,1 %) a modřínem (téměř 4 %). Mezi listnáči je dominantní buk (8,8 %) a dub (7,4 %).40 

Monokulturní lesy se stejnověkými porosty se kromě nestability vyznačují rovněž nízkou 

biodiverzitou – minimálním bylinným a keřovým patrem a jednolitým stromovým patrem, což 

znamená malou nabídku mikrostanovišť pro živočichy. Řada lesů včetně chráněných území je 

odvodněná, což snižuje jejich ekologicko-stabilizační hodnotu. Přirozená obnova lesů i jejich stav 

jsou negativně ovlivňovány také vysokým stavem spárkaté zvěře. 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří 

významnou přirozenou akumulaci vod. Jsou vyhlašovány nařízením vlády. V těchto oblastech jsou 

zakázány činnosti narušující vodní režim jako odlesňování, odvodňování, povrchová těžba apod. 

Mezi CHOPAV patří následující oblasti: 

• Beskydy 

• Jeseníky 

• Jizerské hory 

• Krkonoše 

• Orlické hory 

• Šumava 

• Žďárské vrchy 

• Brdy 

• Jablunkovsko 

• Krušné hory 

• Novohradské hory 

• Vsetínské vrchy 

• Žamberk-Králíky 

• Chebská pánev a Slavkovský les 

• Severočeská křída 

• Východočeská křída 

                                                
 

40 Zpráva o životním prostředí ČR 2019 
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• Polická pánev 

• Třeboňská pánev 

• Kvartér řeky Moravy 

Obrázek 16: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod v České republice 

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

 

C.3.6 Odpady 
V současnosti je v odpadovém hospodářství stěžejním trendem snaha o přechod na oběhové 

hospodářství, kdy dochází k uzavírání toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech a důraz je kladen 

na prevenci vzniku odpadů, opětovné využití výrobků, recyklaci a přeměnu na energie namísto 

těžby nerostných surovin a skládkování odpadů. 

V roce 2019 bylo v České republice vyprodukováno 37,4 mil. tun všech odpadů. Z toho činily 1,8 

mil. tun nebezpečné odpady a 35,6 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR připadá 3502 

kg/obyv. všech odpadů (165 kg nebezpečných/obyv. a 3337 kg ostatních/obyv.). 
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Tabulka 4: Celková produkce všech odpadů v ČR 2009–2019 (tis.t) 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
produkce 
odpadů (tis.t) 32 267 31 811 30 672 30 023 30 621 32 028 37 338 34 242 34 513 37 785 37 362 

Zdroj: ISOH, MŽP, 2020 

Obrázek 17: Struktura celkové produkce odpadů v ČR (%), 2019 

 

 

Zdroj: CENIA 

Odpady byly převážně využívány. Z 37,4 mil. tun všech odpadů jich bylo 88 % využito, z toho 84,5 

% materiálově a 3,5 % energeticky. Na skládkách skončilo 9,5 % všech odpadů. 

Obrázek 18: Podíl vybraných způsobů nakládání s odpady na celkové produkci odpadů v ČR (%), 
2009–2019 

 

 

 

 

Zdroj: CENIA 
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Obrázek 19: Celková produkce odpadů, celková produkce ostatních a nebezpečných odpadů v 
krajích ČR [kg/obyv.], 2019 

 

Zdroj: CENIA 

 

Komunální odpady a nakládání s nimi 

Významnou skupinou jsou komunální odpady, obyvatelé ČR jich v roce 2019 vyprodukovali 5,9 mil. 

tun. Na jednoho občana ČR tedy vychází 551 kg/obyv. Podíl komunálních odpadů na celkové 

produkci odpadů tvořil 15,7 %. 

Tabulka 5: Produkce komunálních odpadů v ČR 2009–2019 (tis.t) 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
produkce 
komunálních 
odpadů (tis.t) 

5 
324 5 362 5 388 5 193 5 168 5 324 5 274 5 612 5 691 5 782 5 879 

Zdroj: ISOH, MŽP, 2020 

V nakládání s komunálními odpady nadále převažuje skládkování. Od roku 2009 však podíl 

skládkovaných komunálních odpadů poklesl z 64,0 % na 45,9 % v roce 2019 (Graf 25). Odklonem 
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od skládkování roste podíl materiálově využitých komunálních odpadů, který se od roku 2009 zvýšil 

na 41,0 % v roce 2019, a zároveň došlo ve srovnání s rokem 2009 i k nárůstu významu 

energetického využití komunálních odpadů (11,7 % v roce 2019). Situace v oblasti nakládání s 

komunálními odpady v ČR přesto není dlouhodobě vyhovující (skládkování komunálních odpadů 

je nad úrovní průměru EU28 a recyklace pod průměrem). Cílem je razantnější snižování podílu 

skládkování na celkové produkci komunálních odpadů a současně zvyšování jejich materiálového 

a rovněž energetického využití, a to v souladu s principy oběhového hospodářství a s potřebou 

naplnění evropských cílů oběhového hospodářství. 

Obrázek 20: Podíl vybraných způsobů nakládání s komunálními odpady na celkové produkci 
komunálních odpadů v ČR (%), 2009–2019 

 

 

Zdroj: CENIA 

Pozitivně se vyvíjí nakládání s obalovými odpady, kde dominuje především materiálové využití. 

Míra recyklovaných odpadů z obalů se od roku 2009 zvýšila na 71,2 % v roce 2019, a s rezervou 

tedy splňuje cíl pro daný rok (65 %). Míra celkového využití odpadů z obalů v roce 2019 činila 75,5 

%, a cíl pro daný rok (70 %) byl tedy rovněž splněn. Podíl odpadů z obalů evidovaných v rámci 

systému EKO-KOM z celkového množství vzniklých obalových odpadů v roce 2019 činil 92,8 %. 

V případě nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností (elektrická a elektronická 

zařízení, baterie a akumulátory, autovraky, pneumatiky) lze v ČR sledovat pozitivní vývoj. Zvyšuje 

se míra jejich materiálového využití a strategické cíle pro vybrané výrobky se ve většině případů 

daří průběžně plnit. 
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Úroveň zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů v roce 2019 činila 54,2 

%, a cíl (minimálně 55 %) pro rok 2019 tak v tomto případě nebyl splněn. Úroveň zpětného odběru 

pneumatik v roce 2019 činila 74,1 %, a cíl pro daný rok (35 %) tak byl splněn. Požadované 45% 

úrovně zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů v roce 2019 bylo s hodnotou 49,4 % 

rovněž dosaženo. 

C.3.7 Obyvatelstvo a sídla 
Počet obyvatel ČR v posledních letech mírně rostl, zejména v důsledku kladné zahraniční migrace 

i přirozeného přírůstku. Problematické je ovšem existence značných rozdílů migračních trendů 

mezi příměstskými a periferními oblastmi (včetně vnitřních periferií). Kladné celkové migrační saldo 

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

ztrátové patří odlehlé oblasti charakteristické mimo jiné i špatnou dopravní dostupností (Bruntálsko, 

Jesenicko nebo Broumovsko) nebo oblasti se špatným životním prostředím, často v kombinaci se 

slabou ekonomickou výkonností (Mostecko, Karvinsko nebo Ostravsko). Za nepříznivý lze rovněž 

označit demografický trend stárnutí populace, který kromě jiného zvyšuje náklady na sociální 

systémy a má svoje důsledky i pro oblast dopravy a mobility (specifické nároky na dopravní 

obslužnost).  

Struktura osídlení odráží historický vývoj jednotlivých regionů – pro ČR je typický vysoký podíl 

malých obcí (56 % obcí má méně než 500 obyvatel; 89 % obcí má méně než 2 000 obyvatel, a 

jsou tedy považovány za venkovské) a významná role malých a středních měst. Toto vysoké 

zastoupení malých obcí s sebou nese řadu problémů, souvisejících s omezenými možnostmi 

financování rozvoje území ze zdrojů jednotlivých obecních rozpočtů. S tím souvisí horší občanská 

vybavenost a nepřímo též menší dostupnost pracovních příležitostí. Dopravní dostupnost i 

obslužnost území hromadnou dopravou se obecně s rostoucí vzdáleností od velkých center 

zhoršuje. Závažným problémem limitujícím sociální i ekonomický rozvoj je absence pracovních 

příležitostí, která při absenci přijatelné úrovně dopravní obslužnosti stimuluje vylidňování těchto 

obcí, zejména odchod obyvatel v produktivním věku. 

Změna klimatu a lidské zdraví 

Změna klimatu představuje jeden z aspektů, ovlivňujících zdraví obyvatel celým komplexem 

přímých i nepřímých vlivů. Přímé účinky na lidské zdraví jsou důsledkem působení změn fyzikálních 

hodnot klimatu – vliv teplotních změn, důsledky zvýšené frekvence a intenzity výskytu extrémních 

jevů počasí, vliv zvyšujícího se pronikání krátkovlnné části spektra UV záření na zemský povrch. 
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Nepřímé účinky jsou výsledkem působení jednotlivých složek životního prostředí a dalších 

podmínek života, které byly modifikovány působením změny klimatu, např. znečištěním ovzduší 

ozónem či pylovými částicemi, které mohou vyvolat zvýšení sezónního výskytu a trvání alergických 

onemocnění, změnami ve výskytu infekčních nemocí, především zoonóz s přírodní ohniskovostí, 

ovlivněním produkce a distribuce potravin živočišného i rostlinného původu. Možné zvýšení 

četnosti extrémních jevů počasí, zvláště povodní, v důsledku změny klimatu, může být 

doprovázeno škálou následných přímých a nepřímých dopadů, zahrnujících i onemocnění, 

případně úmrtí na závažné infekce šířené vodou a rizika vyplývající ze zvýšeného výskytu hmyzu 

(například komárů) a roztočů (například klíšťat) a jimi  přenášených nákaz; nezanedbatelný je také  

stres,  který  může  vyvolat i mentální onemocnění poškozených osob. Zvýšení počtu dnů  s 

teplotami vyššími než  30°C  povede k zvýšenému riziku přehřátí organismu, úpalu, dehydratace a 

výskytu zdravotních problémů (případně zvýšení úmrtnosti) zejména u rizikových skupin obyvatel 

se ztíženou schopností termoregulace (staří, nemocní a malé děti) a na kardiovaskulární, renální, 

respirační  a metabolické poruchy. Lze předpokládat, že zvýšení průměrné teploty vzduchu v jarní 

až podzimní části roku nepříznivě ovlivní také výskyt infekcí přenášených potravinami. Na druhou 

stranu v mírném pásmu bude docházet v zimním období k mírnějším zimám a nižšímu výskytu 

mrazových a arktických dní, což sníží riziko nemocí a úmrtí v důsledku chladu a umožní provádění 

prací ve venkovním prostředí, například ve stavebnictví. Migrace osob v souvislosti se změnou 

klimatu, může představovat zdravotní rizika jak pro tyto osoby, tak pro cílovou populaci. V důsledku 

zhoršených podmínek může docházet ve vyšší míře k mobilitě ohrožených obyvatel. Může dojít 

skokově ke zvýšené poptávce po humanitární pomoci a ochraně zdraví ohrožených skupin 

migrujících do ČR, případně by mohlo dojít i k nutnosti zajistit vyšší kapacitu zdravotnictví a léčiv. 

Výrazný dopad změny klimatu byl zjištěn u zoonóz, u nichž je ovlivněn jak živočišný hostitel, tak 

přenašeč a původce infekce. V evropských zemích již došlo k zavlečení přenašečů subtropických 

chorob, které se v této oblasti nevyskytovaly a které se dále šíří díky příznivým klimatickým 

podmínkám. Dochází i k rozšíření infekcí přenášených původními domácími druhy členovců do 

poloh s vyšší nadmořskou výškou. Vzhledem k tomu, že přibližně 70 % infekcí je zoonotického 

původu, lze předpokládat další identifikace nově se objevujících infekcí. V současné době je již na 

území ČR známa řada mikrobiálních agens vyvolávajících lidská onemocnění, která nejsou díky 

nedostatečnému zajištění laboratorní diagnostiky správně diagnostikována a případně i léčena.41 

                                                
 

41 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) 
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C.3.8 Kulturní památky 
V České republice se nachází značný počet památkových objektů (hrady, zámky, kláštery, kostely, 

zříceniny, mlýny, věže apod.) i větších památkově chráněných celků, jejichž hodnota často 

nespočívá primárně v cennosti jednotlivých objektů, ale právě v kontextu a vzájemných 

souvislostech takových ucelených souborů dochovaných staveb, náměstí, komunikací a hradeb 

(městské památkové rezervace apod.). Kulturně-historicky cennými prvky jsou rovněž ucelené části 

krajiny. Celkem je v ČR 496 památkových zón zahrnujících sídelní útvary nebo jejich části, 

historická prostředí, nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. 

Aktuálně jsou tak v ČR vymezeny městské památkové zóny (aktuálně je jich chráněno 255), 

vesnické památkové zóny (216) a krajinné památkové zóny. V České republice je v současné době 

vyhlášeno 25 krajinných památkových zón, z toho 6 je součástí památek zapsaných na Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o tyto krajinné památkové zóny: 

• Novohradsko 
• Římovsko 
• Čimelicko-Rakovicko 
• Orlicko 
• Libějovicko-Lomecko 

• Jihomoravský kraj 
• Bojiště bitvy u Slavkova 
• Lednicko-Valtický areál (zapsaný na seznam Světového dědictví) 
• Vranovsko-Bítovsko 

• Karlovarský kraj 
a. Hornická kulturní krajina Abertamy-Horní Blatná-Boží Dar (zapsaná na seznam 

Světového dědictví) 
b. Hornická kulturní krajina Jáchymov (zapsaná na seznam Světového dědictví) 
c. Bečovsko 
d. Valečsko 

• Kraj Vysočina 
• Náměšťsko 

• Královéhradecký kraj 
• Území bojiště u Hradce Králové 

• Liberecký kraj 
• Lembersko 
• Zahrádecko 

• Pardubický kraj 
• Slatiňansko-Slavicko 
• Kladrubské Polabí (zapsané na seznam Světového dědictví) 

• Plzeňský kraj 
• Chudenicko 
• Plasko 

• Středočeský kraj 
• Osovsko 
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• Žehušicko 
• Ústecký kraj 

• Hornická kulturní krajina Háj-Kovářská-Mědník (zapsaná na seznam Světového 
dědictví) 

• Hornická kulturní krajina Krupka (zapsaná na seznam Světového dědictví) 
• Území bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova 

V ČR je dále aktuálně 14 památek zařazených na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

Jedná se o následující památky: 

• 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 Mariev 

Sedlci 
• 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) 
• Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří 
• Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem 

Řada dalších památek v ČR se o zařazení na Seznam uchází (jsou zařazeny na tzv. indikativní 

seznam), včetně některých památek zahrnujících staré průmyslové objekty a krajinné i městské 

celky. Jedná se např. o starý industriální komplex v Ostravě, či Západočeský lázeňský trojúhelník 

(zahrnující Památkovou rezervaci Mariánské Lázně a Valy s lázeňskou kulturní krajinou, 

Památkovou rezervaci Františkovy Lázně a Cheb s lázeňskou kulturní krajinou, a památkovou 

rezervaci Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou). 

V krajině jsou kromě kulturních památek a dalších architektonicky cenných a historicky významných 

staveb chráněny i ostatní součásti krajinné struktury, jako jsou aleje, rybníky, doklady hospodaření 

a četné drobné památky, které dohromady utvářejí harmonické prostředí. Krajinné památkové zóny 

jsou území chráněná přednostně pro kulturní hodnoty krajiny. Znamená to, že nemusejí nezbytně 

mít výjimečnou přírodní nebo ekologickou kvalitu, i když většinou se zde ochrana kulturního a 

přírodního dědictví prolíná a doplňuje. Krajinné památkové zóny ilustrují typické rysy české, 

moravské a slezské kulturní krajiny a Česká republika má v jejich ochraně velký potenciál. 
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Zastoupení řady typů, jimiž jsou například rybníkářské, chmelařské nebo viniční kulturní krajiny, 

strukturálně výrazné doklady členění polí a podobně, však zatím v této kategorii ochrany chybí. 

Celá Česká republika je považována za území s archeologickými nálezy (dále jen „UAN“), které je 

podle stavu poznání rozděleno do 4 kategorií. I. kategorie – území s pozitivně prokázaným 

výskytem archeologických nálezů; II. kategorie – území, kde se pravděpodobnost výskytu 

archeologických nálezů pohybuje v rozmezí 51 – 100% (sem patří všechny sídelní útvary a obce s 

první písemnou zmínkou již ve středověku, kterých je převážná většina, území v těsné blízkosti 

ÚAN I. atd.); III. kategorie – území, které mohlo být osídleno či jinak využíváno člověkem, ale výskyt 

archeologických nálezů nebyl dosud pozitivně prokázán, pravděpodobnost výskytu je 50% 

(prakticky při každé stavbě na tomto území může dojít k objevení nové, dosud neznámé lokality); 

IV. kategorie – území, kde není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (vytěžené 

a archeologicky již prozkoumané plochy). 

C.4 Stávající problémy životního prostředí v dotčeném 
území 
Na základě analýzy stavu životního prostředí České republiky v kap. C.3 byly stanoveny hlavní 

problémy životního prostředí. V rámci přehledu jsou uvedeny hlavní problémy životního prostředí, 

které jsou významné pro území ČR a současně mohou mít vazbu k adaptační strategii, respektive 

k její 1. aktualizaci.  

Návrh 1. aktualizace adaptační strategie je celostátní koncepcí, která neobsahuje žádné konkrétní 

investiční projekty s územním průmětem. Není tedy možno konkretizovat, kde se mohou vlivy 

koncepce konkrétně projevit. 

Adaptace na změnu klimatu 

• Postupující projevy klimatické změny a nárůst klimatických rizik např. ve formě přívalových 

srážek, sucha, zvyšujících se teplot, sesuvů půdy, ad. 

Ovzduší 

• Ve spojitosti s projevem změny klimatu zejména dlouhotrvajícím suchem je významným 

narůstajícím problémem kvality ovzduší prašnost.  
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Veřejné zdraví 

• Zdravotní rizika vyplývající ze změny klimatu, a to přímá (předpokládané zvýšení úmrtnosti 

i nemocnosti) i nepřímá (vysoký tlak na zdravotnická zařízení, změna chování, rizika 

související s kvalitou a dostupností vody...) 

Půda a horninové prostředí 

• Zvyšování podílu zastavěných ploch a pokračující zábory zemědělské půdy, snížení výměry 

kvalitních půd využitelných pro produkci potravin. 

• Postupující degradace půd spojená s intenzivním zemědělstvím a nevhodnými 

zemědělskými postupy, urychlená klimatickou změnou. 

Voda 

• Častější výskyt hydrologických extrémů jako důsledek klimatické změny a snížené retenční 

schopnosti krajiny. 

• Dlouhodobé sucho a nedostatek vody, zvyšující se procento podzemních zdrojů vody 

využívaných nad mez jejich přirozené obnovy.  

• Zrychlený odtok vody z urbanizovaného území, omezené jímání a využívání srážkových 

vod v zastavěném území, omezené znovuvyužití „šedých“ vod. 

• Technické úpravy vodních toků, narušení jejich hydromorfologických charakteristik. 

• Nedosahování dobrého ekologického stavu/potenciálu a dobrého chemického stavu útvarů 

povrchových vod a dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod. 

Příroda, biodiverzita, lesy, krajina, sídelní zeleň 

• Nedostatečná péče o předměty ochrany chráněných území vyžadující aktivní management 

• Nevhodný způsob hospodaření a využívání chráněných území poškozující předměty 

ochrany 

• Zábor přírodních stanovišť a biotopů zvláště chráněných druhů v chráněných územích i ve 

volné krajině 

• Zhoršování stavu populací zvláště chráněných a ohrožených druhů  

• Změny početnosti a diverzity volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, snižování 

biodiverzity 

• Šíření invazivních druhů rostlin a živočichů 

• Zhoršování průchodnosti krajiny pro živočichy 
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• Omezení migrační prostupnosti vodních toků pro vodní živočichy 

• Degradace a fragmentace přírodních stanovišť a jejich špatný stav z hlediska ochrany 

• Nízká ekologická stabilita krajiny 

• Nevhodně vymezený ÚSES, nefunkční nebo nedostatečně funkční prvky ÚSES 

• Špatný zdravotní stav lesů 

• Nevhodné druhové složení a věková struktura lesů 

• Nestabilita lesních porostů 

• Špatný stav a nedostatek funkční sídelní zeleně 

Kulturní památky 

• Nedostatečná údržba a ochrana památkových objektů 

• Negativní vliv necitlivě provedených investic na památkové hodnoty území či objektů 
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY 
KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM 
DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Možné vlivy v důsledku provedení koncepce  

 V níže uvedené matici jsou indikovány předpokládané vazby mezi navrhovanými okruhy opatření 

připravované koncepce a jednotlivými složkami životního prostředí (při zohlednění hlavních 

stávajících problémů životního prostředí, tak jak jsou uvedeny v části C.4 výše). Indikovány jsou 

jak předpokládané pozitivní vazby (vlivy), tak i rizika negativních vlivů. V tabulce níže jsou použity 

následující symboly indikující charakter vazby k jednotlivým složkám životního prostředí: 

 

pozitivní vazba tj. předpokládá se pozitivní vliv 

negativní vazba tj. existuje riziko negativního vlivu 

bez vazby 

 ? nejistota ohledně charakteru vazby 
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Tabulka 6:  Vyhodnocení vazeb rámcových adaptačních opatření na změnu klimatu pro roky 2021–2025 k jednotlivým složkám životního 
prostředí a zdraví  

Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 
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Legislativní, finanční a hmotná podpora 
realizací pozemkových úprav s ohledem na 
změnu klimatu 

        

Organizační podpora realizací 
pozemkových úprav  

        

Realizace komplexních pozemkových úprav 
s ohledem na zvýšení retenční kapacity a 
ekologické stability krajiny 

        

Výzkum v oblasti zmírnění a prevence 
možných dopadů změny klimatu na agrární 
sektor 

        

Opatření k omezení vodní a větrné eroze 
zemědělské půdy 

        

Udržování a zvyšování schopnosti půdy 
vázat vodu 

        

Stabilní podpora a propagace ekologického 
zemědělství s důrazem na mimoprodukční 
a adaptační funkce 

        

Výstavba nových a modernizace stávajících 
zavlažovacích systémů 

        

Minimalizace vlivu nevhodně provedených 
odvodňovacích zařízení na zrychlený odtok 
vody z krajiny 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Aplikace technologických postupů 
snižujících neproduktivní výpar, 
maximalizace efektivity využívání půdní 
vláhy 

        

Podpora systémů hospodaření a 
uspořádání krajiny přispívající ke zvyšování 
odolnosti ke změně klimatu 

        

Podpora přizpůsobení se změně klimatu v 
rámci Strategického plánu Společné 
zemědělské politiky 

        

Zajištění ekonomické udržitelnosti 
zemědělského hospodaření v krajině a její 
produkční funkce 

        

Diverzifikace zemědělských činností         

Rozvoj dostupnosti systému včasné 
výstrahy před extrémními meteorologickými 
jevy pro zemědělce 

        

Podpora systému řízení rizik škodlivých 
organismů zemědělských plodin 
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Dosažení stavů zvěře únosných pro 
zachování přirozené obnovy širokého 
spektra dřevin 

        

Podpora hospodářských způsobů s trvalým 
půdním krytem s dlouhou nebo nepřetržitou 
obnovní dobou 

        

Preference a zajištění přirozené obnovy 
lesa 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Zvyšování ekologické stability lesních 
porostů a odolnosti vůči biotickým i 
abiotickým škodlivým činitelům volbou 
vhodné druhové a prostorové skladby 

        

Stanovení rizikových oblastí pro prioritní 
realizace adaptačních opatření v lesních 
ekosystémech 

        

Zpracování zásad dobré praxe (BMP) pro 
vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře 

        

Ochrana genofondu domácích, změnou 
klimatu ohrožených populací lesních dřevin 

        

Zajištění dostatku biomasy jako 
energetického zdroje s ohledem na potřebu 
zachování dostatečného množství 
organické hmoty v půdě 

        

Podpora systému zvládání rizik biotických 
škodlivých činitelů lesních a okrasných 
dřevin 

        

Vytvoření předpokladů pro efektivní a trvalé 
využívání genetických zdrojů lesních dřevin 

        

Zabezpečení evidence genetických zdrojů 
lesních dřevin 

        

Revize opatření lesnickotechnických 
meliorací, hrazení bystřin a lesních cest se 
zaměřením na ochranu a obnovu 
přirozeného vodního režimu v lesích 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Minimalizace technického odvodnění 
lesních pozemků využitím přirozených a 
přírodě blízkých postupů 

        

Realizace opatření pro zadržení vody v 
lesích 

    ?    

Aplikování postupů a opatření při těžbě a 
obnově lesa k zamezení nebo zpomalení 
povrchového odtoku srážkových vod a proti 
erozi půdy 

        

Stabilizace rozlohy skupin lesních typů 
ovlivněných vodou a ochrana mokřadů v 
lesích 
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Legislativní úprava podmínek provozu 
odlehčovacích komor na jednotné 
kanalizaci a požadavků na zachycování a 
následné čištění odlehčovaných vod 

        

Komplexní revitalizace vodních toků a niv a 
podpora samovolné renaturace 

        

Preventivní ochrana vodních zdrojů – 
ochranných pásem, chráněných oblastí 
přirozené akumulace vod (CHOPAV) a 
území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod 

        

Revize oblastí pro ochranu vod a aktivit, 
které by mohly negativně ovlivnit kvalitu i 
množství vod 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Obnova vodohospodářské funkce malých 
vodních nádrží neplnících potřebné funkce 
v území 

        

Podpora infiltrace povrchové vody do vod 
podzemních 

  ?      

Přehodnocení stávajícího využití vodních 
nádrží a vodohospodářských soustav a 
optimalizace jejich řízení  

  ?  ?    

Prověřování realizace nových vodních 
zdrojů v oblastech s prokázaným 
nedostatkem vody 

  ?      

Racionální rozhodování při povolování 
odběrů a vypouštění vod 

        

Zavádění a podpora systémů pro opětovné 
užití vod a systémů pro recyklaci vod jako 
vody užitkové 

        

Prověřovat hydrické využití důlních děl a 
lomů k akumulaci nebo retenci vod 

        

Obnova údolních niv k přirozeným a 
řízeným rozlivům  
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Zavádění decentralizovaného systému 
hospodaření se srážkovými vodami 

        

Zpracování ucelené koncepce pro zvládání 
sucha a nedostatku vody a pro předcházení 
mimořádných událostí vyvolaných 
dlouhodobým nedostatkem vody 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Zavádění metod analýzy a řízení rizika v 
rámci procesu výroby a distribuce pitné 
vody 

        

Zohlednění adaptačních opatření v plánech 
rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) 

        

Zásobování oblastí s nedostatkem vodních 
zdrojů převodem vody z jiné vodárenské 
soustavy pro překlenutí dlouhodobého 
sucha 

  ?      

Minimalizace solení komunikací a použití 
herbicidů a pesticidů v sídlech 

        

Zohlednění rizika povodní při navrhování a 
projektování staveb a dalších projektů 
v ohrožených územích 

        

Preventivní přesun strategického majetku a 
potenciálně zdravotně nebezpečných látek 
mimo dosah možného rozlivu 

        

Přednostní využívání opatření povodňové 
ochrany s minimálním negativním vlivem na 
ekologický stav vod, přírody a krajiny 

        

Zajištění bezpečného převedení zvýšených 
průtoků vody zastavěnými částmi obcí 
s využitím technických opatření v kombinaci 
s přírodě blízkými opatřeními  

        

Věnování zvýšené pozornosti ochraně před 
přívalovými povodněmi v rámci přípravy 
plánů pro zvládání povodňových rizik 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Plánování v oblasti prevence rizik a 
managementu městského tepelného 
ostrova 

        

Regulace zahušťování zástavby sídel na 
úkor volných ploch a ploch zeleně při 
stanovování zastavitelných ploch 

        

Plánování a rozvoj systémů sídelní zeleně 
a vodních ploch v rámci urbanistického 
rozvoje ve vazbě na hustotu a počet 
obyvatel – zvýšení funkční kvality  

        

Zakládání, rozvoj a péče o systém sídelní 
zeleně s ohledem na zvýšení podílu, kvality 
a funkční účinnosti sídelní zeleně a vodních 
ploch včetně jejich propojení 

        

Přizpůsobení stavebních standardů, norem 
a certifikací týkajících se stavebních 
konstrukcí pro nové stavby i rekonstrukce 
s ohledem na dopady změny klimatu 

        

Zajištění koordinovaného přístupu pro 
posouzení zranitelnosti staveb  

        

Realizovat programy zaměřené na veřejný 
sektor přispívající k adaptaci veřejných 
budov na změnu klimatu  

        

Podporovat programy zaměřené na 
rezidenční a komerční sektor přispívající k 
adaptaci budov na změnu klimatu  

        

Stavební řešení vedoucí ke snížení 
tepelného stresu obyvatelstva 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Podpora technologií využívajících pro 
chlazení a klimatizaci budov obnovitelné 
zdroje energie  

        

Zavádění nástrojů odpovědného řízení pro 
podporu adaptace na změnu klimatu 
snižováním ekologické stopy sídel plynoucí 
z rostoucích nároků na zastavěné plochy, 
dopravu, potraviny, vodu, vytápění, služby  

        

Zajištění diagnostiky a léčby chorob 
rozšiřujících se na území ČR v souvislosti 
se změnou klimatu a posílení prevence 

        

Integrace udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu a adaptace na změnu klimatu do 
formulování a realizace strategií a z nich 
vycházejících plánů 

        

Nastavení stimulačních opatření cestovního 
ruchu s ohledem na změnu klimatu 

? ? ? ? ?  ?  

Prosazování a podpora mezioborové 
spolupráce v oblasti cestovního ruchu na 
všech úrovních řízení, sítě a výměna 
informací  

        

Řešení ochrany památek před negativními 
vlivy souvisejícími se změnou klimatu 

        

Stimulace k mezioborovému výzkumu 
dopadů změny klimatu na cestovní ruch  

        

Přijetí doporučení či nařízení o 
systematické výsadbě a výběru dřevin ve 
vhodné vzdálenosti podél silnic a železnic  
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Zohledňování projevů změny klimatu v 
rámci aktualizací dopravních sektorových 
strategií 

        

Využití telematických dopravních systémů         

Klimatizace a vytápění vozidel veřejné 
dopravy se zřetelem na vysokou účinnost a 
hospodárnost  

        

Zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů 
ve výrobních procesech  

        

Přizpůsobení současných bezpečnostních 
opatření (krizové a havarijní plány) a 
systémů řízení rizik v průmyslových 
zařízeních  

        

Zajišťování energetické bezpečnosti v 
kontextu změny klimatu 

        

Zajištění dostatku biomasy jako 
energetického zdroje podpora 
energetických zdrojů, jejichž produkce bude 
ekologicky šetrná a ekonomicky výhodná 

?        

Stabilizace lokalit svahových nestabilit 
v havarijním stavu prostřednictvím 
stabilizačních prvků 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Zpracování metod směřujících ke snížení 
zranitelnosti společnosti a zvýšení odolnosti 
vůči meteorologickým extrémům 

        

Podpora výzkumu, vývoje a inovací 
v oblasti environmentální bezpečnosti 
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Zajištění základních organizačních a 
technických opatření (predikce, varování, 
evakuace, záchranné práce, koordinace aj.) 

        

Zajištění informovanosti zvyšující 
připravenost obyvatelstva ke zvládání 
krizových situací  

        

Rozvoj systémů včasného varování 
obyvatelstva před přívalovými povodněmi  

        

Vytvoření varovného systému pro období 
extrémně vysokých teplot 

        

Posílení a rozvoj integrovaného 
záchranného systému (IZS) 

        

Zajištění infrastruktury Hasičského 
záchranného sboru ČR a jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí  

        

Rozvíjení technického zajištění tísňového 
volání, předávání informací mezi složkami 
IZS a rozvoj radiokomunikačního systému 
PEGAS 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Zdokonalení předpovědní, výstražné a 
hlásné služby a monitorovacích systémů a 
jejich harmonizace s EU/globálními 
systémy 

        

Analýza a návrh odpovídající úpravy 
legislativy v oblasti prevence vzniku požárů 
vegetace 

        

Monitoring a analýza stavu a režimu 
atmosféry, hydrosféry a litosféry (zejména 
rizikových svahů) a tvorba podkladů pro 
preventivní opatření 
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Vytvoření systému oceňování a hodnocení 
zásadních ekosystémových služeb a jeho 
integrace do tvorby politik a legislativy na 
národní a regionální úrovni 

        

Zavedení zeleného rozpočtování, tzn. 
systematické sledování výdajů státního 
rozpočtu a výdajů z evropských fondů dle 
účelovosti v souvislosti s adaptací na 
dopady změny klimatu 

        

Racionalizace řízení dotací se zohledněním 
potenciálních přínosů a nákladů ke 
zmírnění dopadů změny klimatu a 
odstranění environmentálně škodlivých 
dotací 

        

Ochrana a podpora plánování, zakládání, 
obnovy a údržby zelené infrastruktury 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

poskytující rozmanité ekosystémové služby 
a tlumící negativní projevy změny klimatu  

Realizace opatření proti šíření nepůvodních 
invazních druhů rostlin a živočichů a jejich 
regulace či případná eradikace, zajištění 
aktivní péče a součinnosti 

        

Kompenzace škod z veřejných prostředků 
podmíněné prováděním adaptačních 
opatření  

        

Daně reflektující negativní externality 
hospodářské činnosti na společnost a 
eliminovaná environmentálně škodlivá 
daňová zvýhodnění 

        

Fungující sdílení rizik - zejm. na tržním 
základě s přiměřenou státní podporou 

        

Probíhající vzdělávání, výchova a osvěta 
v oblasti změny klimatu a adaptace 

        

Probíhající metodická, edukativní a finanční 
podpora samospráv při vytváření 
adaptačních strategií a realizaci 
adaptačních opatření 

        

Zajištění a dostatečná podpora výzkumu, 
vývoje a inovací v oblasti změny klimatu a 
adaptace 

        

Existující znalostní základna ke zmírňování 
dopadů změny klimatu je průběžně 
aktualizována a uváděna do praxe 
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Specifický cíl (SC) Opatření klima ovzduší voda krajina příroda a 
biodiverzita 

půda odpady zdraví 

Aktivní a konstruktivní zapojení ČR do 
mezinárodních a unijních procesů v oblasti 
adaptace na změnu klimatu 
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Shrnutí  

Předběžná analýza vazeb mezi opatřeními předkládanými v návrhu adaptační strategie a 

jednotlivými složkami životního prostředí ČR (viz tabulka výše) indikuje především předpokládané 

pozitivní dopady Strategie. Nicméně, zároveň bylo identifikováno několik skupin potenciálních rizik 

negativních vlivů na některé složky životního prostředí, které mohou být s implementací koncepce 

spojeny.42  

 

Jsou to zejména následující vazby: 

 

V oblasti zemědělství (SC 1) 

S výstavbou nových a modernizací stávajících zavlažovacích systémů mohou být spojeny zvýšené 

požadavky na odběr vody, co může lokálně působit negativně na vodní zdroje. Podpora systému 

řízení rizik škodlivých organismů zemědělských plodin zas může působit negativně na biodiverzitu, 

pokud bude vést ke zvyšování využití pesticidů v zemědělství.  

 

V oblasti lesního hospodářství (SC 2) 

V souvislosti s opatřením pro zajištění dostatku biomasy jako energetického zdroje může dojít 

k podpore ztráty biotopů chráněných druhů. Opatření vedoucí ke zlepšení zvládání rizik biotických 

škodlivých činitelů lesních a okrasných dřevin může také vést k ohrožení biodiverzity v lesních 

porostech. 

 

V oblasti vodního hospodářství (SC 3) 

Opatření zahrnující plánování a výstavbu vodohospodářské infrastruktury jsou z podstaty věci 

potenciálním rizikem z hlediska ochrany biodiverzity, zejména vodních a pobřežních ekosystémů. 

Může docházet i ke konfliktu s územní ochranou přírody. Nejviditelněji je tento potenciální konflikt 

reprezentován v případě ochrany lokalit pro akumulaci povrchových vod, které jsou zároveň 

chráněny v rámci soustavy Natura 2000 (v tomto kontextu je vhodné připomenout, že navrhovaná 

koncepce neobsahuje žádné konkrétní územně vymezené návrhy a nelze v rámci jejího hodnocení 

tudíž řešit jednotlivé konkrétní potenciální střety tohoto typu). Na konkrétní opatření realizovaná v 

                                                
 

42 U opatření v rámci Specifického cíle 5, respektive pro Průřezové nástroje a opatření, nebyla v analýze 
identifikována žádná rizika negativních vlivů, nejsou tedy uvedena v popisu níže.  
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budoucnosti na základě této koncepce s možným významným vlivem na předměty ochrany nebo 

celistvost lokalit soustavy Natura 2000 je nutné nahlížet jako na záměry ve smyslu § 45h odst. 1 

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

 

V oblasti urbanizované krajiny (SC 4) 

Opatření mající za cíl regulovat teplotu v urbanizovaném území mohou vyžadovat zvýšenou 

spotřebu energetických surovin a mohou se tak dostat do protikladu s cíli v oblasti úspor a redukce 

spotřeby. Zajištění dostatku biomasy jako energetického může v závislosti od provedení opatření 

vést k podpore ztráty biotopů chráněných druhů.  Výsadbu dřevin podél silnic a železnic je nutné 

provádět s ohledem na bezpečnost cestního provozu, aby nevznikly nebezpečné úseky ohrožující 

zdraví.  

  

Předmětná koncepce, která představuje 1. aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v 

podmínkách ČR, oproti původnímu dokumentu zavádí větší spektrum rámcových opatření a její 

implementací se očekává zlepšování odolnosti (resilience) krajiny vůči změnám klimatu v řadě 

oblastí. Charakter možných vlivů připravované koncepce vychází z jejího průřezového zaměření 

na podporu adaptačních opatření v řadě oblastí, zahrnujících jak zlepšování odolnosti (resilience) 

ekosystémů a vodního režimu krajiny, tak i opatření k ochraně funkčnosti některých ekonomických 

odvětví, infrastruktury apod. Většina navrhovaných rámcových opatření bude mít neutrální či 

pozitivní vliv na složky životního prostředí.  V této souvislosti je nutné uvést, že vzhledem k tomu, 

že předmětná koncepce uvádí pouze rámcová opatření (bez konkrétního územního průmětu), není 

možné v této fázi posuzovat jejich přímé či lokální vlivy, lze jen předpokládat jejich nepřímé vlivy 

na jednotlivé složky životního prostředí. Opatření budou rozpracována do konkrétních úkolů 

v aktualizaci akčního plánu, který představuje implementační dokument strategie.  

 

Rámec opatření, které stanovuje aktualizace adaptační strategie, vychází z původní strategie, která 

byla vyhodnocena z hlediska vlivů na životní prostředí v roce 2015 (viz Vyhodnocení koncepce 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (Integra Consulting, 2015) a Závěrečné 

stanovisko MŽP k návrhu koncepce č. j.: 62644/ENV/15 ze dne 16. září 2015 (oba dokumenty jsou 

k dispozici na Informačním systému SEA 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP207K?lang=cs). S ohledem na závěry této SEA, 

která uvádí, že většina navrhovaných opatření má více či méně pozitivní vliv, případně nelze 

vzhledem k obecnosti formulovaných opatření vliv jasně stanovit bez znalosti konkrétního kontextu 
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(a území) případné aplikace, lze konstatovat, že obdobné závěry lze formulovat i pro aktualizaci 

adaptační strategie.  
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

E.1 Výčet možných vlivů koncepce přesahujících 
hranice České republiky 
V této fázi nelze specifikovat možné vlivy adaptační strategie přesahující hranice České republiky. 

Vzhledem k charakteru a předpokládanému obsahu koncepce a územnímu zaměření jsou však 

negativní vlivy na životní prostředí mimo území ČR velmi málo pravděpodobné. 

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

E.3 Další podstatné informace předkladatele o 
možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví 
Nejsou uvedeny. 

E.4 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je 
vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny 
Návrh 1. aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR nebyl příslušným 

orgánům ochrany přírody předložen k vydání stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů („ZOPK“), neboť dokument 

nenaplňuje ustanovení § 45h odst. 1 ZOPK, tedy samostatně, ani ve spojení s jinými koncepcemi 

a záměry nemůže významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 

nebo ptačích oblastí. 

Materiál představuje koncepci, jejíž implementace bude do značné míry závislá na dalších krocích 

při rozpracování stanovených opatření do úrovně legislativních návrhů, konkrétních opatření 

jednotlivých orgánů veřejné správy a plánování investičních opatření. Jsou tak navrhovány 

intervence, jejichž cílem je vytvořit podmínky pro naplňování cílů adaptační strategie, nikoliv 

rozhodovat o realizaci konkrétních investic. Zároveň v rámci návrhu 1. aktualizace Strategie 
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přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR nejsou formulovány žádné konkrétní investiční 

projekty s územním průmětem.  

Aktualizace koncepce tedy neobsahuje specifická opatření, aktivity či záměry s možnými dopady 

do území a nestanovuje rámec či kritéria pro jejich realizaci. Jejich uskutečnění v konkrétním území 

tak, aby bylo možné (byť se značnou mírou obezřetnosti) identifikovat významný vliv materiálu ve 

vztahu ke konkrétním předmětům ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a jejich ekologickým 

nárokům, či celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, z obsahu koncepce nelze 

dovodit. 

Významným hlediskem úvahy podle § 45i odst. 1 ZOPK je v souvislosti s 1. aktualizací Strategie 

přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR též skutečnost, že opatření směřující k adaptaci 

krajiny na změnu klimatu jsou při dodržení základních principů adaptace, které materiál formuluje 

(a tvoří tedy jeho integrální součást a rámec pro formulaci cílů, ale i navazujících opatření a úkolů 

akčního plánu), veskrze prospěšná pro její biodiverzitu. Zaměření koncepce je tedy ze své podstaty 

pro životní prostředí příznivé a negativní vlivy na lokality soustavy Natura 2000, i se zřetelem na 

relativně přísný stupeň její ochrany před nevhodným rozvojem prostřednictvím legislativních 

nástrojů ZOPK, nejsou s ohledem na úroveň obecnosti materiálu předpokládány. Tím samozřejmě 

není a nemůže být nijak negován požadavek § 45i ZOPK ve vztahu k záměrům následně 

vycházejícím z určitého koncepčního cíle, na druhou stranu to na úrovni strategické není možné 

předjímat a odchylovat se tak od úrovně obecnosti koncepce (viz též Metodický materiál MŽP 

„Postup hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – 

aktualizace 2018“). Ač je tedy zjevné, že především v oblasti technických opatření, např. vodních 

zdrojů, obnovitelných zdrojů energie, vyšších odběrů vod apod. mohou konkrétní projekty 

významné ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 způsobit; tento rozvoj však není samotnou 

aktualizací koncepce nijak predikován, a v žádném případě ani podporován. 

V neposlední řadě je nutné též vycházet z materiálu „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v 

podmínkách ČR – Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“ 

(Michala Kopečková, 2015), v rámci kterého bylo konstatováno, že tato koncepce nemá významně 

negativní vlivy na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (a následně byl tento výrok 

reflektován ve stanovisku SEA Ministerstva životního prostředí). Toto posouzení podle § 45i ZOPK 

konstatovalo, že „Negativní vlivy nevyplývají z koncepce nutně, bude záležet na konkrétních 

projektech“ a neidentifikovalo byť jediné opatření, které by autorizovaná osoba hodnotila na úrovni 

negativního vlivu, ať už mírně, či dokonce významně. Vesměs bylo konstatováno, že opatření jsou 
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bez přímého vlivu, mají vliv pozitivní či jej nelze na úrovni koncepce detailně hodnotit. S ohledem 

na skutečnost, že okruhy intervencí a tematické, resp. obsahové zaměření původní koncepce a její 

v současné době předkládané aktualizace jsou v zásadě obdobné, stejně jako úroveň její 

obecnosti, lze mít důvodně za to, že aktualizace nebude generovat vlivy neposouzené v rámci výše 

citovaného materiálu. 

 

 


