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B. ÚDAJE O KONCEPCI  

B.1. NÁZEV 

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ02 Střední Čechy 

 

B.2. OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA) 

Obsah koncepce  

Program je zpracován z podrobných podkladů (podkladové materiály), které 

nejsou přímou součástí nebo přílohami Programu. Tyto materiály jsou 

poskytnuty krajským úřadům a dalším členům regionálního řídícího výboru 

k dalšímu využití. 

Podkladové materiály jsou členěny následovně: 

 Část 01 – Popis řešeného území, 

 Část 02 – Analýza úrovně znečišťování (Emisní analýza), 

 Část 03 – Analýza úrovně znečištění (Imisní analýza), 

 Část 04 – Rozptylová studie, 

 Část 05 – SWOT analýza, 

 Část 06 – Vyhodnocení opatření přijatých před zpracováním programu, 

 Část 07 – Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší. 

Program obsahuje následující kapitoly: 

MANAŽERSKÝ SOUHRN 

A. ÚVOD 

B. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

B.1 Vymezení a popis zóny 

B.2 Popis způsobu posuzování úrovní znečištění, umístění stacionárního 

 měření (mapa, geografické souřadnice) 

B.3 Informace o charakteru cílů vyžadujících v dané lokalitě ochranu 

B.3.1 Stanovení cílové skupiny obyvatel 

B.3.2 Vymezení citlivých ekosystémů 

B.3.3 Odhad rozlohy znečištěných oblastí pro jednotlivé znečišťující 

 látky 
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B.3.4 Velikost exponované skupiny obyvatel 

B.4 Seznam odpovědných osob 

C. ANALÝZA SITUACE 

C.1 Úrovně znečištění zjištěné v předchozích letech – vyhodnocení období 

 2003 - 2012 

C.1.1 Suspendované částice PM10 

C.1.2 Oxid dusičitý 

C.1.3 Benzo(a)pyren 

C.1.4 Arsen 

C.2 Aktuální úrovně znečištění 

C.3 Odhad vývoje úrovně znečištění 

C.4 Celkové množství emisí v oblasti 

C.4.1 Emisní vstupy 

C.4.2 Emisní bilance – vývojové řady 

C.4.3 Podrobné emisní bilance pro rok 2011 

C.4.4 Hodnocení emisních bilancí 

C.5 Analýza příčin znečištění 

C.5.1 Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 

C.5.2 Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého 

C.5.3 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu 

C.5.4 Průměrné roční koncentrace arsenu 

C.6 Výčet významných zdrojů znečišťování ovzduší doplněný jejich 

 geografickým vyznačením 

C.6.1 Vyjmenované zdroje - tuhé znečišťující látky 

C.6.2 Vyjmenované zdroje – oxidy dusíku 

C.6.3 Vyjmenované zdroje - benzo(a)pyren 

C.6.4 Mobilní zdroje (doprava) 

C.7 Informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí 

C.7.1 Sekundární aerosoly 

C.7.2 Pozadí – odhad nemodelovaných zdrojů znečištění 

C.8 Opatření přijatá před zpracováním programu na lokální, regionální, 

 národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k dané zóně  

a hodnocení účinnosti těchto opatření 
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C.8.1 Opatření přijatá na národní a mezinárodní úrovni 

C.8.2 Opatření přijatá na regionální úrovni 

C.8.3 Opatření přijatá na lokální úrovni 

C.8.4 Vyhodnocení realizace navržených opatření 

C.8.5 Hodnocení účinnosti uvedených opatření 

C.9 SWOT analýza 

D. CÍLE A PRIORITY PROGRAMU 

D.1 Matice logického rámce 

D.2 Identifikace cílů a priorit 

D.2.1 Stanovení cíle Programu zlepšování kvality ovzduší 

D.2.2 Řešené znečišťující látky 

D.2.3 Prioritní kategorie zdrojů 

D.2.4 Územní priority 

E. SEZNAM A POPIS NOVĚ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PZKO 

E.1 Administrativní a legislativní opatření k ochraně ovzduší 

E.1.1 Opatření realizovatelná na národní úrovni 

E.1.2 Opatření realizovatelná na regionální úrovni (kraj/krajský úřad) 

E.1.3 Opatření realizovatelná na lokální úrovni (obec/ obecní 

 úřad/úřad obce s rozšířenou působností) 

E.2 Územní emisní stropy 

E.2.1 Úvodní ustanovení ke stanovení územních emisních stropů pro 

 vyjmenované stacionární zdroje 

E.2.2 Postup stanovení územních emisních stropů pro skupiny 

 vyjmenovaných stacionárních zdrojů 

E.2.3 Lokality určené pro regulaci vyjmenovaných zdrojů územním 

 emisním stropem 

E.2.4 Emisní stropy pro vyjmenované stacionární zdroje v zóně CZ02 

 Střední Čechy 

E.2.5 Doporučený postup při uplatnění emisních stropů pro skupiny 

 vyjmenovaných zdrojů 

E.2.6 Postup stanovení emisních stropů pro silniční automobilovou 

 dopravu 

E.2.7 Emisní stropy pro silniční automobilovou dopravu v zóně CZ02 
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E.3 Regulace vyjmenovaných zdrojů v souladu s §13 odst. 1 zákona 

 o ochraně ovzduší 

E.4 Prověření provozu vyjmenovaných zdrojů v ORP, kde nedochází 

 k překročení imisního limitu 

E.5 Technická opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší 

E.5.1 Priority v návrhu opatření 

E.5.2 Opatření ke snížení vlivu silniční dopravy na znečištění ovzduší 

E.5.3 Opatření ke snížení vlivu vyjmenovaných stacionárních zdrojů 

 na znečištění ovzduší 

E.5.4 Opatření ke snížení vlivu zemědělské výroby na znečištění 

 ovzduší 

E.5.5 Opatření ke snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných 

 v domácnostech (případně v živnostenské činnosti) na úroveň 

 znečištění ovzduší 

E.5.6 Opatření vedoucí ke snížení vlivu jiných zdrojů na znečištění 

 ovzduší 

E.6 Specifické problémy v zóně CZ02 Střední Čechy 

E.7 Katalog typových opatření 

E.8 Financování navržených opatření 

E.8.1 Posouzení možné podpory u jednotlivých opatření 

E.8.2 Vyhodnocení možnosti využití externích zdrojů financování 

F. ODHAD PLÁNOVANÉHO PŘÍNOSU KE SNÍŽENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ 

 VYJÁDŘENÝ PROSTŘEDNICTVÍM VHODNÝCH INDIKÁTORŮ  

A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA POTŘEBNÁ K DOSAŽENÍ IMISNÍCH LIMITŮ 

F.1 Odhad vývoje úrovně znečištění 

F.1.1 Modelové vyhodnocení dopadu navrhovaných dopravních 

 opatření 

F.1.2 Modelové vyhodnocení dopadu navrhovaných opatření 

 v sektoru vytápění domácností 

F.1.3 Modelové vyhodnocení vlivu opatření na bodových 

 stacionárních zdrojích 

F.2 Indikátory programu 

G. SEZNAM RELEVANTNÍCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH ZDROJŮ 

 INFORMACÍ 
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Návrhová část  

Pro každou řešenou znečišťující látku jsou na úrovni zóny CZ02 Střední Čechy 

stanoveny prioritní kategorie zdrojů, přičemž jejich zdůvodnění vyplývá 

z podílů na celkových emisích jednotlivých škodlivin a zejména na imisním 

příspěvku jednotlivých skupin zdrojů: 

 Spalování pevných paliv ve zdrojích jmenovitého tepelného příkonu do 
300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění  – nejvýznamnější zdroj imisního zatížení benzo(a)pyrenem, zdroj 
imisního zatížení PM10 a PM2,5 a zdroj imisního zatížení arsenem. (Vytápění 
domácností nejvýznamněji přispívá k imisnímu zatížení v chladné části roku 
a v období nepříznivých rozptylových podmínek.) 

 Mobilní zdroje (doprava) – významný zdroj imisního zatížení PM10 a PM2,5, 
NO2, v závislosti na intenzitě dopravy rovněž velmi významný zdroj 
imisního zatížení benzo(a)pyrenem. 

 Vyjmenované bodové stacionární zdroje– zdroje primárních a fugitivních 
emisí PM10 a PM2,5. Zdroje prekurzorů sekundárních aerosolů 
(vyjmenované stacionární zdroje s emisemi SO2 a NOX). 

 Zdroje fugitivních emisí pevných částic – odvaly, průmyslové areály  
a stavební činnost – zdroj emisí PM10, PM2,5, benzo(a)pyrenu a arsenu. 

 
Typy plánovaných opatření  

Návrhová část obsahuje seznam a popis navrhovaných opatření:  

 Administrativní a legislativní opatření k ochraně ovzduší (opatření 
realizovatelná na národní úrovni; opatření realizovaná na regionální úrovni 
- kraj/krajský úřad; opatření realizovaná na lokální úrovni - obec/obecní 
úřad/úřad ORP) 

 Územní emisní stropy 

 Regulace vyjmenovaných zdrojů v souladu s § 13 odst. 1 zákona o ochraně 
ovzduší 

 Prověření provozu vyjmenovaných zdrojů v ORP, kde nedochází 
k překročení imisního limitu 

 Technická opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší 

Pro řešení specifických problémů Program navrhuje opatření ke snížení vlivu 

mobilních zdrojů a vlivu domácností na kvalitu ovzduší. Rovněž navrhuje 

opatření ke snížení vlivu odvalů a průmyslových areálů na kvalitu ovzduší. 

Součástí programu zlepšování kvality ovzduší jsou rovněž opatření ke snížení 

vlivu skupin vyjmenovaných stacionárních zdrojů. 

V rámci návrhu technických opatření jsou zvlášť, z „Katalogu typových 

opatření“, vybrána prioritní opatření, která mohou realizovat stát, kraje, města 

a obce v rámci vlastní samosprávné činnosti, případně ve spolupráci s dalšími 
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odpovědnými subjekty (např. ŘSD), a pro dosažení zlepšení kvality ovzduší mají 

nejvýznamnější efekt.  

Opatření jsou detailně rozpracována do karet opatření, které obsahují kód 

opatření, název, popis opatření, správní úroveň, na které může být opatření 

aplikováno, časový rámec opatření atd. Každé opatření má navíc navržený 

doporučený způsob aplikace s ohledem na jeho maximální efektivitu. 

Financování navržených opatření 

Návrh Programu identifikuje jako nejvýznamnější možné zdroje pro zajištění 

financování navržených opatření následující národní a evropské zdroje 

programovacího období 2014 – 2020:  

 Operační program Životní prostředí 

 Operační program Doprava 

 Integrovaný regionální operační program 

 Program rozvoje venkova 

 Nová zelená úsporám 

Podrobný popis finančních nástrojů je obsažen v  kapitole „Financování 

navržených opatření“. V této kapitole je ke každému opatření uvedenému 

v tzv. katalogu opatření přiřazen možný způsob jeho financování.  

Vazba PZKO na další související koncepce k řízení kvality ovzduší 

Program vznikl v rámci zpracování společného projektu, jehož výstupem je 

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR, Národní 

program snižování emisí ČR 2020 a Programy ke zlepšení kvality ovzduší (PZKO) 

pro 10 zón a aglomerací. 

 

B.3. CHARAKTER KONCEPCE 

Program zlepšování kvality ovzduší - zóna CZ02 Střední Čechy je připraven dle 

§ 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále také 

„zákon“ nebo „zákon o ochraně ovzduší“). Navrhovaná opatření PZKO CZ02 ke 

splnění účelu Programu (dodržení imisních limitů) jsou navržena do roku 2020.  

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ02 Střední Čechy byl zpracován 

v rámci projektu „Střednědobá strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality 

ovzduší“ (dále též jen „Strategie“). Program je zpracován v rozsahu a obsahově 

tak, aby plně respektoval požadavky přílohy č. 5 zákona. 
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B.4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ 

Základní právní normou upravující hodnocení a řízení kvality ovzduší je zákon 

o ochraně ovzduší. Podrobnosti dále specifikuje vyhláška č. 330/2012 Sb., 

o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování 

veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Česká legislativa 

reflektuje požadavky Evropské unie stanovené směrnicí pro kvalitu vnějšího 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, tedy směrnicí 2008/50/ES. Tato nová 

směrnice sloučila většinu předchozích právních předpisů do jediné směrnice 

(s výjimkou směrnice 2004/107/ES) beze změny stávajících cílů kvality ovzduší. 

Nově jsou stanoveny cíle kvality ovzduší pro PM2,5 (jemných částic). 

Míra znečištění ovzduší je objektivně zjišťována monitorováním koncentrací 

znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry sítí měřicích stanic. 

Při hodnocení kvality ovzduší jsou porovnávány zjištěné imisní úrovně 

s příslušnými imisními limity, případně s přípustnými četnostmi překročení 

těchto limitů dle zákona o ochraně ovzduší. 

Směrnice Evropské unie 2008/50/ES pro kvalitu vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu požaduje po členských státech rozdělit své území do zón  

a aglomerací, přičemž zóny a aglomerace jsou především chápány jako základní 

jednotky řízení kvality ovzduší.  

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje v § 3 základní teze pro přípustnou úroveň 

znečištění, přičemž imisní limity a přípustné četnosti překročení jsou stanovené 

v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší. Posuzování a vyhodnocení úrovně 

znečištění se pak dle ustanovení § 5 zákona o ochraně ovzduší provádí pro 

území vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen „zóna“) 

a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel vyšším než 

250 000 (dále jen „aglomerace“). 

V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený 

v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší, nebo v případě, že je 

v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této příloze v bodu  

1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální počet překročení, 

zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo 

obecním úřadem do 18 měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo 

k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo aglomeraci program 

zlepšování kvality ovzduší (viz § 9 odst. 1 zákona). 

Dle § 41 odst. 3 zákona musí být programy zlepšování kvality zpracované 

v souladu s dikcí zákona vydány do dvou let od nabytí účinnosti zákona. 

Do doby vydání programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných dle zákona 

platí programy vydané a zpracované dle zákona č. 86/2002 Sb., v úplném znění.  

V oblastech, kde nedochází k překročení žádného z imisních limitů, je potřeba 

zajistit dodržování dobré kvality ovzduší. To odpovídá jedné ze základních 
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zásad směrnice 2008/50/EC, která obdobně požaduje, aby již jednou dosažená 

vyhovující kvalita ovzduší byla nadále dodržována. 

 

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

Účelem Programu je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin 

znečištění ovzduší a především stanovit taková opatření, jejichž realizace 

povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. 

Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření navržená 

v Programu v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně 

znečištění nebyly překročeny. PZKO pro zónu CZ02 Střední Čechy obsahuje 

opatření, jejichž aplikací v doporučeném rozsahu dojde ke zlepšení kvality 

ovzduší v zóně. 

Program vychází z údajů o emisích a imisním zatížení, které jsou zpracovávány 

Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro zpracování Programu byl jako 

referenční rok použit rok 2011 (zpracování Programu bylo zahájeno v červnu 

2013, rok 2011 byla poslední dostupná a úplná emisní data). K roku 2011 je 

vztažena analýza příčin znečištění ovzduší, či např. navržená opatření. Analýza 

znečištění ovzduší zahrnuje nicméně podrobné informace za roky 2003 – 2012. 

Analýza znečišťování ovzduší obsahuje podrobné informace za roky  

2001 – 2011. 

Programy zlepšování kvality ovzduší jsou vytvářeny pro zóny a aglomerace 

(stanovené zákonem o ochraně ovzduší), kde došlo k překročení imisního 

limitu popřípadě k více než povolenému počtu překročení imisního limitu (§ 9 

odst. 1 zákona). Programy analyzují stav kvality ovzduší v zóně/aglomeraci, 

jeho příčiny, identifikují významné zdroje znečišťování ovzduší, navrhují 

opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. Mezi významná nová opatření 

zavedená zákonem patří stanovení emisních stropů a lhůt k jejich dosažení pro 

vymezená území a v rámci těchto území i pro vybrané skupiny stacionárních 

zdrojů a silniční dopravu. V případě, že jsou identifikovány problémy a příčiny 

zhoršené kvality ovzduší v zóně/aglomeraci, jejichž řešení není na regionální 

úrovni možné, jsou tyto postupovány na úroveň národní a reflektovány 

v Národním programu snižování emisí ČR.  

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ02 Střední Čechy byl zpracován 

v rámci projektu „Strategie“ („Střednědobá strategie (do roku 2020)  

ke zlepšení kvality ovzduší“). Přípravy všech podkladových materiálů i vlastního 

Programu se účastnila široká skupina subjektů. Pro účely projednání byly 

zřízeny na regionální úrovni řídící výbory pro každou zónu a aglomeraci. 

V řídících výborech byly zastoupeny, kromě ministerstva životního prostředí 

(dále také „MŽP“), i ministerstva dopravy, regionálního rozvoje, průmyslu, 

zemědělství, financí i vnitra, orgány kraje, obcí s rozšířenou působností a obcí, 
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Asociace krajů, Svaz měst a obcí a environmentální nevládní organizace 

(zástupci Zeleného kruhu) a dalších odborných organizací (ČHMU, ČIŽP, Státní 

fond životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic, atd.). Tyto subjekty měly 

možnost se na tvorbě strategických dokumentů k ochraně ovzduší podílet  

a opakovaně je v průběhu přípravy připomínkovat. Připomínky byly průběžně 

zapracovávány. 

V červenci 2013 a dubnu 2014 proběhla dvě kola jednání hlavního řídícího 

výboru (na národní úrovni), v průběhu měsíců prosinec 2013 – duben 2014 se 

dvakrát setkaly i všechny regionální řídící výbory ustavené na úrovni všech zón 

a aglomerací. V listopadu a prosinci 2014 pak byly jak hlavní řídící výbor, tak 

regionální řídící výbory seznámeny s pre-finálními verzemi dokumentů. 

Výstupy jednotlivých etap přípravy Programu byly průběžně poskytovány všem 

zapojeným subjektům, připomínky jsou v maximální možné míře zohledněny. 

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ02 Střední Čechy, stejně jako 

Programy zlepšování kvality ovzduší pro ostatní zóny a aglomerace, bude 

vydán Ministerstvem životního prostředí formou opatření obecné povahy  

a zveřejněn ve věstníku MŽP. 

 

B.6. HLAVNÍ CÍLE  

Cílem PZKO je dosáhnout na celém území zóny Střední Čechy splnění imisních 

limitů1 daných zákonem o ochraně ovzduší. Cíl programu je stanoven tak, aby: 

 došlo ke snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, aby kvalita 
ovzduší byla zlepšena tam, kde jsou imisní limity na území zóny 
překračovány, a  

 zároveň kvalita ovzduší byla udržena a zlepšována také tam, kde jsou 
současné koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních 
limitů. 

Z uvedeného cíle pak pro CZ02 Střední Čechy vyplývají následující řešené 

znečišťující látky: 

 suspendované částice:  

o PM10 - dochází k plošnému překračování imisního limitu pro 
24hodinové koncentrace, dochází k překračování ročního 
imisního limitu, 

 benzo(a)pyren: dochází k plošnému a dlouhodobému překračování 
imisního limitu, 

 oxidy dusíku: dochází k místnímu překračování ročního imisního limitu. 

                                                                    

1 To znamená dosáhnout imisních limitů u dnes problémových znečišťujících látek, 

kterými jsou tzv. „řešené znečišťující látky“ 
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 arsen: dochází k místnímu překračování ročního imisního limitu. 

U ostatních znečišťujících látek není, dle prostorové interpretace imisních dat 

ČHMÚ (na základě vyhodnocení pětiletých průměrů), indikováno dlouhodobé 

překračování imisního limitu. 

Pro každou řešenou znečišťující látku jsou na úrovni zóny CZ02 Střední Čechy 

stanoveny prioritní kategorie zdrojů, přičemž jejich zdůvodnění vyplývá 

z podílů na celkových emisích jednotlivých škodlivin a zejména na imisním 

příspěvku jednotlivých skupin zdrojů: 

 Spalování pevných paliv ve zdrojích jmenovitého tepelného příkonu do 
300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění  – nejvýznamnější zdroj imisního zatížení benzo(a)pyrenem, zdroj 
imisního zatížení PM10 a PM2,5 a zdroj imisního zatížení arsenem.  

Vytápění domácností nejvýznamněji přispívá k imisnímu zatížení v chladné 
části roku a v období nepříznivých rozptylových podmínek. 

 Mobilní zdroje (doprava) – významný zdroj imisního zatížení PM10 a PM2,5, 
NO2, v závislosti na intenzitě dopravy rovněž velmi významný zdroj 
imisního zatížení benzo(a)pyrenem. 

 Vyjmenované bodové stacionární zdroje– zdroje primárních a fugitivních 
emisí PM10 a PM2,5. Zdroje prekurzorů sekundárních aerosolů 
(vyjmenované stacionární zdroje s emisemi SO2 a NOX). 

 Zdroje fugitivních emisí pevných částic – odvaly, průmyslové areály  
a stavební činnost – zdroj emisí PM10, PM2,5, benzo(a)pyrenu a arsenu. 

 

Opatření jsou zaměřena na: 

A. Snížení vlivu silniční dopravy na úroveň znečištění ovzduší, 

B. Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší, 

C. Snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň znečištění ovzduší (navrženo 
opatření s vazbou na omezování větrné eroze na náchylných půdách), 

D. Snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných v domácnostech 
(náhrada nevyhovujících spalovacích zařízení, zejména těch, která slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění), 

E. Snížení vlivu jiných zdrojů na úroveň znečištění ovzduší (navržena opatření 
s vazbou na stanovení podmínek ochrany ovzduší při zadávání veřejných 
zakázek, zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a plošnou výsadbu 
zeleně, snižování vlivu odvalů a průmyslových areálů na kvalitu ovzduší, 
informování a osvětu veřejnosti a územní plánování). 
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B.7. PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ  

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ02 Praha je zpracován 

invariantně. 

 

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

A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY 

Vzhledem k účelu a charakteru koncepce lze očekávat vazby PZKO s řadou 

regionálních a místních, případně národních dokumentů. Níže je uveden 

přehled nejdůležitějších relevantních strategických dokumentů – určení  

a vyhodnocení hlavních vazeb Programu k těmto dokumentům bude 

předmětem dalšího postupu hodnocení: 

Rozvojové dokumenty pro území středních Čech - regionální úroveň 

 Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje 

(aktualizace, 2012). 

 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. 

 Program rozvoje kraje územního obvodu Středočeského kraje  

2014-2020. 

 Územní energetická koncepce Středočeského kraje (2002). 

 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (aktualizace, 

2008). 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (2004). 

 Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace Středočeský kraj 

(2008). 

 Plány oblastí povodí (Vltava, Berounka, Labe, Ohře). 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 

2006_2016. 

 Koncepce EVVO. 

Dokumenty ČR - národní úroveň 

 Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020. 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

2014-2020. 

 Operační program životní prostředí 2014-2020. 

 Operační program Doprava 2014-2020.  

 Integrovaný regionální operační program. 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+. 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. 
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 Státní energetická koncepce. 

 Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. 

 Druhý Akční plán energetické účinnosti České republiky. 

 Surovinová politika ČR. 

 Státní politika životního prostředí. 

 Národní program snižování emisí. 

 Plán odpadového hospodářství ČR . 

 Rámcová směrnice o změně klimatu a Kjótský protokol. 

 Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence 

nemocí. 

 Akční plán zdraví a životní prostředí. 

 

Kumulace vlivů 

S ohledem na charakter a zaměření Programu je možné, že dojde ke kumulaci 

vlivů s opatřeními v jiných koncepčních dokumentech, které mohou ovlivnit 

kvalitu ovzduší (např. OP Doprava, OP Životní prostředí, aktualizace Státní 

energetické koncepce apod.). Podrobnější vyhodnocení kumulativních vlivů 

bude předmětem dalších kroků zpracování SEA. 

 

B.9. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ 

Termín pro vyhlášení PZKO je podzim 2015. 

 

B.10. NÁVRHOVÉ OBDOBÍ 

Navržená opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ02 Střední 

Čechy jsou zpracovávána do roku 2020. 

 

B.11. ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ 

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ02 Střední Čechy budou vydán 
Ministerstvem životního prostředí ČR formou opatření obecné povahy. 
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ  

Program zlepšování kvality ovzduší je zpracován pro území zóny Střední Čechy. 

Členění na zóny a aglomerace vychází z přílohy č. 3 k zákonu o ochraně 

ovzduší. Zóna CZ02 Střední Čechy pokrývá správní obvod Středočeského kraje. 

Území zóny tvoří okresy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, 

Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník. 

 

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 dvou krajů České republiky: 

 Středočeský kraj se sídlem v Praze  

 Hlavní město Praha (VÚSC Pražský kraj)  

 

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

Jak vyplývá z části B Oznámení výše, Program je zaměřen na zlepšení kvality 

ovzduší a jedná se tedy o specificky a úzce zaměřený dokument. S ohledem na 

charakter dokumentu tedy bylo možné již při zpracování oznámení 

identifikovat hlavni složky a témata životního prostředí a veřejného zdraví, 

respektive ty složky, které pravděpodobně PZKO ovlivněny nebudou. Na 

základě předběžné analýzy PZKO zpracovatel oznámení definoval následující tři 

kategorie složek a témat životního prostředí a veřejného zdraví dle míry vazby 

na PZKO: 

Kategorie 1 – ovzduší, zdraví obyvatel, klima: témata se silnou vazbou na 

PZKO, lze očekávat přímé a významné vlivy PZKO na tato témata.  

Kategorie 2 – půda, voda, lesní ekosystémy, odpady, krajina: témata se slabou 

vazbou na PZKO, lze očekávat spíše nepřímé a sekundární vlivy PZKO na tato 

témata.  

Kategorie 3 – hluk, kulturní památky: témata bez vazby na PZKO, která velmi 

pravděpodobně nebude mít vliv na tato témata.  
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Toto členění také vychází z témat, která jsou řešena v rámci SEA Střednědobé 

strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR.  

S ohledem na výše uvedené, a s cílem směřovat zjišťovací řízení na ta témata 

životního prostředí a veřejného zdraví, která mají určitou vazbu na PZKO  

a která tedy budou hodnocena z hlediska vlivů na životní prostředí, je tato část 

Oznámení primárně zaměřena na popis pro témata v kategoriích 1 a 2 výše. 

Témata v kategorii 3 jsou proto popsána jen velmi stručně.  

 

Ovzduší  

K hlavním problémům kvality ovzduší v ČR v současné době patří znečištění 

ovzduší suspendovanými částicemi, benzo(a)pyrenem a přízemním ozonem. 

S ohledem na navržená dopravní opatření v Programu lze předpokládat snížení 

emisí prekurzorů troposférického ozonu, nicméně přízemní ozon není 

předmětem Programu (dle § 9 zákona) a je proto neúčelné se jím dále ve 

vztahu k Programu zabývat. 

Z hlediska zdravotních dopadů v ČR je rozhodující znečištění ovzduší 

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

organickými polutanty (POP), zejména polycyklickými aromatickými uhlovodíky 

(PAU). Významný podíl na znečištění ovzduší suspendovanými částicemi mají 

sekundární částice vznikající z prekurzorů v ovzduší, za které jsou považovány 

NOx, SO2, NH3 a VOC.  

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

negativní vliv na ekosystémy, ať už přímým poškozováním vegetace či 

v podobě kritických zátěží v důsledku acidifikace půd.  

Emisní situace 

Na základě emisní bilance ČHMÚ je na následujícím grafu znázorněno kolísání 

velikosti emisí jednotlivých znečišťujících látek v zóně Střední Čechy 

v uplynulých letech. 
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Obrázek č. 1: Vývoj emisí SO2,NOx a CO v zóně Střední Čechy v letech 2001-2011 

 

Zdroj: Emisní bilance ČHMÚ 

K nejvýraznějšímu poklesu došlo v uplynulém desetiletí v případě oxidu 

uhelnatého a oxidu siřičitého, pravděpodobně v návaznosti na modernizaci 

malých spalovacích zdrojů.  

Pokles emisí nastal také v případě VOC, zejména z důvodu snížení emisí 

z dopravy, významný podíl na zlepšení měly ale také menší průmyslové zdroje 

(REZZO 2 a REZZO 3).  

V případě NOx, u kterého v zóně Střední Čechy dominuje vliv automobilové 

dopravy, dochází k průkaznému poklesu emisí od roku 2008. 

Stagnace velikosti emisí nastala v hodnoceném období v případě TZL. U této 

látky jsou výsledné emise významně určeny mnoha segmenty zdrojů: 

automobilovou dopravou (spíše nárůst emisí vlivem zvyšování intenzit 

dopravy), individuálním vytápěním domácností (stagnace emisí, resp. kolísání 

v návaznosti na aktuální cenovou dostupnost paliv) i průmyslovými zdroji 

(klesající trend emisí). V návaznosti na překračování imisních limitů tuhých 

znečišťujících látek je dosavadní stagnující trend emisí této znečišťující látky, 

včetně na ně navázaných polycyklických aromatických uhlovodíků, prioritním 

problémem kvality ovzduší v zóně Střední Čechy. 

Imisní situace 

V uplynulých 5-ti letech (2009 – 2013) došlo v zóně CZ02 - Střední Čechy 

k překročení imisních limitů stanovených pro: 
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 nejvyšší denní koncentrace suspendovaných částic PM10 - především 

Kladno, Slaný, Kralupy n. Vlt., Neratovice, Mělník, Rakovník, Beroun a dále 

plošně menší ohniska v severozápadním kvadrantu zóny, lokální mírné 

překročení v Mladé Boleslavi, 

 průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu - souvislá oblast severně 

a severozápadně od Prahy (zejména Kladno, Slaný, Kralupy n. Vlt., 

Neratovice, Mělník, Brandýs n. L.), dále také roztroušené lokální izolované 

oblasti překročení v místech vesnic a měst na celé ploše zóny, častěji však 

v severní polovině zóny. 

Celkově je nejvíce zatíženou oblastí zóny je Kladensko. Nevyhovující imisní 

situaci v zóně rozhodující měrou působí kombinovaný vliv dopravy 

a individuálního vytápění domácností pevnými palivy, ke kterým lokálně 

přistupuje průmyslová činnost (těžební průmysl a na něj navázané cementárny 

a vápenky, ocelářství). 

Pro látky, které v zóně CZ02 Střední Čechy překračují imisní limity, lze na 

základě porovnání pětiletého průměru imisních koncentrací za období let 2007 

- 2013 s pětiletým průměrem za období let 2009 - 2013 konstatovat následující 

celkové trendy vývoje znečištění v zóně: 

 imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 stagnují (změna 

průměrných ročních koncentrací o méně než 1% ročně), roste však podíl 

jemných částic (koncentrace PM2,5 rostou v průměru o 3% ročně) 

 imisní koncentrace benzo(a)pyrenu narůstají (o cca 13% ročně). 

V případě, že by posuzovaná koncepce nebyla realizována, do roku 2020 by 

u většiny znečišťujících látek zůstaly stávající trendy vývoje znečištění ovzduší 

beze významné změny. Významná změna skladby ani emisní úrovně zdrojů 

s významným vlivem na kvalitu ovzduší se v hodnocené zóně do roku 2020 

nepředpokládá.  

Výjimkou je benzo(a)pyren, u kterého by mohlo dojít ke změně trendu 

(zmírnění nárůstu koncentrací až jejich stagnaci) v návaznosti na snížení emisí 

z individuálního vytápění domácností vyvolané modernizací spalovacích 

zařízení (zákaz prodeje emisně nevyhovujících zařízení od roku 2014 a zákaz 

provozu těchto zařízení od roku 2022).   

Veřejné zdraví  

V posledních pěti letech došlo k významnému nárůstu počtu obyvatel a to 

o cca 56 000. 
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Obrázek č. 2: Počet obyvatel v regionu Střední Čechy v letech 2009-2013 

 

K velkému zvýšení došlo v populaci ve věku do 14 let o 25 000. Lze 

předpokládat, že jde o přibývání dětí v území, obklopujícím Prahu, ale také 

velká města regionu. 

Obrázek č. 3: Počet obyvatel ve věku 0-14 let ve Středních Čechách v letech 2009-2013 

 

K poněkud vyššímu příbytku obyvatel (31 000) došlo v populační skupině osob 

starších 65 let. 
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Obrázek č. 4: Počet obyvatel ve věku 65 a více let ve Středních Čechách v letech 2009-

2013 

 

Dochází k prodlužování věku a let dožití, stejně jako ve celé České republice 

 a v Evropě a dalších zemích pokrytých euroamerickou civilizací. 

Obrázek č. 5: Hrubá míra úmrtnosti ve Středních Čechách v letech 2009-2013 

 

Ve sledovaném území v roce 2010 poklesla hrubá míra úmrtnosti a drží se po  

čtyři roky téměř stejně nízko. 
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Obrázek č. 6: Hrubá míra úmrtnost na choroby oběhového systému a novotvary ve 

Středních Čechách v letech 2009-2013 

 

Během pěti let klesl počet úmrtí a tedy i úmrtnost Středočechů pro hlavní 

příčinu úmrtí – kardiovaskulární choroby. K nepatrnému poklesu dochází i 

u druhé nejvýznamnější příčiny úmrtí – nádorovým onemocněním. 

Obrázek č. 7: Hrubá míra úmrtnosti kojenců ve Středních Čechách v letech 2009-2013 

 

Kojenecká úmrtnost ve Středočeském kraji je velmi nízká a ještě více se snižuje 

během pěti posledních let. Tyto hodnoty jsou s největší pravděpodobností 

výsledky skvělé a dobře dostupné péče o těhotné ženy a standardní pediatrické 

péče o děti do jednoho roku. Tento parametr nelze využít k indikaci vlivu 

znečištění na zdraví obyvatel. 
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Hlavní faktory ovlivňující dosavadní vývoj 

Zdraví obyvatel je ovlivňováno vnitřními i zevními faktory či determinanty. 

Vnitřními determinanty jsou genetické dispozice, osobní historie, prodělané 

nemoci, očkování, fyziologický stav , zevními pak životní styl, výživa, profese, 

návyky, zlozvyky, chemické látky a znečištění uvnitř i mimo uzavřené prostory, 

kde se člověk vyskytuje. Tyto determinanty se prolínají a působí na člověka 

v klastrech spojených se sociální determinací tj. vzděláním, zaměřením, 

zaměstnáním bývalou profesí, pohlavím, náboženstvím, přesvědčením aj. 

Podle WHO je 23% nemocí spojených s faktory životního prostředí a je tedy 

preventabilních, tj. lze jim předejít.  

Existující legislativní limity a hlavní stávající problémy 

Na území Středočeského kraje jsou překračovány imisní limity. Nejvíce jde  

o denní aritmetické průměry PM10, ale také NO2, roční limitní hodnotu 

benzo(a)pyrenu, arsenu a překračování limitů ozónu. Případné pravděpodobné 

zdravotní dopady lze očekávat na území Kladna a nejbližšího okolí (Rozdělov, 

Vrapice, Stehelčeves, Švermov, Buštěhrad). Překročení limitu PM10  může mít 

efekt na zdraví obyvatel v Berouně. Kardiovasklulární nemoci, které 

pravděpodobně souvisejí s expozicí částicemi PM2,5, bude pravděpodobně 

nutno i nadále řešit v okrese Mělník, Mladá Boleslav, Kolín, Kladno, Beroun, 

Rakovník, Příbram. Ve městě Kladně se nachází kromě lokálních uhelných 

topenišť také výroba oceli, a také jsou zde ještě haldy hlušiny, které byly 

zdrojem benzo(a)pyrenu. Benzo(a)pyren a ostatní polycyklické aromatické 

uhlovodíky mohou v lokalitě pravděpodobně zvyšovat incidenci nádorových 

onemocnění. 

Klimatické poměry 

Z hlediska klimatu a jeho změn je k hodnocenému dokumentu relevantní 

zejména problematika emisí skleníkových plynů. Od roku 1994 je na úrovni ČR 

trend snižování emisí skleníkových plynů trvalý a případné fluktuace jsou 

způsobeny např. rozdílnými teplotami v zimních obdobích, meziročními 

změnami HDP či mírou implementace přijímaných opatření. Znatelný je pokles 

emisí v sektoru energetiky (stacionární spalování) a v sektoru zemědělství, 

naopak dlouhodobě narůstají emise z dopravy. K poklesu emisí dochází ve 

zpracovatelském průmyslu a v ostatních sektorech (bydlení, instituce a služby). 

Vzhledem k tomu, že do roku 2011 poklesly celkové emise skleníkových plynů 

v porovnání s rokem 1990 o 34,76 % (včetně LULUCF), respektive o 31,91 % 

(bez LULUCF), lze s vysokou pravděpodobností předpokládat úspěšné dosažení 

národního emisního cíle pro první kontrolní období Kjótského protokolu (2008 

– 2012). Pozitivně se projevuje trend klesajícího podílu tuhých paliv a nárůst 

podílu zemního plynu. Pozitivní vliv lze také připsat energetickým úsporám 

(nové výrobní technologie, lepší spotřebiče, zateplování budov apod.). 
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Měrné emise skleníkových plynů v hl. m. Praze ze sledovaných kategorií zdrojů 

se dlouhodobě pohybují na ustálené úrovni. Ačkoliv v roce 2012 došlo ke 

změně aktivitních dat2, což mělo významný vliv na celkové emise GHG v hl. m. 

Praze ze sledovaných kategorií zdrojů, lze změnu pozorovat na celkové úrovni, 

ale nikoli v trendu. Po přepočtu se emise na obyvatele v posledních letech 

pohybují na ustálené úrovni přibližně 6 - 7 t CO2 ekvivalent. Za posledních cca 

10 let emise oscilují v rozmezí 7,4 – 8,1 mil. t CO2ekv. V roce 2012 byly emise 

5,95 CO2ekv. na obyvatele. Největším podílem přispívají emise z výroby 

elektřiny (43 %.), dále ze spalování zemního plynu (21 %), emise z dopravy 

(20 %) a z výroby dálkově dodávaného tepla (13 %). Mezi roky 2011 a 2012 

došlo k poklesu emisí ze spotřeby tuhých a kapalných paliv a nárůstu ze 

spotřeby zemního plynu. V ostatních položkách došlo k nevýznamným 

změnám.3 

Obdobný vývoj lze očekávat i pro řešené území. Ve Středočeském kraji se 

nacházejí významné průmyslové podniky a energetická zařízení. Tyto sektory – 

spolu s dopravou (Středočeský kraj patří mezi dopravou nejzatíženější území 

v ČR) – jsou zásadní z hlediska emisí skleníkových plynů. 

Půda a horninové prostředí  

Při tvorbě reliéfu středních Čech hrálo hlavní roli období na rozhraní starších  

a mladších třetihor kdy došlo vlivem intenzivní tektonické činnosti k rozlámání 

původní paroviny, výzdvihu, náklonu a selektivní erozi krajinných segmentů. 

Během posledního milionu let pak vznikly skalnaté říční kaňony. 

Z hlediska ložiskové geologie je Středočeský kraj významný zejména 

přítomností vápenců (vysokoprocentních vápenců a vápenců ostatních) 

v Českém krasu a dalších stavebních surovin (štěrkopísky v povodí Labe  

a Vltavy, drcené kamenivo – metamorfity a magmatity na různých lokalitách, 

žáruvzdorných jílovců, aj.). Zatím potenciální význam mají ložiska černého uhlí 

v oblasti Slaný - celkem 360 mil. t uhlí (z toho odhadem  

200-100 mil. t vytěžitelného uhlí), a v oblasti Mělník-Benátky n. J., kde se 

nachází většina z množství zásob v hlavní mělnické sloji (skoro 900 mil. t). 

K dispozici jsou značné zásoby zlata v jílovském pásmu (lokality Čelina, 

Mokrsko) u Nového Knína na levém břehu řeky Vltavy. Zásadním střetem 

zájmu je vzhledem k malým rozměrům ložiska zlata a při snaze o co největší 

výtěžnost jejich extrahovatelnost tzv. kyanizací. Při jakémkoliv selhání techniky 

nebo lidského faktoru ze strany těžaře, by mohlo znamenat negativní dopady 

v této rekreační oblasti nejen na podzemní vody, ale i vodu v řece Vltavě.  

                                                                    

2
 V tomto roce byl aktualizován postup výpočtu a zejména podkladová data. 

3
 Praha – Životní prostředí 2012, Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy, 2014 
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V minulosti byly velké segmenty území kraje negativně postiženy intenzivním 

využíváním významných ložisek energetických surovin (uranu - Příbramsko  

a černého uhlí - Kladensko), a lokálně též těžbou zlatých, antimonových, 

železných a polymetalických rud.  

Polovina území Středočeského kraje je využívaná jako orná půda. Dle údajů 

ČSÚ (2013) dochází od konce 90.let k pozvolnému zmenšování orné plochy;  

za posledních deset let došlo ke snížení orné plochy přibližně o 7,8 tis. hektarů, 

což představovalo pokles o 1,4 %. V dlouhodobější časové řadě se nepatrně 

snižuje i procento zornění (tj. podíl orné půdy na zemědělské půdě); 

s hodnotou 82,9 % však i nadále zůstává nejvyšší mezi kraji ČR. Nejvyššího 

procenta zornění v kraji dosahoval okres Nymburk (91,8 %), nejnižšího naopak 

okres Příbram (70,7 %). Ostatní složky zemědělské půdy kraje (zahrady, ovocné 

sady, chmelnice, vinice a trvale travní porosty) naopak zaznamenaly během 

desetiletého období lehký nárůst plochy (celkově o 1,1 %). Podíl ekologicky 

obhospodařované zemědělské půdy na celkové zemědělské půdě činil v roce 

2013 jen 2,6 %. To byl mezi kraji nejnižší podíl, o 9,1 procentních bodů nižší než 

průměr ČR. Podíl ekologického zemědělství je nicméně silně ovlivněn možností 

získat dotace, proto je tento způsob hospodaření nejčastěji uplatňován  

v oblastech s těžšími podmínkami (např. podhorské a odlehlé oblasti). 

Kontaminované půdy se rozkládají v územích s dlouhodobou depozicí 

škodlivých látek zejména v důsledku hutních a chemických výrob a rovněž 

v místech dislokace vojenských jednotek tj. ČSLA a Sovětské armády. 

Největším rizikem degradace půd je eroze (především vodní), kterou je 

potenciálně ohroženo přibližně 42 % zemědělské půdy. Vodní erozí je nejvíce 

ohrožena zemědělská půda v okrese Beroun, Příbram, Rakovník a v jižní části 

okresu Praha – východ a severní část okresu Mělník, větrnou erozí pak Polabí  

a východní okraj okresu Rakovník. Nároky na nezemědělské využívání 

zemědělské půdy (mnohdy značné) jsou zapříčiněny tím, že Středočeský kraj je 

dynamicky se rozvíjejícím prostorem a centrem mimořádného zájmu 

podnikatelských aktivit, především v okolí hl. m. Prahy. 

Území Středočeského kraje patří z na 1. místo v republice z hlediska výskytu 

radonu. Přibližně třetina území kraje leží ve vysokém a středním radonovém 

riziku. Radonové riziko vzniká únikem dceřiných produktů uranu z horninového 

podloží, z haldového materiálu (Příbram), popř. škváry vzniklé prohořením 

haldoviny po těžbě uhlí (Kladno). Ve Středočeském kraji je největší v okresech 

Příbram, Benešov, Mělník a Praha východ. V menší míře v okresech Kutná 

Hora, Kolín a Kladno. 

Voda  

Převážná část vodních toků na území Středočeského kraje náleží do dvou 

základních povodí – povodí horního a středního toku Labe a povodí Vltavy. 

Pouze malá část území na severu kraje – severně od Mělníka – a severozápadní 
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hranice kraje patří do povodí řek Ohře a dolního Labe. Mezi nejvýznamnější 

vodní toky patří řeky Labe, Vltava, Sázava, Jizera, Cidlina, Doubrava, Želivka, 

Blanice, Kocába, Berounka a Loděnice. 

Na území Středočeského kraje se nachází řada významných vodních nádrží, 

převážně s účelem ochranným, vodárenským, hydroenergetickým  

a rekreačním. Mezi nejdůležitější patří Slapy, Orlík, Švihov, Němčice, Padrťský 

rybník, Láz, Pilská nádrž, Obecnice, Záskalská nádrž, Suchomasty, Klíčava, 

Vavřinecký rybník, Vrchlice, Velký rybník a Žehuň. 

Části území Středočeského kraje se nacházejí v CHOPAV Severočeská křída  

a CHOPAV Brdy. 

Území Středočeského kraje vytváří velmi rozdílné podmínky pro zajištění zdrojů 

pitné vody pro potřeby odběratelů. Pro zásobení pitnou vodou jsou 

upřednostňovány podzemní zdroje, které jsou méně zranitelné a mají 

stabilnější kvalitu vody.  

Podle výsledků šetření o vodovodech a kanalizacích bylo ve Středočeském kraji 

v roce 2013 zásobeno vodou z veřejných vodovodů 83,7 % obyvatel kraje. Podíl 

byl po Plzeňském kraji (83,3 %) druhý nejnižší v ČR a o 10 procentních bodů 

nižší než celorepublikový průměr. 

Spotřeba pitné vody (objem fakturované vody) se v domácnostech kraje do 

roku 2011 dlouhodobě navyšovala, v posledních dvou letech (2012 a 2013) 

naopak zaznamenala meziroční snížení. Na jednoho Středočecha tak připadal 

denní objem 85,5 l a poprvé se tak krajská hodnota dostala pod 

celorepublikový průměr (87,2 l).  

Nejnižší mezi kraji byl podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. 

Středočeský kraj je typický svou sídelní rozdrobeností a vyšším podílem 

obyvatel žijících v malých, spíše venkovských, sídlech. Z toho vyplývá nejen 

republikově nižší podíl domovního napojení na veřejné vodovody, ale také 

velmi nízká napojenost domů na veřejnou kanalizační síť, kterou využívalo 

v roce 2013 celkem 67,3 % obyvatel kraje, což byl podíl o 15,5 procentních 

bodů nižší než celorepublikový a mezi kraji jednoznačně nejnižší. 

Jakost povrchových vod vykazuje přes pokračující redukci zdrojů znečištění 

řadu problémů. Hlavní zdroje znečišťování vodních toků představují ve 

Středočeském kraji čištěné komunální a průmyslové odpadní vody, velký 

význam mají i plošné zdroji znečištění, zejména nadměrné vyplavování živin 

z půdního prostředí v důsledku zemědělské velkovýroby; 45 % zemědělské 

půdy je zahrnuto do „zranitelných oblastí“. Značný podíl vodních nádrží (včetně 

rybníků) trpí eutrofizací, jejímž důsledkem je významný sezónní rozvoj 

toxických řas a sinic, většina stojatých vod je mikrobiálně znečištěna a není 

vhodná ke koupání. 

U hodnocených vodních toků nejsou v jejich uzávěrových profilech nejčastěji 

plněny normy environmentální kvality v ukazatelích: celkový dusík, 
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dusičnanový dusík, celkový fosfor, nerozpuštěné látky, AOX, sumární ukazatel 

benzo[ghi]perylen+indeno[1,2,3-cd]pyren, FKOLI, amoniakální dusík a BSK5. 

Nejhorší jakost vody je v současné době pozorována v menších vodních tocích, 

jako jsou např. potoky Zákolanský, Bojovský, Pstružný, Bakovský, Příbramský, 

Rakovnický nebo Drnový a dále pak u Kocáby, Rokytky a Botiče. Znečištění 

persistentními organickými polutanty je indikováno v sedimentu Labe v profilu 

Obříství. Znečištěný sediment ve vyšší míře vykazuje též Klejnárka. Pod 

Pardubicemi je rovněž patrné znečištění Labe specifickými organickými 

látkami. 

Naopak nejlepší jakost vody mají vodní toky Želivka a Vltava (v úseku pod 

vltavskou kaskádou nad Prahou). 

Odpady  

Množství produkce průmyslového odpadu na území Středočeského kraje je od 

roku 2007 v porovnání s ostatními kraji na druhém místě v celkové produkci (za 

Moravskoslezským krajem). V roce 2011 se podílel na celkové produkci 

průmyslových odpadů téměř 12%, zatímco v roce 2006 to bylo cca 10%. Přesto 

celková produkce průmyslových odpadů v kraji klesá, ovšem pomaleji  

a nerovnoměrně (zřejmě i vlivem rostoucí průmyslové výroby), než v ostatních 

krajích ČR. V roce 2011 bylo ve Středočeském kraji evidováno 562 613 t/rok, tj. 

442 kg/obyvatele/rok. 

Produkce komunálního odpadu má stoupající tendenci, a to jak v absolutním 

množství produkovaného odpadu, tak v přepočtu na 1 obyvatele. V porovnání 

s průměrnou hodnotou produkce odpadu na 1 obyvatele je více než o 1/3 

vyšší. V roce 2011 bylo ve Středočeském kraji evidováno 657 448 t/rok 

komunálního odpadu, tj. 517 kg/obyvatele/rok. Z pohledu ostatních krajů 

v rámci ČR se jedná o nejvyšší množství komunálního odpadu. Průměr v rámci 

ČR je 319 kg/obyvatel/rok. 

Skládky a zařízení umístěné ve Středočeském kraji pro zpracování odpadu jsou 

využívány i hl.m. Prahou, která nemá na svém území dostatečné kapacity pro 

likvidaci a ukládání odpadů. 

Ve Středočeském kraji se nachází 30 skládek odpadů, 7 spaloven  

a bioplynových stanic, 34 linek na třídění odpadů, 40 kompostáren a další 

zařízení pro nakládání s odpady. 

Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje je mj. podporováno 

energetické využívání odpadů. 

Z hlediska vztahu odpady x ovzduší patří mezi významné odpady 

z energetického průmyslu, odpady z ostatních průmyslových odvětví a odpady 

související s ochranou ovzduší v oblasti individuálního vytápění domácností. 

Množství odpadů, které souvisejí s ochranou ovzduší, je z hlediska celkové 

produkce odpadů v ČR významné. Např. pouze samotné vedlejší energetické 
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produkty představují cca 12-14 mil. tun materiálů (téměř 50% produkce všech 

odpadů v ČR), které mohou být evidovány jako výrobek nebo jako odpad, 

přičemž závisí pouze na rozhodnutí provozovatele zdroje, zda daný produkt 

certifikuje jako výrobek. K tomuto množství, které je významné již samo  

o sobě, přistupují, mimo jiné, odprašky z jiných průmyslových odvětví 

a popeloviny z individuálního vytápění domácností pevnými palivy. Míra 

druhotného využití těchto odpadů má vzhledem k jejich množství potenciál 

významně ovlivnit celkovou bilanci produkce odpadů jak v ČR, tak i ve 

Středních Čechách. 

Odpady související s ochranou ovzduší v energetice  

Ve Středočeském kraji se nachází pouze malá část energetických zdrojů, 

potřebných k pokrytí jeho spotřeby elektrické energie. Jedná se o elektrárny  

s výkonem nad 50 MW – ECK Generating Kladno, Energotrans Mělník, Kaučuk 

Kralupy, Spolana Neratovice, Ško-Energo M. Boleslav a ČEZ – Mělník II, Mělník 

III. S výkonem nad 10 MW - Příbramská teplárenská, Elektrárna Kolín, 

Královédvorské elektrárny. Vodní s výkonem nad 10 MW - ČEZ – Orlík, Slapy, 

Kamýk, Štěchovice I. a Štěchovice II., Vrané. 

Ve Středočeském kraji se neuvažuje s novými významnějšími zdroji elektrické 

energie, pokrytí nárůstu potřeby musí být proto kryto ze zdrojů mimo 

Středočeský kraj. Proto je elektroenergetika ve Středočeském kraji úzce 

provázána z velké části s ostatními sousedícími kraji a též s energetickým 

systémem hl. m. Prahy. 

S provozem energetických zařízení souvisí produkce sádrovce, popela 

ložového/strusky a popela úletového. Uvedené vedlejší produkty se částečně 

stávají odpadem a z větší části výrobkem k dalšímu využití. 

Na základě dotazníkového šetření mezi provozovateli provedeného v rámci 

procesu SEA PNP ČR lze odhadnout, že v současné době (rok 2013) vzniká cca 

897 000 t/rok odpadů a cca 10 887 000 t/rok výrobků, tedy celkem necelých 

12 mil. tun/rok. Politika druhotných surovin ČR uvádí pro vedlejší energetické 

produkty za rok 2012 odhad 13 mil. tun. Vzhledem k celkové produkci odpadů 

v ČR se jedná o velmi významné množství, je proto nezbytné u těchto produktů 

prosazovat co nejvyšší stupeň materiálového využití. V rámci Středních Čech 

vzniká na velkých energetických zdrojích především popel úletový cca 

1 227 400 t/rok, popel ložový cca 146 100 t/rok, sádrovec cca 174 000 t/rok, 

vápenec a dolomit cca 173 350 t/rok. Z výše uvedeného je cca 1 359 000 t/rok 

vedeno jako výrobky a cca 189 000 t/rok jako odpady. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že odpady z energetiky související s ochranu 

ovzduší nejsou ve Středních Čechách významné. 

Odpady související s ochranou ovzduší v ostatních průmyslových odvětvích 

Odpady, jejichž produkce souvisí s ochranou ovzduší, jsou především odprašky 

z čištění spalin a odpadní vzdušiny. Lze očekávat, že do budoucna přetrvá 
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stávající trend, kdy narůstá jejich množství v návaznosti na pokračující 

zpřísňování emisních limitů a s tím související zvyšování účinnosti odprášení. 

Odpady z průmyslu jsou pro Středočeský kraj významné (jak již bylo uvedeno 

v úvodu kapitoly). 

Obecně lze do budoucna v návaznosti na pokračující zpřísňování emisních 

limitů očekávat rostoucí trend množství odprašků, které je rizikem z hlediska 

zvýšení produkce odpadů. Případné navýšení množství průmyslových odprašků 

bude vhodné kompenzovat rozvojem technologií umožňujících zvýšit podíl 

materiálového využití těchto produktů. Toto riziko je však pro zónu Střední 

Čechy nevýznamné. 

Odpady související s ochranou ovzduší v oblasti individuálního vytápění 

domácností 

Nejvíce popelovin vzniká v domácnostech ze spalování uhlí, popel z biomasy 

ovlivňuje celkovou bilanci několikanásobně méně. Na území Středních Čech je 

k vytápění domácností využíván plyn v 35 %, pevná paliva (uhlí, koks, dřevo) 

v cca 26 %, 21 % bytů je vytápěno z kotelny mimo dům. 

V současné době dochází k významnému snižování počtu domácností 

vytápěných pevnými palivy, produkce popelovin se však snižuje postupně 

vlivem postupné modernizace (zvyšování účinnosti) zdrojů vytápění na pevná 

paliva. Tento trend bude urychlen blížícím se termínem povinného používání 

kotlů vyšších emisních tříd od roku 2018. 

Lesní ekosystémy  

Lesy pokrývají cca 27% území kraje, což je vzhledem k celé ČR podprůměr. Mají 

příznivý vliv na klima a ovzduší (zadržování a pomalé uvolňování vody, 

ochlazování v letních měsících, odčerpávání CO2 a produkce kyslíku, 

zachytávání prachových částic a znečišťujících látek apod.), protierozní funkci, 

význam pro biodiverzitu, zdraví a rekreaci obyvatel. Z hlediska kvality ovzduší 

jsou negativně ovlivňovány zejména acidifikací, kterou způsobují oxidy síry  

a dusíku a amoniak, eutrofizací, tedy nadměrným ukládáním živin, zejména 

vlivem oxidů dusíku a amoniaku, a ozónem, který poškozuje vegetaci. Většina 

lesů v území jsou hospodářské (70%). Co do druhového složení převládá v obou 

krajích smrk (cca 32%), dále borovice (cca 29%). 

Na venkovských lokalitách, kde jsou posuzovány limity koncentrací 

znečišťujících látek ve vztahu k ekosystémům, k jejich překračování většinou 

nedochází, poškození lesů je však stále velmi vysoké a nadále pokračuje. 

Většina porostů v kraji vykazuje vyšší stupeň poškození. Negativní vliv 

znečištění ovzduší se kumuluje s dalšími faktory, jako je nevhodná druhová  

a věková skladba, klimatické jevy (sucho, mráz, vítr apod.), škůdci, houbové 

choroby, intenzivní využívání k rekreaci apod. Při obnově porostů jsou 

vysazovány porosty vhodnější druhové skladby.  
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Příroda a krajina  

Fauna, flóra: Potenciální přirozenou vegetací jsou převážně dubohabřiny  

a doubravy, ve vyšších polohách bučiny a podél vodních toků lužní lesy. 

V severní polovině území v okolí Labe převažuje teplomilnější fauna a flóra, 

v jižní části spíše chladnomilná. Nejcennějšími územími z hlediska fauny a flóry 

jsou Český kras, Křivoklátsko a Brdy. Je třeba připomenout významný výskyt 

zvláště chráněných a ohrožených druhů v brownfieldech – starých 

průmyslových, těžebních a zemědělských areálech a vojenských cvičištích, 

které jsou v kraji početné. Významnější migrační území je především v jižní 

polovině kraje, důležité migrační trasy vedou rovněž z JZ a JV směrem 

k Českému Středohoří. Vzhledem k husté dopravní síti a osídlení je zde řada 

migračních bariér.  

Krajina: Severovýchod a sever kraje představují teplé rovinaté nížiny okolo 

Labe, hustě osídlené a převážně intenzivně zemědělsky využívané. V jižní  

a jihozápadní části převládají vrchoviny a pahorkatiny s většími lesními 

komplexy a mozaikou lesů, luk a polí. Výraznými prvky jsou mj. hluboké 

kaňonovité údolí Vltavy a unikátní oblast Českého krasu. Největšími vodními 

toky jsou Labe a Vltava s největšími přítoky Berounkou, Sázavou, Jizerou. 

Nejvýznamnější vodní nádrže jsou na Vltavě (Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice, 

Vrané) a Sázavě (Švihov). Přírodní parky v kraji chrání především harmonickou 

kulturní krajinu, velké lesní komplexy, krajinu podél vodních toků, skalní útvary 

apod. Území kraje je díky blízkosti Prahy zasaženo intenzivní urbanizací  

a narůstáním zastavěných ploch na úkor přírodních. Nezanedbatelnou plochu 

mají brownfields. Krajina je rovněž silně ovlivněna hustou dopravní sítí, 

především dálnicemi a hlavními železničními tratěmi, což ovlivňuje krajinný ráz 

i značnou fragmentaci. Souvislejší nefragmentovaná krajina je spíše 

v okrajových částech území. Labe a Vltava slouží vodní dopravě.  

Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera, údolní nivy, dále může orgán ochrany přírody a krajiny 

zaregistrovat další části krajiny. V území je registrována celá řada VKP, zejména 

parky, aleje, mokřady, staré lomy a pískovny apod. Významné krajinné prvky je 

možné využívat jen tak, aby nedocházelo k jejich poškození. V zájmovém území 

jsou vymezeny všechny úrovně územního systému ekologické stability, tedy 

nadregionální, regionální a lokální, zahrnuje především vodní toky a jejich 

okolí, zachovalejší lesy a větší i menší plochy zeleně.  

ZCHÚ, Natura 2000: Na řešeném území se nachází 275 maloplošných zvláště 

chráněných území, a to v kategorii národní přírodní památka (21), přírodní 

památka (160), přírodní rezervace (81) a národní přírodní rezervace (13). 

Z velkoplošných ZCHÚ je zde CHKO Křivoklátsko, Český kras, Blaník, Kokořínsko 

– Máchův kraj a Český ráj. V současné době se diskutuje o vytvoření nového 

CHKO v Brdech. Je zde 10 smluvně chráněných území, především ve vojenském 

újezdu Brdy. Dále je zde 174 evropsky významných lokalit náležejících do 
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evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a 5 ptačích oblastí. 

Předměty ochrany ZCHÚ, zejména vegetace, jsou ovlivňovány kvalitou ovzduší. 

Např. na části CHKO Český kras dochází k překračování imisních limitů pro 

ochranu ekosystémů. V území je vyhlášeno více než 1000 památných stromů 

nebo skupin stromů. Ramsarskou úmluvou je chráněna lokalita Mokřady 

Liběchovky a Pšovky na severu území. Křivoklátsko je rovněž biosférickou 

rezervací UNESCO. Na severovýchodě na území kraje zasahuje geopark 

UNESCO Český ráj.  

Kulturní památky  

Středočeský region je odnepaměti považován za srdce Čech, kde se objevila 

nejstarší sídla v zemi a později se tu odehrála i řada historicky významných 

událostí, jež mnohdy zasáhly do dějin celé Evropy. Díky této bohaté minulosti 

má dnes každá oblast středních Čech svá památná místa, své historické  

i kulturní dominanty. 

Na území kraje je v evidenci Národního památkového ústavu vedeno přes  

4 tisíce nemovitých kulturních památek, 27 nemovitých a 1 movitá národní 

kulturní památka, 2 památky zahrnuté do světového kulturního dědictví 

UNESCO (Kutná Hora a Park a zámek Průhonice), 8 archeologických 

památkových rezervací, 2 městské památkové rezervace (Kolín, Kutná Hora), 

10 vesnických památkových rezervací, 2 krajinné památkové zóny,  

34 městských památkových zón a 26 vesnických památkových zón. 

Nalézají se zde významné archeologické rezervace (Libodřický mohylník, 

Slavníkovská Liblice, Levý Hradec), území s významným výskytem lidové 

architektury (např. Kokořínsko, Česká ráj, skanzeny Třebíz, Vysoký Chlumec 

u Sedlčan, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a Polabské národopisné muzeum 

v Přerově nad Labem, Sovenice - Pojedy – Bošín), poutní místa  (Svatá Hora 

u Příbrami, Sv. Jan pod Skalou, Skalka u Mníšku pod Brdy, Stará Boleslav  

a další), oblasti cenné zachovalou typickou strukturou venkovských sídel (CHKO 

Český Ráj a Střední Pojizeří, CHKO Kokořínsko, Berounská vrchoviny, Hořovicko, 

Sedlčansko, Voticko a Neveklovsko, Podblanicko, Hornosázavská pahorkatina), 

či výjimečné architektonické, urbanistické a krajinářské areály (např. Veltrusy - 

park a zámek, Lány - park a zámek, Dobříš - park a zámek, Průhonice – park  

a zámek, Mnichovo Hradiště park a zámek, Vlašim - zámek a park, Konopiště - 

zámek a park, Žehušice – obora a zámek s parkem, a další). 

Hluk  

Na území zóny probíhá implementace Směrnice EU 2002/49/EC – o snižování 

hluku v životním prostředí aproximované v Zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, v platném znění a ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR 

č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, v platném znění. 
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Ministerstvo dopravy podle Čl. XII. odst. 2 změnového zákona č. 222/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, zajistilo pořízení akčních protihlukových plánů 

pro: 

 okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví státu a po 

kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok (cca 16 400 voz/den), 

 železniční tratě, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok, 

 v blízkosti hlavních letišť, kde se uskuteční více než 50 000.  

Ve druhé etapě od roku 2012 dochází opět k hlukovému mapování. Hlukové 

mapy musí být vytvořeny pro: 

 Silnice, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok, 

 Železnice, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok,  

 Letiště, které má více než 50 000 vzletů nebo přistání za rok, 

 Aglomerace s více než 100 000 obyvateli, které určí členský stát. 

Nová aktualizovaná strategická hluková mapa bude vyhotovena a následně 

předána MZ v polovině roku 2015 a v roce 2016 bude vyhotoven návrh Akčního 

protihlukového plánu                 

(viz http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Akcni_plany/akcni_plany.htm). 

Středočeský kraj je jedním z největších krajů ČR s nejhustší komunikační sítí 

silnic, a to jak dálničního a rychlostního typu, tak i silnic I. až III. třídy. To je 

dáno především tím, že tento kraj má velmi rozvinutý průmysl. Ve 

Středočeském kraji je řada významných průmyslových podniků, ale především 

je to dáno tím, že v jeho centru leží významný dopravní a centrální uzel ČR  

a tím je hl. m. Praha, které je velkým zdrojem a cílem dopravy v rámci celé ČR. 

Celková délka silniční sítě Středočeského kraje je cca 10 627 km, což je více jak 

19 % celé silniční sítě ČR (SHM, Ekola 2007). Nejvíce zasažených obyvatel se 

nachází v Mladé Boleslavi, Kolíně, Mělníku a Nymburku. 
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C.4. STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Níže jsou v tabulce rozvedeny hlavní problémy životního prostředí  

a zdravotního stavu obyvatel v území řešeném v rámci PZKO, které vyplývají 

z popisu stávajícího stavu uvedeného v kap. C. 4. Specifické problémy jsou 

popsány z hlediska souvislosti s kvalitou ovzduší, tzn., zda a jaký má kvalita 

ovzduší vliv na stav problému. 

Tabulka č. 1:  Hlavní identifikované problémy životního prostředí a zdravotního stavu 

obyvatel v území zóny CZ02 Střední Čechy 

Téma Specifické problémy Souvislost problému s kvalitou 

ovzduší  

Ovzduší  Překračování imisních limitů 
suspendovaných částic PM10 
a benzo(a)pyrenu v Kladně. 

Jedná se o látky, které se 
vyznačují největší mírou 
překračování imisních limitů 
s dopadem na zdraví lidí 
s trendem, který neumožňuje 
dosažení imisních limitů 
v přijatelném časovém horizontu. 

V případě B(a)P je trend rostoucí, 
což  vzhledem k tomu, že se jedná 
o látku působící největší zdravotní 
riziko z venkovního ovzduší v ČR, 
činí imisní situaci tohoto 
polutantu hlavní prioritou 
ochrany ovzduší v zóně. 

Zdraví obyvatel Rostoucí dopravní zatížení 
velkých měst s vysokou 
koncentrací obyvatelstva 

Průmysl v území, doprovázený 
zejména silniční dopravou, 
který se podílí na znečišťování 
území. Překladiště zboží, 
s republikovým významem, 
kam směřuje těžká doprava, 
související s průmyslem, 
zásobováním velké oblasti 
Čech. 

Doprava přináší emisní zátěž pro 
území zóny a vysokou imisní zátěž 
pro velká města Beroun, Kladno, 
Kolín, Mladou Boleslav, Nymburk. 

Znečištění je provázeno hlukem. 

Znečištění přinášejí i lokální 
topeniště. 

 

Půda Úbytek ZPF a nezastavěných 
ploch 

Prašnost na zastavěných  
a zpevněných plochách 

Lokálně vysoké rozlohy 
brownfields a starých 
ekologických zátěží  
a pozůstatků důlní činnosti 
(Kladensko, Příbramsko) 

Prašnost s emisemi pevných částic 
a potenciálně i toxických látek 
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Vysoké procento zornění  
a erozní ohroženost půd 

Větrná eroze s emisemi pevných 
částic 

Těžba stavebních surovin 
(zejména vápenců) 

Lokálně významná prašnost 
z těžby a zpracování 
(Poberounsko, Český kras) 

Radonové riziko Emise spojené s rizikem vlivu na 
zdraví, zejména uvnitř budov 

Voda Problémy jakosti povrchových 
vod 

Atmosférická depozice nutrientů 
(zejména dusíku) může přispět  
k eutrofizaci povrchových vod. 

Povodňové riziko  

Odpady Rostoucí množství odpadů 
z průmyslu 

V souvislosti se snižováním 
množství prachu unikajícího  
do ovzduší z průmyslu vzniká více 
odpadů (odprašků) z průmyslu  

Lesní 

ekosystémy 

Špatný stav lesů 

Zábory a fragmentace lesní 
půdy 

Malá celková rozloha lesů 

Lesní ekosystémy v území jsou 
zatíženy znečištěním ovzduší, vliv 
působí synergicky s dalšími 
zátěžemi. 

K záborům a fragmentaci lesů 
dochází mj. kvůli dopravním 
stavbám  

Krajina Špatný stav zeleně 

Degradace citlivých stanovišť 

Ubývání zeleně, přírodních 
stanovišť a ohrožených druhů 

Integrita a stav ZCHÚ a lokalit 
Natura 2000 a jejich 
předmětů ochrany 

Narušování krajinného rázu 
výraznými stavbami 

Fragmentace krajiny a snížená 
migrační prostupnost. 

Jednou z příčin špatného stavu 
zeleně a stanovišť je i vysoká 
imisní zátěž (eutrofizace, 
acidifikace, ozon, zatížení 
pevnými látkami). 

Budování dopravní infrastruktury 
vede k záboru biotopů, 
narušování integrity ZCHÚ  
a záboru jejich předmětů ochrany, 
likvidaci sídelní zeleně. 

Krajinný ráz je ovlivňován např. 
dopravními stavbami. 

Významným faktorem 
ovlivňujícím fragmentaci krajiny  
a migrační prostupnost jsou 
dopravní stavby, které se realizují 
mj. z důvodů ochrany ovzduší 
v sídlech. 

Klima Emise skleníkových plynů 
z výroby elektřiny a tepla, 
průmyslu a z dopravy. 

Realizací opatření ke zlepšení 
kvality ovzduší v příslušných 
sektorech lze předpokládat také 
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snížení emisí skleníkových plynů. 

Hluk Byla zpracována hluková 
mapa pro komunikace s více, 
než 6 mil vozidly ročně ve 
Středočeském kraji (celkem 
cca 382 km). 

Středočeským krajem procházejí 
nejvýznamnější dopravní trasy 
spojujícím republiku s ostatními 
zeměmi EU, významné jsou  
i komunikace mezi velkými města 
kraje, kde nejsou vyřešeny 
obchvaty. 

Kulturní 

památky 

Zajištění ochrany  
a financování obnovy 
kulturních památek. 

Negativní účinky znečištěn 
ovzduší se týkají zejména 
konstrukčních prvků či 
uměleckých děl a staveb  
z materiálů reagujících 
s chemickými sloučeninami 
obsaženými v emisích (sloučeniny 
síry, sloučeniny dusíku, chloridy, 
oxid uhličitý a ozón). 
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ  

V tabulce níže jsou na základě informací z kap. C. 3 a C. 4 oznámení uvedena témata životního prostředí a možná rizika, respektive příležitosti 

plynoucí z Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ02 Střední Čechy vzhledem ke specifickým problémům, souvisejícím s kvalitou a 

ochranou ovzduší. Tímto způsobem je zpracovatelem oznámení navržen rozsah posouzení, které by v dalším postupu mělo být zaměřeno na 

vyloučení či omezení rizik a posílení příležitostí souvisejících s PZKO.  

Tabulka č. 2: Specifické problémy životního prostředí a jejich možná opatření 

Téma Specifické problémy 
Rizika a příležitosti plynoucí 

z PZKO 

Možná opatření ke zmírnění rizik, respektive 

posílení využití příležitostí 

Návrh analýz v dalším 

postupu SEA 

Ovzduší Překračování imisních 

limitů suspendovaných 

částic PM10,  

a benzo(a)pyrenu, 

především  

v severozápadním 

kvadrantu zóny, v případě 

benzo(a)pyrenu také 

roztroušeně v sídlech na 

celém území zóny. 

Příležitosti: 

1) Snížení imisních koncentrací 

benzo(a)pyrenu ve všech sídlech 

na ploše zóny posílením opatření 

ke snížení emisí z individuálního 

vytápění domácností. 

2) Lokální snížení imisních 

koncentrací PM v blízkosti 

velkých průmyslových zdrojů 

stanovením územních emisních 

stropů. 

1) Navrhnout mechanizmy, které umožní 

priorizovat opatření v dopravě navrhovaná 

jinými koncepcemi z hlediska emisí ze silniční 

dopravy (doprava je dominantním zdrojem 

PM a jejich prekurzorů, tj. prioritních 

polutantů v zóně).  

2) Snížit počet navržených typů opatření  

a ponechat pouze ty, které mají potenciálně 

největší imisní přínos a současně jsou 

zaměřeny na hlavní priority ochrany ovzduší 

v zóně: 

1) Analýza termínů  

a zodpovědností za realizaci 

navržených opatření  

v dopravě a indikátorů jejich 

plnění. 

2) Posouzení, zda jsou 

navržená opatření dostatečně 

konkrétní, aby mohla být 

účinná. 
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Rizika: - - modernizaci vytápění domácností 

- snížení emisí ze silniční dopravy 

- snížení emisí PM z těch průmyslových 

zdrojů, které působí významné imisní 

příspěvky v obydlených oblastech, zejména 

v případě nízkých a/nebo fugitivních emisí. 

 

Zdraví 

obyvatel 

Doprava přináší emisní 
zátěž pro území zóny a 
vysokou imisní zátěž pro 
velká města Beroun, 
Kladno, Kolín, Mladou 
Boleslav, Nymburk. 
 

Příležitostí PZKO při řešení 
dopravy je zároveň možnost snížit 
hlukovou zátěž, Je však nenutné 
tento parametr, stejně jako 
dodržení imisního limitu, 
zohlednit. 
 

Proritizace opatření vedoucích k absolutnímu 
snížení intenzity dopravy, nejen přesunutí 
dopravy na jiné místo. A to jak v Akčním 
hlukovém plánu, tak v PZKO Zóny Střední 
Čechy. 
Protihlukové zdi v intravilánech měst nesníží 
zatížení emisemi a imisemi a nejsou tedy 
společným řešením. 

- 

Půda 
Acidifikace půd je 
primárně dána přírodními 
podmínkami, atmosférická 
depozice antropogenních 
emisí však může přispět 
k negativním dopadům na 
ekosystémy a hospodaření 
s půdou. 

Lze předpokládat všestranně 
pozitivní vliv koncepce.  

- 
- 

Vysoké rozlohy 

brownfields a starých 

ekologických zátěží  

a pozůstatků důlní činnosti 

Prašnost s emisemi pevných 

částic a potenciálně i toxických 

látek 

Údržba a úklid zpevněných ploch  

Opatření mimo rámec PZKO: Sanace starých 

ekologických zátěží, znovuvyužití ploch 

brownfields, 

- 
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Těžba stavebních surovin 

(zejména vápenců) 

Lokálně významná prašnost  

z těžby a zpracování 

(Poberounsko, Český kras) 

Lze předpokládat pozitivní vliv koncepce: 

Opatření B22: „Snižování prašnosti v areálech 

průmyslových podniků, pořízení techniky pro 

omezení fugitivních emisí“ a podopatření 

BD1g – „Snížení emisí TZL a PM10 – 

Cementárny a vápenky: dobývací prostory  

a skládky sypkých materiálů“ 

? 

Radonové riziko Emise spojené s rizikem vlivu na 

zdraví, zejména uvnitř budov 

? ? 

Voda 

Eutrofizace vod. 
Atmosférické emise nejsou 
primární příčinou, 
nicméně mohou přispět 
k vnosu nutrientů 
(zejména dusíku) do vod. 

Lze předpokládat pozitivní vliv 
koncepce. Redukce emisí bude 
mít vždy pozitivní vliv.  

- - 

Odpady 

Problém: rostoucí 

množství odpadů 

z průmyslu 

 

Rizika: přesunutí problému 

z oblasti ochrany ovzduší do 

oblasti odpadů. 

Opatření BB2: Snižování prašnosti 

v areálech průmyslových 

podniků, pořízení techniky pro 

omezení fugitivních emisí 

 

Opatření mimo rámec PZKO: Posílit  

strategická opatření zaměřená na výzkum  

a vývoj ekonomicky výhodných způsobů 

materiálového využití průmyslových odprašků 

a vedlejších energetických produktů. 

- 
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Lesní 

ekosystémy 

Špatný stav lesů Příležitosti: Snížení imisního 

zatížení vedoucí ke zlepšení stavu 

lesů 

 Kvalitativní vyhodnocení rizik 

a přínosů strategie. Indikace 

rizikových opatření. Návrh 

opatření pro eliminaci  

a zmírnění negativních  

a posílení pozitivních vlivů. 

Zábory a fragmentace 

lesní půdy, malá celková 

rozloha lesů 

Rizika: Dopravní stavby (např. 

silniční a železniční stavby) 

Příležitosti: Zalesňování 

zemědělské půdy. 

Opatření na úrovni územního plánování  

a projektu (optimalizace trasy a řešení) 

Krajina 
Špatný stav městské 
zeleně 

Příležitosti: Snížení imisního 
zatížení  

 Identifikace relevantních 

opatření, kvalitativní 

vyhodnocení rizik a přínosů, 

indikace oblastí (typů krajiny) 

s největším pravděpodobným 

pozitivním i negativním 

dopadem. Návrh opatření pro 

eliminaci a zmírnění 

negativních a posílení 

pozitivních vlivů. 

Degradace citlivých 
stanovišť vlivem imisního 
zatížení 

Příležitosti: Snížení imisního 
zatížení  
 

 

Ubývání zeleně, přírodních 
stanovišť a ohrožených 
druhů 

Rizika: Dopravní stavby (silniční a 
železniční stavby, parkoviště, 
cyklostezky). Zateplování budov 
(ptáci, netopýři). Využití 
brownfields (možná přítomnost 
ohrožených druhů) 
Příležitosti: Výsadba zeleně, 
vegetačních prvků 

Opatření na úrovni územního plánování a 

projektu (optimalizace trasy a řešení).  

Opatření ke zmírnění negativních vlivů silniční 

infrastruktury 

Opatření na projektové úrovni při izolaci 

budov 

Integrita a stav ZCHÚ a 
lokalit Natura 2000 a jejich 
předmětů ochrany 

Rizika: Dopravní stavby (silniční a 
železniční stavby, parkoviště, 
cyklostezky). 
Příležitosti: Snížení imisního 

Opatření na úrovni územního plánování a 

projektu (optimalizace trasy a řešení) 

Respektování integrity ZCHÚ a nároků 
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zatížení, zlepšení stavu biotopů 
ovlivněných eutrofizací, 
acidifikací a ozónem 

předmětů ochrany při realizaci opatření 

Narušování krajinného 

rázu výraznými stavbami 

Rizika: Dopravní stavby (např. 

silniční a železniční stavby) 

 

Opatření ke zmírnění negativních vlivů silniční 

infrastruktury zejm. na projektové úrovni 

(volba trasy a provedení, doprovodná zeleň) 

Fragmentace krajiny a 

snížená migrační 

prostupnost. 

Rizika: Dopravní stavby (např. 

silniční a železniční stavby) 

 

Opatření ke zmírnění negativních vlivů silniční 

infrastruktury zejm. na projektové úrovni 

(volba trasy a provedení, doprovodná zeleň) 

Klima Snižování emisí 

skleníkových plynů 

z výroby elektřiny a tepla, 

průmyslu a z dopravy 

Realizací opatření ke zlepšení 

kvality ovzduší v daných 

sektorech lze předpokládat také 

snížení emisí skleníkových plynů 

 Identifikace opatření, které 

mohou přispět ke snížení 

emisí skleníkových plynů 

Kulturní 

památky 

Vliv atmosférické depozice 

na památkové objekty 

Lze předpokládat pozitivní vliv 

koncepce. Redukce emisí bude 

mít vždy pozitivní vliv. 

- - 
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

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

V této fázi nelze specifikovat možné vlivy PZKO přesahující hranice České 

republiky. Vzhledem k charakteru a předpokládanému obsahu koncepce  

a územnímu zaměření jsou však negativní vlivy na životní prostředí mimo 

území ČR 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 Č. 114/1992 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ 

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled obdržených stanovisek orgánů 

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

(zda lze vyloučit významný vliv koncepce na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo územní celistvost území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti). 

Tučně jsou zvýrazněna stanoviska, v nichž orgány ochrany přírody nevyloučily 

významný vliv. 

Tabulka č. 3:  Přehled stanovisek orgánů ochrany přírody dle §45i 

 Orgán ochrany přírody Stanovisko dle §45i 

1.  Krajský úřad Středočeského kraje, 

oddělení ochrany přírody a krajiny 

Lze vyloučit významný vliv koncepce 

2.  Magistrát hl. města Prahy, odbor 

životního prostředí 

Koncepce nemůže mít významný vliv 

3.  MŽP, odbor výkonu státní správy I 

Praha 

Nelze vyloučit významný vliv 

koncepce 

 



Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ02 Střední Čechy  – oznámení dle § 10c 

zákona č. 100/2001 Sb. 

 43  

Vzhledem k tomu, že některé orgány ochrany přírody svým stanoviskem vliv 

nevyloučily, bude PZKO podroben hodnocení důsledků koncepce na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti. Toto hodnocení bude součástí procesu SEA. 

Plná stanoviska orgánů ochrany přírody jsou uvedena v Příloze č. 1  
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ZPRACOVATELÉ OZNÁMENÍ KONCEPCE 

Integra Consulting s.r.o. 

Pobřežní 18/16 

186 00 Praha 8  

 

DATUM ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ KONCEPCE 

2. července 2015 

 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON A E-MAIL OSOB, KTERÉ SE 

PODÍLELY NA ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ KONCEPCE 

Mgr. Martin Smutný 

Integra Consulting s.r.o.,  

e-mail:  martin.smutny@integracons.com 

Mgr. Simona Kosíková  

Integra Consulting s.r.o.,  

Tel.: +420 606 640 700 

e-mail:  simona.kosikova@integracons.com 

Ing. Michal Musil  

Integra Consulting s.r.o.,  

e-mail:  michal.musil@integracons.com 

Ing. Jitka Kaslová 

Regionální centrum EIA 

e-mail: kaslova@rceia.cz  

Ing. Radim Seibert  

Regionální centrum EIA 

e-mail:  seibert@rceia.cz  

 

Mgr. Michala Kopečková 

Občanské sdružení Ametyst 

e-mail: kopeckova@ametyst21.cz  

MUDr. Eva Rychlíková 

Zdravotní Ústav Ústí nad Labem 

e-mail: eva.rychlikova@zuusti.cz 
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PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE 

 

 

V Praze, dne 

 

 

 

.................................................... 

Bc. Kurt Dědič 

ředitel odboru ochrany ovzduší  
Ministerstvo životního prostředí 
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SEZNAM ZKRATEK 

BSK5 Biologická spotřeba kyslíku (pětidenní) 

CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad 

EVL Evropsky významná lokalita 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

LULUCF (oblast/sektor) využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a 

lesnictví (z anglického land use, land use change and forestry) 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NOx oxidy dusíku 

OZE obnovitelné zdroje energie 

PLO přírodní lesní oblast 

PM10 suspendované částice o průměru menším než 10 mikronů 

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

PO ptačí oblast 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

SEA Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (z anglického 

strategic environmental assessment) 

SOx oxidy síry 

TZL tuhé znečišťující látky 

VOC těkavé organické látky (z anglického volatile organic compound) 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 

VÚC velký územní celek 

ZPF zemědělský půdní fond 

ŽP životní prostředí 
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PŘÍLOHY  

 

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

§45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
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Evropská unie 

 

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc 

financovaná z Fondu soudržnosti  

 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Státní fond životního prostředí České republiky  

www.opzp.cz 

Zelená linka 800 260 500  

dotazy@sfzp.cz 

 

 

http://www.opzp.cz/
mailto:dotazy@sfzp.cz

