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SEZNAM ZKRATEK 

 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

AOx halogenové organické sloučeniny 

BSK5 biologická spotřeba kyslíku (indikátor kvality vody) 

ClU chlorované uhlovodíky 

CHSKCr chemická spotřeba kyslíku (indikátor kvality vody) 

CHSKMn chemická spotřeba kyslíku (indikátor kvality vody) 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad 

Cd kadmium 

DP dobývací prostor 

EIA 
posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (Environmental 
Impact Assessment) 

ENRF Evropský námořní a rybářský fond 

EVL evropsky významná lokalita 

FKOLI fekální a koliformní bakterie 

GIS geografický informační systém 

GIT gastrointestinální ústrojí – trávicí trakt 

HIA hodnocení vlivů na zdraví (Health Impact Assessment) 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast akumulace vod 

CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc 

ICHS ischemická choroba srdeční 

IPPC integrovaná prevence znečištění (Integrated Pollution 
Prevention and Control) 

LCA posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment) 

LP ložisková plocha 

LULUCF 

sektor využívání krajiny, změn vy využívání krajiny a lesnictví v 
rámci reportingu o emisích skleníkových plynů podle Kjótského 
protokolu (Lanu Use, Land Use Change and Forestry 

MVA malá vodní elektrárna 
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MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 

N dusík 

NEL nepolární extrahovatelné látky (ropné látky) 

NL nerozpuštěné látky 

NP národní park 

OI  oblastní inspektorát 

OOP orgány ochrany přírody 

ORP obec s rozšířenou působností 

OZE obnovitelné zdroje energie 

P fosfor 

PO ptačí oblast 

PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky 

POK Politika ochrany klimatu v ČR 

PR přírodní rezervace 

PRV Program rozvoje venkova 

PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Q průtok 

SEA 
posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Strategic 
Environmental Assessment) 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst  

SEZ stará ekologická zátěž 

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský 

ZOPK zákon o ochraně přírody a krajiny 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZPV zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

ZÚR zásady územního rozvoje 

ZVLCHD/ZCHD zvláště chráněné druhy 

ZVLCHÚ/ZCHÚ zvláště chráněné území 
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LEGISLATIVNÍ RÁMEC POSUZOVÁNÍ 

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je v České republice upraveno 

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

pozdějších předpisů. Tento zákon zahrnuje požadavky směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o hodnocení účinků určitých plánů a programů na životní 

prostředí č. 2001/42/EC.  

Posouzení vlivů Programu zlepšování kvality ovzduší zóna CZ07 – Střední 

Morava (dále též jen „Program“ nebo „PZKO“) proběhlo dle požadavků výše 

uvedeného zákona. 

Při zpracování posouzení byly zohledněny metodické přístupy k SEA popsané 

v relevantních mezinárodních dokumentech či metodických pokynech jiných 

států např. „Resource Manual to Support Application of the UNECE Protocol 

on SEA (OSN a REC, 2007)“ nebo „A Practical Guide to the Strategic 

Environmental Assessment Directive, UK (Kancelář premiéra, 2005)“.  

Obsah a rozsah SEA Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Střední 

Morava byl stanoven závěrem zjišťovacího řízení podle § 10d zákona 

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

předpisů, který byl vydán Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a 

IPPC Ministerstva životního prostředí dne 26. srpna 2015, číslo jednací 

58752/ENV/15. 
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1 OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM  

1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU 

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ07 Střední Morava (dále také 

„PZKO“ nebo „Program“) 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 CZ07 ke splnění účelu 

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

zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ07 Střední Morava 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. 

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, stanovují 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 vyjmenovaných stacionárních zdrojů dle přílohy č. 2 zákona 

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 CZ07 Střední Morava byl 

zpracován v rámci „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, pro místní rozvoj ČR, průmyslu a 

obchodu, zemědělství, financí i vnitra, orgány kraje, obcí s rozšířenou 

působností a obcí, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a environmentální 

nevládní organizace (zástupci Zeleného kruhu) a dalších odborných 

organizací (ČHMÚ, 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. 
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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. Veškeré podkladové materiály i výsledné znění 

Programů byly zveřejněny rovněž na webových stránkách MŽP. 

Program zlepšování kvality ovzduší - zóna CZ07 Střední Morava, stejně jako 

Programy zlepšování kvality ovzduší pro ostatní zóny a aglomerace, bude 

vydán MŽP formou opatření obecné povahy a zveřejněn ve věstníku MŽP. 

 

1.2 OBSAH KONCEPCE 

Hlavní dokument PZKO obsahuje, úvodní část, analytickou část, návrhovou 

část a implementační část. 

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 

ovzduší. Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření 

navržená v Programu v přiměřeném rozsahu tak, aby byla dobrá kvalita 

ovzduší udržena a nedošlo k jejímu zhoršení. V oblastech zóny, kde je imisní 

limit překročen, musí být implementována stanovená opatření a to 

v rozsahu uvedeném v Programu. Opatření byla stanovena za pomocí 

rozptylové studie a byla modelově sestavena způsobem, aby v zóně došlo 

k  dosažení zákonem požadované kvality ovzduší. 

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 validní 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 – 2013. 

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

nejsou přímou součástí nebo přílohami Programu. Tyto materiály byly 

poskytnuty krajským úřadům a dalším členům regionálního řídícího výboru 

k připomínkám a dalšímu využití a byly rovněž zveřejněny na webových 

stránkách MŽP. 

Podkladové materiály jsou členěny následovně: 

 Část 01 – Popis řešeného území, 

 Část 02 – Analýza úrovně znečišťování (Emisní analýza), 
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 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:  

A.  ÚVOD 

B.  ZÁKLADNÍ INFORMACE 

B. 1. Vymezení a popis zóny CZ08Z Moravskoslezsko 

B. 2.  Popis způsobu posuzování úrovní znečištění, umístění stacionárního 
měření (mapa, geografické souřadnice) 

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

C.  ANALÝZA SITUACE 

C. 1.  Úrovně znečištění zjištěné v předchozích letech – vyhodnocení období 
2003 - 2012 

C. 2.  Aktuální úrovně znečištění 

C. 3.  Odhad vývoje úrovně znečištění 

C. 4.  Celkové množství emisí v oblasti 

C. 5.  Analýza příčin znečištění 

C. 6.  Výčet významných zdrojů znečišťování ovzduší doplněný jejich 
geografickým vyznačením 

C. 7.  Informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí 

C. 8.  Opatření přijatá před zpracováním programu na lokální, regionální, 
národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah  
k dané aglomeraci a hodnocení účinnosti těchto opatření 

C. 9.  SWOT analýza 

D. CÍLE A PRIORITY PROGRAMU 

D. 1.  Identifikace cílů a priorit  

D. 2.  Prioritní kategorie zdrojů 

D. 3.  Územní priority 

D. 4.  Matice logického rámce 

E.  POPIS OPATŘENÍ STANOVENÝCH K POŽADOVANÉMU ZLEPŠENÍ 
KVALITY OVZDUŠÍ 

E. 1.  Emisní stropy  

E. 2.  Regulace vyjmenovaných zdrojů v souladu s §13 odst. 1 zákona 
o ochraně ovzduší 
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E. 3.  Doporučené prověření provozu vyjmenovaných zdrojů s významným 
imisním příspěvkem v ORP, kde nedochází k překročení imisního 
limitu 

E. 4.  Popis opatření ke snížení emisí a k požadovanému zlepšení kvality 
ovzduší  

E. 5. Financování stanovených opatření  

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 znečišťování 

F. 2.  Indikátory a monitorování implementace Programu 

G.  SEZNAM RELEVANTNÍCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH ZDROJŮ 
INFORMACÍ 

 

1.3 CÍLE KONCEPCE 

Cílem Programu je dosáhnout na celém území zóny CZ07 Střední Morava 

splnění imisních limitů1 daných zákonem o ochraně ovzduší. 

Cíle Programu jestanoven tak, aby:  

 došlo na území zóny, kde jsou imisní limity překračovány, ke snížení 
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší pod hodnoty imisních 
limitů, a současně 

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

Z uvedeného cíle pak pro CZ07 vyplývají následující řešené znečišťující látky: 

 suspendované částice:  

o PM10: Dochází k překračování imisního limitu pro 
24hodinové koncentrace, dochází k překračování ročního 
imisního limitu. 

o PM2,5: Dochází k překračování ročního imisního limitu. K 
překročení imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci 
PM2,5 došlo v letech 2009 až 2012, a to na třech měřících 
stanicích Bělotín (2012), Přerov (2009 – 2011) a Zlín (2010). 
Dle prostorového zobrazení měřených koncentrací došlo 

 

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

jsou tzv. „řešené znečišťující látky“ 
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k překročení ročního imisního limitu pro PM2,5 pouze 
v letech 2011 až 2012.  

 benzo(a)pyren: dochází k překračování imisního limitu. Dle 
prostorové interpretace měřených dat v roce 2011 se 42,8 % území 
zóny Severozápad pohybuje nad imisním limitem ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu v intervalu 1 – 2 ng.m-3. 

 NO2: V minulosti docházelo k překročení ročního imisního limitu pro 
NO2 (2005, 2006 a 2007) a proto je z důvodu opatrnosti NO2 zařazen 
mezi řešené látky.  

 
Pro každou řešenou znečišťující látku jsou na úrovni aglomerace CZ07 

Střední Morava 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 do jmenovitého tepelného příkonu 
do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění – nejvýznamnější zdroj imisního zatížení 
benzo(a)pyrenem, zdroj imisního zatížení PM10 a PM2,5.  

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

 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). 

 Nevyjmenované zdroje fugitivních emisí pevných částic (TZL, PM10) - 
stavební činnost, větrná eroze ze zemědělských pozemků. 

 

1.4 VZTAH KONCEPCE K JINÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTŮM 

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, podrobněji 

jsou vazby PZKO s relevantními koncepce hodnoceny v kapitole 5. 

Dokumenty ČR - národní úroveň: 

 Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (na období 2005 – 

2015) 

 Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (2009) 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje (2010 – 2030) 

 Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 - 2020 
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 Národní program snižování emisí ČR do roku 2020 

 Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR (1999) 

 Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence 

nemocí (2014 – 2020) 

 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR 

- Zdraví pro všechny v 21. století (do roku 2020) 

 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 

až 2017 

 NEHAP ČR  - Akční plán zdraví a životního prostředí ČR 

 CEHAPE, 2004 - Akční plán pro Evropu zaměřený na zdraví a životní 

prostředí dětí (Children’s Environment and Health Action Plan for 

Europe - CEHAPE) 

 Ministerská deklarace Parma 2010 závazek identifikovat rizika a 

snižovat expozici chemickým látkám a fyzikálním faktorům. 

 Program předcházení vzniku odpadů (2014 – 2020) 

 Plán odpadového hospodářství ČR (2015 – 2024) 

 Státní energetická koncepce (2014 – 2040) 

 Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 2012, 

na 20 let) 

 Politika druhotných surovin (2014, na 20 let) 

 Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do 

roku 2015 (2011 – 2015) 

 Národní plán povodí Dunaje (do roku 2027) 

 Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 - 2016 

(Odbor památkové péče Ministerstva kultury, březen 2011) 

Rozvojové dokumenty na úrovni Olomouckého kraje 

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, právní stav po 

aktualizaci č.1; 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015; 

 Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomoucký kraj, 

2012; 

 Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace Olomouckého 

kraje, 2008. 

Rozvojové dokumenty na úrovni Zlínského kraje 

 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016 
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 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 

 Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace Zlínského kraje, 

2012. 

 Integrovaný krajský program snižování emisí Zlínského kraje 
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2 INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ 

PROVEDENÍ KONCEPCE 

2.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Program zlepšování kvality ovzduší CZ 07 zóna Střední Morava je zpracován 

pro území Olomouckého a Zlínského kraje. 

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

ovzduší. Zóna CZ07 Střední Morava pokrývá správní obvod Olomouckého  

a Zlínského kraje. Území zóny tvoří okresy: Jeseník, Olomouc, Prostějov, 

Přerov, Šumperk, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. 

 

2.1.1.  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 všech obcí v rámci vymezené zóny: 

Kraj:  Olomoucký a Zlínský 

 Okresy Olomoucký kraj: Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník 

o Obce s rozšířenou působností Olomoucký kraj: Hranice, 

Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, 

Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, 

Zábřeh 

 Okresy Zlínský kraj: Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín 

o Obce s rozšířenou působností Zlínský kraj: Bystřice pod 

Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, 

Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, 

Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín.  

 

2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Níže jsou popsány základní charakteristiky stavu životního prostředí 
potenciálně relevantní z hlediska problematiky řešené v posuzované 
koncepci. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C5%99erov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prost%C4%9Bjov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C5%A0umperk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Jesen%C3%ADk
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2.2.1 OVZDUŠÍ 

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

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 

V celkových emisích produkovaných na území zóny mírně převažuje 

Olomoucký kraj. Odlišně se projevují oba kraje především v emisích 

z průmyslovém sektoru (výrazně vyšší podíl Olomouckého kraje v případě 

TZL a CO na emisích z REZZO1, Zlínský kraj má naopak vyšší podíl na emisích 

VOC a SO2). 

Na základě emisní bilance ČHMÚ je na následujícím grafu znázorněn vývoj 

velikosti emisí jednotlivých znečišťujících látek v zóně CZ07 – Střední Morava 

v uplynulých letech. 

Obrázek č. 1: Vývoj velikosti emisí jednotlivých znečišťujících látek v zóně CZ07 
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Zdroj: Emisní bilance ČHMÚ 

Průkazným klesajícím trendem se od roku 2001 vyznačovaly všechny 

hodnocené znečišťující látky s výjimkou TZL. K relativně největšímu snížení 

emisí došlo v případě oxidu uhelnatého a v letech od roku 2007 také 

v případě VOC. Emise oxidů dusíku a oxidu siřičitého klesaly v hodnoceném 

období plynule, bez většího kolísání.  

V případě tuhých znečišťujících látek je dosavadní pokles emisí v zóně velmi 

mírný a z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší nevýznamný.  

Pokles emisí TZL v zóně byl vyvolán relativně nejvíce změnami v 

průmyslovém sektoru (REZZO1 a REZZO2), emise z dopravy a individuálního 

vytápění domácností se významně nezměnily. Průmysl se dominantně 

podílel také na poklesu emisí SO2.  

Snížení emisí oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a těkavých organických látek 

bylo způsobeno poklesem v dopravě, velikost emisí těchto látek z jiných 

typů zdrojů se významně nezměnila. 

Z hlediska emisní situace lze v zóně Střední Morava za prioritní látku 

považovat tuhé znečišťující látky, zejména s ohledem na dosavadní stagnaci 

velikosti emisí a doprovodné zdravotně významné znečištění na povrchu 

částic v podobě především polycyklických aromatických uhlovodíků, včetně 

benzo(a)pyrenu.  

Imisní situace 

V uplynulých 5-ti letech došlo dle pětiletých průměrů koncentrací 

publikovaných ČHMÚ v zóně CZ07 Střední Morava k překročení imisních 

limitů stanovených pro: 

 denní koncentrace suspendovaných částic PM10 - spojitá oblast 

Moravské brány a Hornomoravského úvalu a cca 5-10 km široký pás 

orientovaný od této oblasti jižním směrem podél toku Moravy a dále 

větší města (Vsetín, Zlín, Uherský Brod), ojediněle také roztroušená 

lokální ohniska v menších obcích ve Zlínském kraji, 

 průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 - města 

v Moravské bráně (Přerov, Hranice n. Mor.) a Hornomoravském úvalu, 

tj. v dosahu významného příspěvku dálkového přenosu z aglomerace 

Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek; přibližně na úrovni limitu se pohybují 

koncentrace v dalších lokalitách (např. Prostějov, Olomouc, Šumperk, 

Litovel, Uničov, Mohelnice), 

 průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu - podobné oblasti jako 

v případě nejvyšších denních koncentrací suspendovaných částic PM10, 

avšak s tím rozdílem, že v oblasti Hornomoravského úvalu se jedná 

o nespojité oblasti; oproti suspendovaným částicím PM10 navíc dochází 

k překročení na větším počtu izolovaných lokalit v obou krajích (města 

a menší obce s individuálním vytápěním domácností pevnými palivy). 
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Výše uvedené překročení imisních limitů hodnocených látek je 

doložitelné také výsledky měřením na stanicích imisního monitoringu. 

Celkově nejvíce zatíženou oblastí na území zóny je Moravská brána 

a přilehlá jižní část Hornomoravského úvalu. Nevyhovující imisní situaci 

v zóně rozhodující měrou působí kombinovaný vliv dopravy a dálkového 

přenosu znečištění z aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek. Lokálně 

k těmto hlavním faktorům přistupuje významně také vliv individuálního 

vytápění domácností pevnými palivy, zejména v případě benzo(a)pyrenu. 

Plošně zvyšují imisní koncentrace SO2 (jeden z hlavních prekurzorů 

sekundárního aerosolu) v zóně především místní velké průmyslové zdroje 

(REZZO1). 

Pro látky, které v zóně CZ07 Střední Morava 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: 

 denní imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 stagnují ,imisní 

koncentrace suspendovaných částic PM2,5 stagnují až mírně rostou, 

 imisní koncentrace benzo(a)pyrenu dramaticky narůstají. 

Změna skladby ani emisní úrovně zdrojů s významným vlivem na kvalitu 

ovzduší se v hodnocené zóně do roku 2020 nepředpokládá. V případě, že by 

posuzovaná koncepce nebyla realizována, do roku 2020 by u většiny 

znečišťujících látek zůstaly stávající trendy vývoje znečištění ovzduší bez 

významné změny. 

V případě benzo(a)pyrenu by bez provedení posuzované koncepce mohlo 

dojít ke zmírnění nárůstu koncentrací 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), ale vzhledem k rychlosti, jakou 

v posledních letech rostou imisní koncentrace této látky, nelze očekávat 

zásadní změnu nepříznivého trendu. 

Bez realizace koncepce by nedošlo ke snížení stávající imisní zátěže 

prioritních látek (suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu). Dosavadní 

údaje naopak indikují další zhoršení situace. 

 

2.2.2 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Specifickým problémem z pohledu veřejného zdraví je v případě zóny 

Střední Morava sice klesající, ale stale vysoká standadizovaná úmrtnost pro 

všechny diagnózy a hrubá míra úmrtnosti pro kardiovaskulární nemoci. 

Pro účely ochrany zdraví obyvatel stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší v příloze č. 1 imisní limity a případně přípustné četnosti 
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jejich překročení pro vybrané znečišťující látky. Tento zákon dále zavádí 

povinnost v případě, že je v zóně nebo v aglomeraci překročen imisní limit 

(nebo v případě, že je tento imisní limit překročen vícekrát, než je stanovený 

počet překročení), aby ministerstvo životního prostředí 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 vypracovalo program zlepšování kvality 

ovzduší. Účelem programu je zpracovat kompletní dokument k identifikaci 

příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede 

ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení limitů, tedy přípustné úrovně 

znečištění. 

Ve sledovaném období (2008 – 2012) docházelo v zóně CZ07 Střední Morava 

k překročení imisních limitů stanovených pro nejvyšší denní koncentrace 

suspendovaných částic PM10, ojediněle též k k překročení imisních limitů 

stanovených pro nejvyšší roční koncentrace suspendovaných částic PM10, 

průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5,a především pak 

průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, a to s významně narůstajícím 

trendem. V dřívějších letech (2005 – 2007) docházelo také k překračování 

ročního imisního limitu NO2, což bylo předmětem předchozích programů na 

zlepšování kvality ovzduší obou krajů. Posuzovaným programem je NO2 

řešen pouze nepřímo a vzhledem k tomu, že ve sledovaném období 

nedochází k překračování limitů, nejsou zde uvedeny podrobné výsledky 

měření. Podrobnější popis nejzatíženějších částí zóny je součástí předchozí 

kapitoly 2.2.1 Ovzduší. 

Negativní účinky benzo(a)pyrenu na lidské zdraví jsou velmi široké, byla 

prokázána imunotoxicita, genotoxicita, karcinogenita a reprodukční toxicita. 

B(a)P je považován za toxickou složku ultrajemných částic, která se 

uplatňuje při vzniku oxidačních látek v organizmu, významným efektem jsou 

onemocnění kardiovaskulárního aparátu, plicní onemocnění, diabetes a 

pravděpodobně i chronická onemocnění nervová. Lze očekávat, že se 

některá z onemocnění díky reprodukční toxicitě přenáší i do dalších 

generací. Podrobně je vliv B(a)P na lidské zdraví popsán v kapitole 12. 

Ve sledovaném období (2008 – 2012) bylo nedodržením imisního limitu pro 

průměrné roční koncentrace B(a)P zasaženo vice než 53% obyvatel ČR na 

vice než 12% plochy ČR. V samotné zóně pak bylo významným nedodržením 

imisního limitu pro průměrné roční koncentrace B(a)P v témže období 

zasaženo vice jak 61% obyvatel na cca 9% plochy zóny. Tyto údaje a zvláště 

pak trvalý rostocí trend koncentrací, jsou silně znepokojující. 

Za nejvíce karcinogenní směsi s obsahem benzo(a)pyrenu jsou emise 

spalování uhlí, zpracování uhlí a dehtů a emise z dieselových motorů. 

Nejvýznamnějšími ze zdrojů emisí B(a)P je lokální vytápění, doprava a 

v lokálně je významný i průmysl (především DEZA, a.s., Valašské Meziříčí a 
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dále Teplárna Otrokovice a.s.), velmi významné jsou příspěvky z aglomerace 

Ostrava/Karviná/Frýdek Místek a na části území pak i emise polských zdrojů.  

Pro lepší hodnocení situace je nutné rozšířit měření benzo(a)pyrenu a 

jemných částic. 

Z následujícího obrázku zveřejněného European Environment Agency – Air 

quality in Europe – 2014 je zcela zřejmé, že Polsko je těžištěm znečištění 

B(a)P v rámci celé Evropy a bez účinných opatření na straně Polské republiky 

může dojít, i přes snahu okolních států včetně ČR, jen k velmi omezenému 

efektu. 

Obrázek č.2: Roční průměr imisí benzo(a)pyrenu v Evropě v roce 2012 

Zdroj: European Environment Agency – Air quality in Europe – 2014 

Aerosolové částice poškozují především kardiovaskulární a plicní systém. 

Účinek těchto částic na lidský organismus závisí na jejich velikosti, 

koncentraci, chemickém složení a době expozice. Podrobně je vliv PM10 a 

PM2,5 na lidské zdraví popsán v kapitole 12. Vlivy koncepce na veřejné 

zdraví. 

Imisní limity PM10 a PM2,5 a povolený počet jejich překračování za kalendářní 

rok jsou stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (resp. 

Přílohou č. 1 k tomuto zákonu). 

V oblastech s nadlimitní roční průměrnou koncentrací PM10 žilo ve 

sledovaném období 2008 – 2012 průměrně více než 5% obyvatel ČR, v 

oblastech s nadlimitní denní koncentrací PM10 pak 32% obyvatel ČR. V 

oblastech s nadlimitní roční průměrnou koncentrací PM2,5 žilo ve 

sledovaném období 2008 – 2012 průměrně více než 12% obyvatel ČR. 

V samotné zóně docházelo k překročení roční průměrné koncentrace PM10 

ojediněle a na omezeném území, v oblastech s nadlimitní denní koncentrací 

PM10 ve sledovaném období 2008 – 2012 žilo ovšem průměrně více než 68% 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9Bhov%C3%A1_soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDchac%C3%AD_soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Expozice_%28toxikologie%29&action=edit&redlink=1
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obyvatel zóny, a to na ploše přesahující 28% území. Překračování roční 

průměrné koncentrace PM2,5 je lokální a postihuje méně než 1% obyvatel 

zóny, nicméně cca 62% území leží v intervalu 17 – 25 µg/m3, tedy mezi horní 

mezí pro posuzování a hranicí imisního limitu. 

Nejvýznamnějším zdrojem emisí PM10 i PM2,5 jsou podle analýzy příčin 

znečištění zpracované v rámci programu v řešené zóně mobilní zdroje 

(doprava), lokální topeniště a částečně i příspěvky ze zdrojů umístěných na 

území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a z polských zdrojů. 

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší umístěné na území zóny se podílejí 

na imisní situaci lokálně a v omezené míře (např. Alpin Generation (CZ) s.r.o. 

– Teplárna Zlín a Moravské železárny, a.s. – Olomouc – Řepčín). 

 

2.2.3 EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

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 2 ), 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.). 

Obdobnou situaci lze konstatovat i pro území Olomouckého a Zlínského 

kraje. V období 2001 – 2011 poklesly emise oxidu uhličitého o 44,4 %, tj. o 

19 783 t. V roce 2001 měl ve Zlínském kraji na emisích CO2 největší podíl 

sektor „výroba energie a transformační procesy“ (výroba elektřiny a tepla ve 

zdrojích CZT) na úrovni 37,5%, následován dopravou (20,84%) a sektorem 

domácností (18,55%).3 

 

2  LULUCF je zkratkou z anglického „land use, land use change and forestry“ tj. „využívání 

krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví“, což je jeden ze sektorů, kde jsou sledovány 

emise skleníkových plynů 

3 Program ochrany klimatu na území Zlínského kraje, ENVIROS, 2004 
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2.2.4 VODA 

Zájmovým území (respektive Olomouckým krajem) prochází hlavní evropské 

rozvodí. K úmoří Baltského moře patří vodní toky na Jesenicku, které náleží 

do povodí Kladské Nisy a dále v severozápadní části kraje pramenný a horní 

tok Odry. Většina území patří do povodí Moravy, respektive k úmoří 

Černého moře. 

Hlavním vodním tokem kraje je řeka Morava, mezi jejíž nejvýznamnější 

přítoky patří na Šumpersku řeka Desná, na Litovelsku řeka Písečná, na 

Olomoucku Oskava a Bystřice, na Přerovsku je nejvýznamnějším přítokem 

Moravy řeka Bečva. Ve Zlínském kraji patří mezi větší toky též Vsetínská a 

Rožnovská Bečva, Haná, Dřevnice, Olšava a Vlára. 

V Olomouckém kraji jsou z hlediska hydrologického během roku na většině 

toků silně rozkolísané průtoky. Na jedné straně se vyskytují velmi nízké 

průtoky, na straně druhé povodně způsobují značné škody a stávají se stále 

větším problém zvláště v jarním období (oblasti řeky Moravy v úseku od 

Litovle přes Olomouc až po soutok s Bečvou, a také podél toku Bečvy). Ve 

Zlínském kraji lze považovat za nejdůležitější přetrvávající problémy - rychlý 

odtok srážkových vod z území, což je způsobeno odlesněním, nedostatečnou 

přirozenou retenční schopností horských oblastí s převažujícími srážkovými 

úhrny, nevhodnou úpravou drobných vodních toků. 

Na území zájmové oblasti se nachází 5 chráněných oblastí přirozené 

akumulace vod (CHOPAV): CHOPAV Beskydy, CHOPAV Vsetínské vrchy a 

CHOPAV Kvartér řeky Moravy, CHOPAV Jeseníky a CHOPAV Žamberk-Králíky. 

V území se též nacházejí přírodní léčivé zdroje (např. lázeňská místa – 

Bludov, Jeseník, Lipová Lázně, Slatinice, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny, 

Luhačovice, Ostrožská Nová Ves, Kostelec u Zlína). 

Z celkového počtu 642 056 obyvatel Olomouckého kraje je na veřejnou 

kanalizaci napojeno 63 % obyvatel a na ČOV 61 % obyvatel. Ve Zlínském kraji 

přesahuje podíl obyvatel napojených na kanalizaci 90 %., zatímco podíl 

připojení na ČOV je pouze 42 % 4. 

Přetrvávajícím problémem pro zdraví obyvatelstva je kontaminace zdrojů 

pitných vod v některých územích a to v důsledku nedostatečné ochrany 

zdrojů (dusičnany, pesticidy, mikrobiální znečištění atd.) nebo v důsledku 

znečištění zdrojů starými ekologickými zátěžemi. Markantní je tato situace 

zejména u zdrojů pro individuální zásobování. 

 

4 Stav životního prostředí ve Zlínském kraji v období 2012/2013. Krajský úřad Zlínského kraje, 

Odbor životního prostředí a zemědělství. 
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Z hlediska jakosti povrchových vod jsou problematické hlavně úseky vodních 

toků s menší vodností a vysokou kumulací zdrojů znečištění. Neuspokojivý je 

stav jakosti některých povrchových vod méně vodných vodotečí, 

protékajících menšími sídly s nečištěnými odpadními vodami. Zvyšuje se 

také eutrofizace vod, která se projevuje zejména rozvojem mikroskopických 

organizmů rozptýlených ve vodě (vodní květ). Hlavní příčinou tohoto stavu 

je přebytek živin ve vodním hospodářství, především pak dusíku a fosforu.  

Mezi úseky řek, které jsou hodnocené jako znečištěné či dokonce silně 

znečištěné, patří řeka Morava v okolí Olomouce. V zemědělsky intenzivně 

obhospodařované a obyvatelstvem hustě osídlené oblasti měst Prostějov  

a Přerov jsou rovněž jako znečištěné klasifikovány řeky Bečva a Valová. 

Dle vodohospodářské bilance dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (2013) 

je obecně nejhůře hodnoceným ukazatelem dlouhodobě celkový fosfor  

a amoniakální dusík. V porovnání s minulým dvouletím se mírně zvýšil počet 

profilů v nevyhovující IV. a V. třídě jakosti (dle ČSN 75 7221) u ukazatele 

dusitanový dusík a vodivost. Nejhoršími toky zůstávají Haná, Kozrálka, 

Roudník a Sudoměřický potok. Při použití limitů NV 61/2003 Sb. většina 

sledovaných závěrných profilů (tři z pěti) nevyhověla v ukazateli 

termotolerantní bakterie. Vyhověla pouze Bečva v Troubkách. V ukazateli 

rtuť nevyhověla Moravská Sázava v Rájci. 

Z hlediska znečištění vod toxickými látkami, které jsou v ČR typickou součásti 

atmosferická depozice s vlivy na vody (kovy vázané na prachové částice, 

benzo-a-pyren) je situace uspokojivá. Dle 2013 statistiky znečištění kovy a 

specifickými organickými sloučeninami (Vodohospodářské bilance dílčího 

povodí Moravy za rok 2013) není v povodí Moravy indikováno překračování 

normy environmentální kvality (dle NV 61/2003 Sb.) ani pro látky ze skupiny 

PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) do níž patří i benzo(a)pyren, ani 

pro těžké kovy (s výjimkou výše zmíněného profilu Moravská Sázava v Rájci 

v ukazateli rtuť). 

 

2.2.5 PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Při členění na provincie se jedná o Českou vysočinu a Západní Karpaty. Mezi 

geomorfologické celky s nejvyšší plochou v celé zóně patří Hornomoravský 

úval, Nízký a Hrubý Jeseník, Zábřežská či Hanušovická vrchovina a rovněž 

Rychlebské hory.  

Území se nachází na rozhraní mezi starší Českou vysočinou (většina území 

Olomouckého kraje) a mladším pohořím Západních Karpat. V centrální části 

území leží vněkarpatské sníženiny (Hornomoravský úval, Vyškovská brána, 

Dyjsko-svratecký úval) vyplněné čtvrtohorními usazeninami (hlíny, spraše, 

štěrky), větší část území je však kopcovitá, tvořená pahorkatinami a 

pohořími (v Olomouckém kraji Nízký a Hrubý Jeseník, Zábřežská či 

Hanušovická vrchovina a Rychlebské hory, ve Zlínském kraji 
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Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty, Hostýnsko – Vsetínská 

hornatina, Vizovická vrchovina či Chřiby). 

Z hlediska ložiskové geologie se nejedná o příliš bohaté území. Hospodářský 

význam má především těžba stavebních surovin. Olomoucký kraj zaujímá 

1. místo v ČR v těžbě stavebního kamene (těží se např. v Hrabůvce, 

Výklekách, Hrubé Vodě aj.). Těžba vápence má v kraji dvě hlavní střediska, a 

to v Hranicích na Moravě a u Vitošova. Ložiska cihlářských surovin spolu s 

navazující výrobou cihel se nachází v Jezernici a Hranicích na Moravě. Na 

území kraje se nachází také poslední těžené ložisko grafitu v ČR, a to ve 

Velkém Vrbně. V kraji se též nachází některé rudy (zlatonosné, 

polymetalické, měděné), jejichž minulá těžba zanechala stopy v podobě 

poddolovaných území (Severní Jesenicko, Hrubý a Nízký Jeseník, 

Šternbersko). 

Zlínský kraj je znám zejména svými ložisky stavebních materiálů, z nichž 

nejvýznamnější místo zaujímají štěrkopísky (údolní nivy řeky Moravy - 

Chropyně, Hulín, Napajedla, Ostrožská Nová Ves, Polešovice, a perspektivně 

též Plešovec, Uherský Ostroh). Těžba ložisek stavebního kamene je 

prováděna v oblasti Chřibů (Žlutava) a v oblasti Bílých Karpat (ložiska Bučník, 

Bzová). Význam má rovněž těžba vápence, cihlářské hlíny (Malenovice). 

Ložiska černého uhlí se vyskytují při severní hranici Zlínského kraje, v tomto 

prostoru byla ověřená i ložiska zemního plynu, jejich případnému využívání 

stojí v cestě vážné střety zájmů, mimo jiné s ochranou přírody, vzhledem k 

tomu, že se ložiska nacházejí v CHKO Beskydy. 

Olomoucký kraj disponuje velmi bohatým zemědělským fondem, orná půda 

činí zhruba 40 % území kraje (stupeň zornění, tedy podíl orné půdy na 

celkové zemědělské půdě činí 74,0 % a přesahuje tak průměr ČR 70,8 %). 

Většina půdy přitom patří do I. a II. třídy ochrany. Niva řeky Moravy, 

Uničovsko, Prostějovsko, tedy „Haná“, je celorepublikově významnou 

zemědělskou oblastí. Cca 36 % plochy kraje tvoří zalesněné území, 

především v Jeseníkách a v dalších výše položených okrajových částech 

regionu, významný je také dochovaný lužní les na středním toku Moravy – 

CHKO Litovelské Pomoraví. 

Ve Zlínském kraji činí podíl zemědělské půdy cca 49 % z celkové výměry 

půdy, přičemž stupeň zornění představuje 63,3 %, výrazně pod průměrem 

ČR. Zlínský kraj patří v rámci ČR ke krajům s nejvyšší lesnatostí. Lesní 

pozemky pokrývají zhruba 40 % z celkového území kraje. 

Obecným problémem je nárůst požadavků na využívání kvalitních půd pro 

hospodářský „rozvoj“, přičemž je hodnota půdy (jakožto de-facto 

neobnovitelného zdroje) neadekvátně oceněna. To je zejména situace 

v okolí Olomouce a dalších měst, ale i ve volné krajině (plochy 

fotovoltaických elektráren apod.). 
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Zejména v zemědělsky intenzivně využívaných partiích Olomouckého kraje 

je problémem také větrná a vodní eroze vyplývající z nedostatečné 

ekologické stability zemědělské krajiny. Na celém území se rovněž lze setkat 

s lokálními problémy s vodní erozí způsobené extrémními srážkovými úhrny. 

 

2.2.6 PŘÍRODA A KRAJINA 

Fauna, flóra: Potenciální přirozenou vegetací jsou převážně dubohabřiny, ve 

vyšších polohách bučiny. V okolí vodních toků jsou přirozenou vegetací 

jilmové doubravy a jaseniny a na rašeliništích podmáčené smrčiny. 

Nejcennějším území z hlediska fauny a flóry jsou Hrubý Jeseník, Oderské 

vrchy s vojenským újezdem Libavá a Území CHKO Beskydy a Bílé Karpaty. 

Z hlediska migrací velkých savců je významná především oblast Hrubého 

Jeseníku a Rychlebských hor na severu, migrační trasy z Beskyd do Jeseníků 

a trasy z Beskyd jihozápadním a západním směrem. Migračními překážkami 

jsou zejména dálnice a rychlostní silnice a intenzivně využívaná území 

s hustým osídlením. 

Krajina: Na severu území jsou převážně zalesněná pohoří Hrubý Jeseník  

a Rychlebské hory, směrem ke Králickému Sněžníku navazuje mozaika lesů, 

luk a pastvin. Centrální část podél řeky Moravy je převážně nížinná, 

intenzivně zemědělsky využívaná s četnými sídly. Lesy převažují i 

v Oderských vrších východně od Olomouce, v Hostýnsko-vsetínské hornatině 

na východě Zlínského Kraje a v Chřibech na jihozápadě. Oblast Bílých Karpat 

na jihovýchodě území je mozaikou lesů, luk, pastvin a polí. Nejvýznamnějším 

vodním tokem je řeka Morava, která prochází celým územím od severu 

k jihu, s četnými průtočnými i slepými rameny a přítoky, např. Desnou, 

Moravskou Sázavou a Bečvou. V nivě řeky je také nejvíce rybníků a dalších 

vodních ploch. Souvislejší nefragmentovaná krajina (dle polygonů ÚAT) je 

především na v oblasti Jeseníků, Oderských Vrchu, Beskyd a Bílých Karpat. 

Převážně fragmentované je intenzivně využívané území podél řeky Moravy, 

kde jsou největší města. Fragmentace krajiny je způsobena především 

velkými dopravními stavbami a hustým osídlením. 

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 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 zachovalejší lesy, 

vodní toky a jejich okolí a větší i menší plochy zeleně.  

ZCHÚ, Natura 2000: Na řešeném území se nachází 368 maloplošných zvláště 

chráněných území, a to v kategorii národní přírodní památka (13), přírodní 

památka (246), přírodní rezervace (92) a národní přírodní rezervace (17). 
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Z velkoplošných ZCHÚ jsou zde CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Litovelské 

Pomoraví a Jeseníky. Smluvně chráněným územím je Libavá ve 

stejnojmenném vojenském újezdu. Dále je zde 135 evropsky významných 

lokalit náležejících do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a 6 

ptačích oblastí, další (Beskydy) sem zasahuje malou částí. Předměty ochrany 

ZCHÚ, zejména vegetace, jsou ovlivňovány kvalitou ovzduší. V území je 

vyhlášeno více než 970 památných stromů nebo skupin stromů. Ramsarskou 

úmluvou je chráněno Litovelské Pomoraví. Bílé Karpaty byly vyhlášeny 

biosférickou rezervací UNESCO. 

 

2.2.7 LESNÍ EKOSYSTÉMY 

Lesy pokrývají téměř 40 % území Zlínského kraje a 36 % Olomouckého kraje, 

což je vzhledem k celé ČR nadprůměr. Lesy 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, nicméně poměrně vysoký je i podíl 

lesů zvláštního určení a ochranných. Co do druhového složení převládá 

smrk, nicméně podíl listnatých stromů je poměrně vysoký. Významný je 

například dochovaný rozsáhlý lužní les na středním toku Moravy v CHKO 

Litovelské Pomoraví. 

Na venkovských lokalitách, kde jsou posuzovány limity koncentrací 

znečišťujících látek ve vztahu k ekosystémům, k jejich překračování 

nedochází. Zdravotní stav lesů je relativně dobrý ve srovnání se zbytkem ČR, 

většina lesů je v nejnižším pásmu ohrožení imisemi. Negativní vliv znečištění 

ovzduší však nelze zcela pominout, lokálně jsou významnější a navíc dochází 

ke kumulaci s dalšími faktory, jako je nevhodná druhová a věková skladba, 

klimatické jevy (sucho, mráz, vítr, sníh apod.), škůdci, houbové choroby, 

okusy zvěří apod. 

 

2.2.8 ODPADY 

Vývoj produkce odpadů má v Olomouckém kraji v období let 2005 - 2012 

vzrůstající tendenci, od roku 2012 – 2013 mírně klesající tendenci, kterou 

dokumentuje tabulka níže. Je možné sledovat neustálý oscilační vývoj 

v nárůstu a poklesu produkce komunálních odpadů. Celková produkce 

odpadů v roce 2013 dosahuje 1 568 000 tun. V posledních letech je 
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produkce značně nevyrovnaná. Produkce nebezpečných odpadů se oproti 

roku 2012 snížila a tvoří pouze 4 % z celkové produkce všech odpadů. 

Tabulka 1: Celková produkce všech odpadů v OK (t) 

Kat.odpadu 2009 2010 2011 2012 2013 

Ostatní 1 224 430 1 414 106 1 378 092 1 603 520 1 504 471 

Nebezpečné 68 437 49 759 61 856 86 093 63 775 

Celkem 1 292 867 1 463 865 1 439 948 1 689 614 1 568 246 

Zdroj: SEA vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 

2016 až 2025 

Produkčně nejvýznamnější je skupina 17 - stavební a demoliční odpady. 

Představuje téměř 61 % všech produkovaných ostatních odpadů (rok 2013). 

Další významnou skupinou je skupina 20 - komunální odpady (cca 18 % ze 

všech produkovaných ostatních odpadů). Skupina 10 - Anorganické odpady z 

tepelných procesů je také poměrně významnou skupinou (cca 11 % 

z celkové produkce). 

Produkce odpadů z obcí, za které nesou obce odpovědnost jako původci 

podle zákona o odpadech, se pohybuje kolem 209 kt ročně. Odpady z obcí 

představují 14 % z celkové produkce ostatních odpadů v OK.  

Produkčně nejvýznamnějším odpadem je bezesporu směsný komunální 

odpad (SKO). Celkově tvoří 62 % komunálního odpadu (včetně obalových 

odpadů z obcí) všech původců. 

Produkčně významnou skupinou začíná být biologicky rozložitelný odpad ze 

zahrad a zeleně – tvoří cca 8 % KO z obcí (včetně obalových odpadů). Další 

významnou skupinou je objemný odpad, který tvoří téměř 7 % KO z obcí. 

Olomoucký kraj patří v posledních letech ke krajům s vyšší mírou třídění KO 

v obcích. V roce 2014 vytřídil průměrný obyvatel Olomouckého kraje celkem 

79,6 kg recyklovatelných odpadů (42,7 kg bez kovů). Průměr za ČR byl 58,7 

kg/ob/rok (40,5 kg/ob/rok bez kovů). 

Převládajícím způsobem nakládání s ostatními odpady je materiálové 

využití, které v roce 2013 dosáhlo 84 % z celkového nakládání. Pouze 13 % 

ostatních odpadů produkovaných v kraji je odstraňováno skládkováním. 

Výjimku z produkčně významných skupin odpadu tvoří pouze skupina 20 – 

komunální odpady, kde je 61 % produkce skládkováno. Tato hodnota ale 

nezahrnuje energetické využívání cca 11% KO v ZEVO SAKO Brno, čímž klesá 

množství skládkovaných KO na cca 50%. 

Odpadové hospodářství Zlínského kraje je v současné době velmi extenzivní 

a významný podíl odpadů se z kraje vyváží ven, ke zpracování nebo uložení v 

jiných krajích. Skládková bilance je pro jednotlivé oblasti kraje již dnes dost 

napjatá a volné kapacity rychle ubývají. Mimo kraj končí asi 20 % produkce 

určené pro skládky.  
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Nakládání s KO bylo v posledním období definováno mírným poklesem 

skládkování a kolísáním materiálového využití KO, které rostlo z 12,9% v 

roce 2009 až na 25% v roce 2011, kdy začal jeho pokles až na 18,3 % v roce 

2013. Pozitivní je růst kompostování týkající se zejména nakládání s BRKO. 

Zatímco trend omezení skládkování související s klesající produkcí KO v roce 

2013 se podařilo udržet v období let 2011–2013, energetické využití KO 

zůstalo na velmi nízké úrovni kolísající kolem 0,4%. 

Tabulka 2: Celková produkce všech odpadů, ostatních a nebezpečných odpadů v ZK v 

letech 2009-2013 

Produkce \ 
rok  

2009  2010  2011  2012  2013  

Celková 
produkce 

odpadů [t]  

974 881  1 086 472  1 556 371  1 294 159  1 332 856  

Produkce 
odpadů na 

obyvatele [kg]  

1 649  1 840  2 642  2 202  2 273  

Celková 
produkce 
ostatních 

odpadů [t]  

903 354  1 006 166  1 483 289  1 243 897  1 249 666  

Podíl ostatních 
odpadů na 

produkci [ %]  

92,7  92,6  95,3  96,1  93,8  

Produkce 
ostatních 

odpadů na 
obyvatele [kg]  

1 528  1 704  2 518  2 117  2 131  

Celková 
produkce 

nebezpečných 
odpadů [t]  

71 527  80 306  73 083  50 263  83 190  

Podíl 
nebezpečných 

odpadů na 
produkci [ %]  

7,3  7,4  4,7  3,9  6,2  

Produkce 
nebezpečných 

odpadů na 
obyvatele [kg]  

121  136  124  86  142  

Zdroj: oznámení Plánu odpadového hosopdářství Zlínského kraje pro období 2016-2024. 
 

V posledních pěti letech 2009-2013 rostla celková produkce odpadů v ZLK 

od cca 974,8 tis. tun v roce 2009 až do až na 1,556 mil. tun v roce 2011 a po 

poklesu v roce 2012 se ustálila na 1,249 mil. tun v roce 2013, což bylo 

způsobeno velkým nárůstem stavebních odpadů z cca 360 tis. tun v roce 

2009 až na 705 tis. tun v roce 2013. Celková produkce odpadů na obyvatele 

se pohybovala od 1 649 kg v roce 2009 až na 2 273 kg v roce 2013. Kolísání 

produkce odpadů je zapříčiněno především výkyvy v produkci odpadů ze 

stavební činnosti, jež je odvětví produkující největší množství odpadů. 
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Souběžný trend jako celková produkce odpadů má i celková produkce 

odpadů kategorie ostatní. Produkce ostatních odpadů v roce 2013 dosahuje 

1,249 mil. tun a oproti roku 2009 vzrostla o cca 346 tis. tun, rostla v 

předcházejících letech 2010 až 2011 a klesla v letech 2012 a stagnovala 2013 

důsledku poklesu stavební činnosti. 

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 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 v zóně Střední Morava. 

Odpady související s ochranou ovzduší v energetice  

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 8 000 000 t/rok popela úletového, cca 1 700 000 t/rok popela ložového, 

cca 2 300 000 t/rok sádrovce a cca 1 500 000 t/rok vápence a dolomitu. Z 

uvedeného množství je cca 11 000 000 t/rok výrobků. 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 Olomouckého kraje vzniká na 

velkých energetických zdrojích především popel úletový cca 89 100 t/rok, 

popel ložový 33 100 t/rok, v menším množství vzniká vápenec, dolomit a 

sádrovec. Z výše uvedeného je cca 6 800 t/rok výrobků a cca 115 400 t/rok 

odpadů. Ve Zlínském kraji vzniká především popel úletový 53 006 t/rok, 

vápenec a dolomit cca 15 300 t/rok, cca 11 695 t/rok popela ložového a dále 

vzniká sádrovec. Všechny výše uvedené výstupy jsou zároveň vedeny jako 

odpad, jedná se o cca 74 170 t/rok, odpady nejsou certifikovány jako 

výrobky. 

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

ovzduší jsou významnější v rámci  Olomouckého kraje. I zde je však 
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předpoklad, že nově významný podíl odpadů z energetiky bude dále 

certifikován jako výrobek, množství odpadů se tedy bude snižovat.  

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 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 Olomoucký i Zlínský kraj 

nevýznamné, resp. v porovnání s jinými kraji ČR mnohem méně významné. 

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 Morava 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. V rámci aglomerace 

Střední Morava bude (např. v rámci výzev z OPŽP) probíhat výměna kotlů na 

tuhá paliva (tzv. kotlíkové dotace). 

Na území Olomouckého kraje je 45 % bytů vytápěno plynem, pevná paliva 

(uhlí, koks, dřevo) využívá 17 % a 28 % bytů je vytápěno z kotelny mimo 

dům. Plyn je na území kraje zaveden do 74 % bytů.  

Ve Zlínském kraji je 18 % bytů vytápěno pevnými palivy (uhlí, koks, dřevo), 

26 % bytů je vytápěno z kotelny mimo dům, 47 % bytů je vytápěno plynem. 

Produkce popelovin se 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 2022. 

 

2.2.9 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Dotčené území se vyznačuje velkým bohatstvím kulturních památek všeho 

druhu. V Olomouckém kraji se nachází 13 Národních kulturních památek, 

včetně barokního Sloupu Nejsvětější Trojice (a souvisejícího souboru kašen) 

zapsaného na seznamu památek kulturního dědictví UNESCO. Mezi další 

významné architektonické památky patří hrady (např. Bouzov, Helfštýn, 

Šternberk), zámky (Tovačov, Velké Losiny, Náměšť na Hané, ad.), městské 

památkové rezervace (Olomouc, Lipník nad Bečvou), židovské památky, či 

památky technické (např. ruční papírna ve Velkých Losinách, tunel a bývalé 
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Ferdinandovy dráhy v Hranicích, železniční viadukt v Jezernici či větrný mlýn  

v Partutovicích. 

Ve Zlínském kraji se nachází 15 Národních kulturních památek v čele se 

zámkem a komplexem zahrad v Kroměříži zaneseném na seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi další významné památky patří 

např. muzeum židovské kultury v Holešově, gotický hrad v Buchlově, poutní 

místo Velehrad, areál staveb na Pustevnách, socha pohanského boha 

Radegasta a sousoší Cyrila a Metoděje na Radhošti. Kraj je bohatý rovněž 

památkami lidové architektury, např. Vesnické památkové rezervace Rymice 

– Hejnice, Veletiny - Stará Hora, a Vlčnov – Kojiny, či přírodní skanzen v 

Rožnově pod Radhoštěm. Mezi technické pamětihodnosti patří např. 

Maxmiliánův vodovod v Kroměříži, Luhačovická přehrada, či Areál baťových 

závodů a vyhlášený Baťův mrakodrap ve Zlíně. 

 

2.2.10 HLUK  

Hluk je jedním ze zásadních faktorů životního prostředí, který ovlivňuje 

lidské zdraví a kvalitu života. Na základě aktuálně dostupných výsledků 1. a 

2. kola strategického hlukového mapování (SHM) žije v oblastech s hlukovou 

zátěží přesahující stanovené mezní hodnoty z pohledu celodenní hlukové 

zátěže 2,8 % obyvatel ČR a 3,3 % obyvatel je obtěžováno nadměrným 

hlukem v noci. Podíl zasažených obyvatel je zřetelně vyšší v aglomeracích 

nad 100 tis. obyvatel, kde je zatíženo nadměrným hlukem celkem 188,8 tis. 

obyvatel celodenně, tj. 6,8 % obyvatel aglomerací, a 225,3 tis. v noci, tj. 8,1 

% obyvatel aglomerací. Doprava na hlavních silničních komunikacích 

celodenně zatěžuje hlukem dalších cca 1,3 % obyvatel hodnocených krajů 

(48,3 tis. obyv.) a 1,5 % obyvatel v noci (57,8 tis. obyv.). Hlukové zátěži nad 

50 dB celodenně, což je nejnižší hladina hluku pro hlukové mapování, je 

vystavena více než třetina obyvatel ČR (cca 3,6 mil. obyv.), pro noční 

hlukovou zátěž nad 45 dB se jedná o cca 30 % obyvatel. Uvedené hodnoty se 

vztahují k indikátorům Ldvn a Ln. Uvedené hodnoty stále nepostihují hlukovou 

situaci v ČR komplexně, neboť 2. kolo SHM ještě není dokončeno a zbývá 

zmapovat hlavní silnice v části krajů, hluk z železniční dopravy a z letecké 

dopravy. 

Zdrojem nadměrného hluku je téměř výhradně silniční doprava. 

Hluk není faktorem, který přímo souvisí s emisně-imisními změnami. Může 

se snížit, bude- li volena regulace dopravy z důvodů imisních mimo obytné 

území, nebo pokud se intenzita dopravy sníží, může to znamenat i snížení 

zátěže hlukem v dotčených místech. 

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 vzletů 

nebo přistání za rok. 

Od roku 2012 probíhá druhá etapa zpracování hlukových map a akčních 

plánů 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. 

Pro Zlínský i Olomoucký kraj byla zpracována Strategická hluková mapa a 

také Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace. 

//www.mdcr.cz/cs/Strategie/Akcni_plany/akcni_plany.htm). 

 

2.3 PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE 

Ovzduší 

Změna skladby ani emisní úrovně zdrojů s významným vlivem na kvalitu 

ovzduší se bez realizace Programu v hodnocené zóně do roku 2020 

nepředpokládá. V případě, že by posuzovaná koncepce nebyla realizována, 

do roku 2020 by u většiny znečišťujících látek zůstaly stávající trendy vývoje 

znečištění ovzduší bez významné změny. 

Identifikovanými hlavními faktory kvality ovzduší v zóně Střední Morava 

jsou: 

 doprava (plošný vliv zejména v Olomouckém kraji), 

 dálkový přenos znečištění z aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek 

(plošný vliv, zejména v Moravské bráně a jejím přilehlém okolí), 

 individuální vytápění domácností, zejména v případě benzo(a)pyrenu 

(lokálně ve všech sídlech), 

 místní velké průmyslové zdroje podporující vznik sekundárního aerosolu 

(plošně na  celé ploše zóny). 
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Lze očekávat, že v případě SO2, NOx, VOC a CO by i bez realizace PZKO 

pokračoval stávající uspokojivě klesající trend emisí doprovázený poklesem 

imisních koncentrací těchto látek. V případě suspendovcaných částic je bez 

realizace posuzované koncepce indikována spíše stagnace koncentrací a v 

případě benzo(a)pyrenu spíše zhoršování současné situace. Nárůst 

koncentrací u benzo(a)pyrenuby se pravděpodobně zmírňoval v návaznosti 

na snižování emisí z individuálního vytápění domácností vyvolané 

modernizací spalovacích zařízení, mimo jiné i v důsledku legislativních 

požadavků v podobě zákazu prodeje emisně nevyhovujících zařízení od roku 

2014, zpřísnění emisních parametrů těchto zařízení při uvádění na trh od 

roku 2018 a zákaz provozu těchto zařízení od roku 2022.  

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

u většiny znečišťujících látek, včetně polutantů, které jsou podle názoru 

hodnotitele v řešené zóně prioritními látkami(suspendované částice 

a benzo(a)pyren) stávající trendy vývoje znečištění ovzduší v zásadě beze 

změny a neumožnily by ve střednědobém horizontu splnit imisní limity. 

 

Veřejné zdraví 

Cílem PZKO je dosáhnout na celém území zóny CZ07 Střední Morava splnění 

imisních limitů daných zákonem o ochraně ovzduší a v oblastech, kde nejsou 

imisní limity aktuálně překračovány je cílem další zlepšení kvality ovzduší. Je 

nutné si uvědomit, že realizace posuzovaného programu je jistě jedním 

z předpokladů pro naplnění tohoto cíle. Vzhledem k tomu, že se na stavu 

ovzduší v posuzované zóně bezesporu podílí i emise ze zdrojů umístěných 

v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a v sousedním Polsku, je 

nezbytná i realizace rozsáhlých opatření v uvedené aglomeraci (součást 

samostatného PZKO CZ08A) a na polské straně. 

V případě, že nebudou splněny cíle PZKO CZ07 (což ovšem nemusí být 

způsobeno jen nedostatečnou implementací programu, jak je výše uvedeno) 

a nedojde ke zlepšení kvality ovzduší v potřebné míře, zdravotní stav 

obyvatel by se pravděpodobně také nezlepšil. Pravděpodobné změny 

klimatu, které se účastní na významné evapotranspiraci (období vysokých 

teplot a celkové snižování srážek - hlavně v zimě), zapříčiní více se vyskytující 

období sucha, kdy se k emisím z průmyslu, dopravy a lokálního vytápění 

přidávají i zvýšené emise ze zemědělských a dalších prašných ploch. 

Kvantifikace přínosů realizace programu, respektive naplnění jeho cílů je 

součástí kapitoly č. 12 Vlivy koncepce na veřejné zdraví. Nerealizací opatření 

navržených pro posuzovanou aglomeraci, ale zároveň nerealizací Národního 

programu snižování emisí ČR a především nerealizací opatření v sousední 

aglomeraci a na polské straně by nedošlo k popsanému zlepšení současného 

stavu. 
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Emise skleníkových plynů 

Výsledky projekcí vývoje emisí pro Českou republiku, zpracované v  přípravy 

6. Národního sdělení ČR k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v letech 

2012 – 2013, ukazují na další postupné snižování celkových emisí 

skleníkových plynů. Výraznější pokles emisí by měl pokračovat do roku 2025 

na úroveň okolo 45 % pod referenčním rokem 1990, mezi lety 2025 – 2030 

je očekáván pouze velmi pozvolný pokles až stagnace. Jak je uvedeno v 6. 

Národním sdělení ČR k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, 

dominantním faktorem, majícím vliv na výsledky projekcí, je ekonomický 

vývoj.  

V řešeném území jsou nejvýznamnějšími sektory z hlediska emisí 

skleníkových plynů následující: výroba energie a transformační procesy 

(výroba elektřiny a tepla ve zdrojích CZT), doprava (20,84%) a sektorem 

domácností. S ohledem na skutečnost, že v období 2001 – 2011 emise oxidu 

uhličitého v řešeném území klesaly, lze tedy očekávat mírný pokles 

celkových emisí skleníkových související zejména s poklesem emisí 

z energetiky. Emise skleníkových plynů ze sektoru domácností budou i v 

případě pokračující výstavby mírně klesat v důsledku snižování energetické 

náročnosti budov motivovaného cenami energií. V sektoru dopravy bude 

pravděpodobně pokračovat nárůst emisí vlivem rozvoje silniční dopravy.  

 

Voda 

Trendy týkající se znečištění vod mají velmi omezenou vazbu k problematice 

ovzduší. V kontextu posuzované koncepce je relevantní problematika 

znečištění vod aromatickými uhlovodíky (zejména benzo(a)pyrenem 

pocházejícím zejména z vytápění domácností) případně dalšími toxickými 

látkami obsaženými v atmosférické depozici, problematika okyselujících 

látek (např. oxidů síry) a rovněž problematika eutrofizace vod. Budoucí vývoj 

celkové jakosti vod bude záviset především na vývoji jednotlivých faktorů, z 

nichž nejpodstatnější nemají přímou souvislost s kvalitou ovzduší (obsah 

nutrientů a toxických látek v odpadních vodách, vodní eroze půd s 

přirozeným obsahem nutrientů, apod.). Velikost příspěvku atmosférické 

depozice k eutrofizaci bude záviset na vývoji složení palivového mixu, 

spotřebě elektřiny, vývoji dopravních intenzit a technologických změnách v 

energetice, dopravě a průmyslu – v obecné rovině tedy na vývoji a výkonu 

ekonomiky jako celku. Do budoucna tedy lze očekávat spíše stagnaci a 

pokračování existujících problémů. Bez provedení koncepce lze rovněž 

očekávat pokračování vysoké zátěže vod benzo(a)pyrenem, respektive její 

pomalý pokles v závislosti na průběhu modernizace spalovacích zdrojů emisí 

v území. 
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Půda a horninové prostředí 

Trendy týkající se půdy a horninového prostředí (zejména degradace půd a 

zastavování ploch) mají jen minimální vztah k oblasti ochrany ovzduší, 

respektive k opatřením navrhovaným v posuzované koncepci. Faktory 

ovlivňujícími tyto trendy jsou zejména zemědělská praxe a územní rozvoj 

sídel a infrastruktury a v dotčeném území též rozsah těžby stavebních 

surovin. Tyto trendy mají svojí setrvačnost bez ohledu na opatření 

navrhovaná v předmětné koncepci. Lze předpokládat, že v závislosti na 

ekonomickém vývoji se bude rozsah zastavovaných ploch dále zvyšovat, i 

když díky větší pozornosti věnované (alespoň v rétorické rovině) této 

tématice v rámci plánovacích a povolovacích procesů, patrně pomalejším 

tempem než doposud. Rovněž erozní trendy budou patrně pokračovat, 

pokud nedojde k zásadním změnám zemědělské praxe. Možné dopady 

klimatické změny na srážkový režim mohou situaci dále umocnit. Možný 

výskyt intenzivnějších a déle trvajících období sucha může vést k postupné 

degradaci zorněných zemědělských půd a tím i k většímu riziku vzniku, 

respektive akcelerace půdní eroze činností větru s negativními vlivy na 

kvalitu ovzduší. 

V případě nerealizace koncepce lze očekávat pokračující trendy i v oblasti 

acidifikace půd a jejich kontaminace polutanty cestou atmosférické 

depozice. V této souvislosti lze očekávat, bez ohledu na realizaci koncepce, 

pozitivní vliv implementace směrnice o průmyslových emisích průmyslových 

emisích (2010/75/EU [IED]), vzhledem k tomu, že velké energetické zdroje, 

kterých se uvedená regulace rovněž týká jsou významným producentem 

emisí acidifikujících látek. Obecně bude budoucí situace záviset především 

na vývoji složení palivového mixu, spotřebě elektřiny, vývoji dopravních 

intenzit a technologických změnách v energetice a průmyslu. Vzhledem k 

tomu, že v podmínkách ČR má rozhodující podíl na hodnotách kyselosti půd 

vliv složení jejich přirozeného horninového pozadí, je možné odhadovat, že i 

v budoucnu bude situace stabilní. Dotace půd toxickými sloučeninami z 

ovzduší by měla postupně klesat, v závislosti na snižování emisních intenzit 

nových technologií v dopravě i průmyslu. 

 

Lesní ekosystémy, krajina, biodiverzita 

Na venkovských lokalitách, kde jsou posuzovány limity koncentrací 

znečišťujících látek ve vztahu k ekosystémům, k jejich překračování 

nedochází. Zdravotní stav lesů je relativně dobrý ve srovnání se zbytkem ČR, 

většina lesů je v nejnižším pásmu ohrožení imisemi, presto nelze vliv 

znečištění ovzduší zcela pominout. Kvalita ovzduší ovlivňuje i sídelní a 

mimolesní zeleň, citlivá stanoviště a další ekosystémy. Díky dosud přijatým 

opatřením a dalším vycházejícím z platné legislativy se bude imisní zatížení 

nadále snižovat, a tím dojde ke zlepšení stavu lesů a dalších ekosystémů. 

Vzhledem k dalším působícím faktorům, přetrvávající zátěži z minulosti a 
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přeshraničním vlivům nelze míru zlepšení kvantifikovat. Bez přijetí PZKO 

však bude menší než v případě jeho realizace.  

I bez přijetí PZKO bude pokračovat výstavba dopravní infrastruktury spojená 

se zábory přírodních stanovišť a biotopů zvláště chráněných druhů, sídelní 

zeleně, zábory a fragmentací lesů, fragmentací krajiny a zhoršování migrační 

prostupnosti, případně i se zásahy do zvláště chráněných území a území 

Natura 2000. Cílem těchto opatření je především řešení dopravní 

obslužnosti a nemají primárně za cíl zlepšení kvality ovzduší, takže budou 

realizována nezávisle na PZKO. 

Z dalších rozvojových aktivit mimo rámec PZKO může mít významný vliv na 

ekosystémy rozšiřování zástavby a rozvoj nebo naopak úpadek v sektorech 

průmyslu a energetiky. Významně se projevuje podpora využití 

obnovitelných zdrojů energie a tedy výstavba zařízení na jejich využití, jako 

jsou fotovoltaické a větrné elektrárny, spojené často s negativními vlivy na 

krajinu a biodiverzitu. Nadále se bude zvyšovat poptávka po dřevu pro 

spalování v domácích topeništích. Mimo rámec PZKO je pěstování 

energetických plodin na zemědělské půdě, které se bude pravděpodobně 

dále rozšiřovat i s negativními vlivy na půdní erozi, eutrofizaci vody a půdy a 

zatížení ekosystémů pesticidy. 

 

Odpady 

V oblasti odpadů by nerealizací koncepce (opatření) pravděpodobně 

nedošlo k navyšování odpadů (odprašků) z průmyslu. Je potřebné vzít 

v úvahu vývoj v průmyslových odvětvích a především vývoj v materiálovém 

využívání odpadů. 

Nerealizací koncepce by zároveň nedošlo k podpoře aktivit (které vedou k 

omezení odpadů) směřujících k náhradě a rekonstrukci stávajících 

vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování a pořízení techniky a 

úprav technologií směřujících ke snížení primárních emisí TZL, PM10 a PM2,5, 

tzn., nedošlo by k omezení odpadů z těchto technologií. 

U ostatních cílů, resp. opatření lze konstatovat, že vzhledem k tomu, že 

nemají přímý vliv k tématu odpady, bez realizace koncepce nedojde 

k významnému ovlivnění odpadů a odpadového hospodářství. 

 

Hluk 

Neprovedení programu nebude mít pravděpodobně na hlukovou situaci 

území významnější vliv. Jak již bylo uvedeno výše téměř výhradním zdrojem 

hluku v zóně je doprava. 

Opatření navrhovaná koncepcí (především ta dopravní) mohou mít určitý 

pozitivní vliv na hlukovou situaci, ale pouze za předpokladu, že nebudou 
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jednotlivé záměry umisťovány do lokalit s překročenými hlukovými limity 

nebo nebudou jejich překročení způsobovat. 

V případě neprovedení koncepce bude pravděpodobně pokračovat stávající 

trend, tzn. že hluková zátěž zejména v dopravně exponovaných lokalitách 

bude nadále narůstat. 
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3 CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY 

Informace o současném stavu a možném budoucím vývoji bez provedení 

koncepce jsou popsány v předcházející kapitole.  

Na základě této analýzy jsou níže popsány klíčové oblasti a související 

specifické problémy, které mají vazbu na problematiku kvality ovzduší a lze 

tedy předpokládat jejich ovlivnění v důsledku realizace PZKO CZ07. 

Při určení klíčových oblastí a specifických problémů byl brán zřetel na 

charakter koncepce, která řeší zlepšení kvality ovzduší a jedná se tedy o 

specificky a úzce zaměřený dokument. 

Tabulka 3: Oblasti ŽP, u nichž lze předpokládat ovlivnění v důsledku realizace 

opatření PZKO CZ07 

Téma Specifické problémy Souvislost problému s kvalitou ovzduší 

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

PM10, PM2,5, a benzo(a)pyren jsou látky, 

které se vyznačují největší mírou 

překračování imisních limitů  

s největším dopadem na zdraví lidí a/nebo 

látky vyznačující se nepříznivým trendem 

koncentrací. 

V případě B(a)P je trend silně rostoucí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o látku 

působící největší zdravotní riziko z 

venkovního ovzduší v ČR, je imisní situace 

tohoto polutantu hlavní prioritou ochrany 

ovzduší v zóně. 

Zdraví 
obyvatel  

Stále vysoká standardizovaná 
úmrtnost pro všechny diagnózy. 
Neklesající trend v hrubé úmrtnosti 
pro hlavní příčinu úmrtí - 
kardiovaskulární nemoci. 

Pravděpodobný vliv kvality ovzduší, 
(zejména koncentrací benzo(a)pyrenu) 
spolu s dalšími  faktory provázejícími 
životní styl, profesi a sociální podmínky na 
zdraví obyvatel.  

Emise 
skleníkovýc
h plynů 

Emise skleníkových plynů z výroby 
železa a oceli, elektrárenských a 
teplárenských zdrojů, lokálních 
topenišť a dopravy. 

Zdroje znečištění ovzduší jsou také zdrojem 
emisí skleníkových plynů 

Půda  Riziko acidifikace a kontaminace v 
důsledku atmosférické depozice 

Prašnost na zastavěných a zpevněných 
plochách. 

Úbytek ZPF a nezastavěných ploch v 
důsledku záboru půd 
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Ohroženost půd erozí 
 

Prašnost z těžby a zpracování 
kamene a štěrkopísků 

 

Voda  Problémy jakosti povrchových vod v 
důsledku atmosférické depozice 

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

Znečištění vod cestou atmosferické 
depozice (zejména benzo(a)pyrenem, 
případně kovy vázanými na pevné částice) 

Lesní 
ekosystémy  

Zábory a fragmentace lesní půdy. K záborům a fragmentaci lesů dochází mj. 
kvůli dopravním stavbám. 

Krajina 
Ubývání zeleně, přírodních stanovišť 
a ohrožených druhů. 

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. 

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. 

Narušená integrita a nepříznivý stav 
ZCHÚ a lokalit Natura 2000 a jejich 
předmětů ochrany. 

Zásahy do ÚSES, VKP 

Narušování krajinného rázu 
výraznými stavbami. 

Fragmentace krajiny a snížená 

migrační prostupnost. 

Odpady  Rostoucí množství odpadů 
z průmyslu. 

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

Hluk  Nadměrná hluková zátěž z dopravy.  

Překračování hlukových limitů, 
zejména v městských aglomeracích a 
dopravně zatížených lokalitách 

Hluk není faktorem, který přímo souvisí 
s emisně-imisními změnami, nepřímo 
s opatřeními v dopravě. Může se snížit, 
bude-li volena regulace dopravy z důvodů 
imisních mimo obytné území, nebo pokud 
se intenzita dopravy sníží, může to 
znamenat i snížení zátěže hlukem 
v dotčených místech. 

Kulturní 
památky  

Vliv atmosférické depozice na 
památkové objekty. 

Negativní účinky znečištění 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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4 VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU 

VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM 

SE ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ. 

OBLASTI VYŽADUJÍCÍ OCHRANU PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ) 

Problémy životního prostředí jsou spolu s hlavními trendy vývoje 

jednotlivých složek životního prostředí popsány v kapitolách č. 2 a 3 

dokumentace SEA. Rizika potenciálních vlivů koncepce na chráněná území 

jsou zahrnuta do vyhodnocení vlivů na životní prostředí v kapitole 6 této SEA 

dokumentace. 

Jako oblasti se zvláštním významem pro životní prostředí lze chápat 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti, tj. lokality soustavy Natura 2000, 

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. Tato kapitola shrnuje závěry posouzení vlivů na tato území; 

hodnocení vlivů na ostatní území chráněná podle zákona č. 114/1992 Sb. je 

popsáno v kap. 6. 

Možnost ovlivnění předmětu ochrany na lokalitách soustavy Natura 2000 

byla zkoumána v souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

příslušnými orgány ochrany přírody – Krajský úřad Olomouckého kraje, 

oddělení ochrany přírody a krajiny, Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení 

ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu 

státní správy VIII, Olomouc, Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor 

obecné ochrany přírody a krajiny a Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá. 

Vzhledem k tomu, že příslušné orgány svým stanoviskem vyloučily vliv PZKO 

CZ07 Střední Morava na území evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti, koncepce nebyla podrobena hodnocení z hlediska vlivů na evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti dle zákona č. 114/1992 Sb., ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. 
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5 CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA 

MEZINÁRODNÍ, KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, 

KTERÉ MAJÍ VZTAH KE KONCEPCI, A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE 

VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA PŘI POROVNÁNÍ 

VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 

5.1 CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ, NÁRODNÍ A 

REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

Tato kapitola uvádí přehled dokumentů, které mají vazbu na témata 

životního prostředí a veřejného zdraví řešená v rámci SEA. Z těchto 

dokumentů byly vybrány relevantní cíle, které byly využity při hodnocení 

souladu PZKO CZ07 s cíli ochrany životního prostředí a zdraví (přehled 

vyhodnocení souladu s vybranými relevantními cíli je uveden v kapitole 5.2). 

V rámci hodnocení možných vlivů koncepce na jednotlivé složky životního 

prostředí také hodnotitelé přihlíželi k tomu, zda a jakým způsobem mohou 

opatření navrhovaná v souvisejících dílčích programech a vedoucí k naplnění 

cílů PZKO CZ07přispět k naplnění uvedených referenčních cílů. 

Sdělení Evropské komise “Evropa 2020“ 

Strategický dokument stanovující vizi evropského sociálně tržního 

hospodářství pro 21. století. Strategie určuje směr k vytvoření inteligentní a 

udržitelné ekonomiky, podporující sociální začleňování. Důraz je kladen 

zejména na oblasti: zaměstnanost, výzkum, vývoj, inovace, změna klimatu a 

energetika, vzdělávání, chudoba a sociální vyloučení.  

Hlavními cíli jsou:  

 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno,  

 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a 

vývoje,  

 v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ 

(včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou 

podmínky příznivé),  

 podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod 

hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout 

terciární úrovně vzdělání,  

 počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů.  

Z hlediska životního prostředí je relevantní priorita podpory oddělení 

hospodářského růstu od využívání zdrojů, podpora přechodu na 

nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných zdrojů energie, 

modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti. Dále je 
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kladen důraz na udržitelný růst, tedy konkurenceschopnější a ekologičtější 

ekonomiku méně náročnou na zdroje. Priorita specifikuje následující cíle:  

1. Snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % (v porovnání se 
stavem v roce 1990). Evropská unie je připravena zvýšit tento cíl až na 30 %, 
pokud se v rámci celosvětové dohody zaváží i další rozvinuté země učinit 
totéž a pokud se v rámci svých možností na tomto cíli budou podílet i 
rozvojové země.  

2. Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v celkové energetické spotřebě na 20 %.  

3. Dosáhnout 20 % zvýšení energetické účinnosti.  

Kromě těchto cílů specifikuje dokument následující předpoklady pro 

dosažení udržitelného růstu:  

 Vytvořit konkurenceschopnější nízkouhlíkovou ekonomiku, která 

rozumným a udržitelným způsobem využívá všechny zdroje.  

 Chránit životní prostředí, snížit objem emisí a zabránit úbytku 

biologické rozmanitosti.  

 Využít náskoku, který Evropa má ve vývoji nových ekologických 

technologií a výrobních postupů.  

 Zavést výkonné a inteligentní rozvodné sítě elektrické energie.  

 Využívat celoevropské sítě a dodat tak podnikům v EU (především 

malým výrobním firmám) další konkurenční výhodu.  

 Zlepšovat podnikatelské prostředí, zejména v případě malých a 

středních podniků.  

 Umožnit spotřebitelům, aby se na základě dostatečných informací 

mohli co nejlépe rozhodnout.  

 Snižovat emise a využívat nové technologie, které mají možnost 

zachycování sekvestrace uhlíku.  

Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 

Je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ v rámci strategie Evropa 2020, jejímž 

cílem je dosáhnout inteligentního a udržitelného růstu. Tato strategie je 

nyní hlavní evropskou strategií pro zajištění růstu a zaměstnanosti a má 

podporu Evropského parlamentu a Evropské rady. Členské státy a orgány EU 

spolupracují při koordinaci opatření, která mají zaručit nezbytné strukturální 

reformy. 

Cílem této stěžejní iniciativy je vytvořit politický rámec, jenž přispěje 

k posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství, které účinně využívá 

zdroje, a pomůže nám: 

 zvýšit hospodářskou výkonnost při současném snížení spotřeby 

zdrojů, 
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 určit a vytvořit nové příležitosti pro hospodářský růst a větší inovace 

a zvýšit konkurenceschopnost EU, 

 zabezpečit dodávky hlavních zdrojů, 

 bojovat proti změně klimatu a omezit dopady využívání zdrojů na 

životní prostředí. 

Cílem Programu zlepšování kvality ovzduší je splnění imisních limitů daných 

zákonem o ochraně ovzduší, tak aby došlo ke snížení koncentrací 

znečišťujících látek v ovzduší. Vzhledem k těmto cílům se dá předpokládat, 

že cíle iniciativy budou provedením PZKO podpořeny. 

Environmentální akční plán 

Sedmý akční program pro životní prostředí uvádí devět prioritních cílů. Tři z 

nich se týkají hlavní oblasti činnosti: ochrany přírody, efektivnějšího 

využívání zdrojů a zavedení nízkouhlíkového hospodářství a ochrany 

lidského zdraví před environmentálními tlaky. Další čtyři se soustředí na to, 

jak mohou EU a členské státy spolupracovat na dosažení těchto záměrů, 

zatímco poslední dva cíle jsou horizontální a zaměřují se na lepší městské 

prostředí a globální spolupráci. 

Jedním z cílů, které si 7. akční program pro životní prostředí klade, je 

zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2020 a uvedení alespoň 

15 % degradovaných ekosystémů do zdravého stavu. 

Druhá priorita zdůrazňuje menší spotřebu a větší efektivnost. Priorita číslo 

tři se zaměřuje na zásadní význam životního prostředí pro náš blahobyt. 

Znečištění ovzduší a vody, nadměrný hluk a nebezpečné chemické látky 

představují vážné hrozby pro zdraví lidí. 

Sedmý akční plán pro životní prostředí uvádí, jak lze těchto cílů dosáhnout: 

 lepším prováděním právních předpisů EU v oblasti ŽP 

 špičkovou vědou a výzkumem, aby přijímané politiky vycházely z 

lepších poznatků 

 širšími a prozíravějšími investicemi zahrnujícími tzv. zelené pobídky 

a promítajícími environmentální náklady do cen 

 silnější integrací environmentálních otázek do politik ostatních 

oblastí. 

Jasně definované cíle akčního plánu jsou v souladu s cíli Programu 

zlepšování kvality ovzduší v jednotlivých zónách a aglomeracích České 

republiky. Akční plán bude prostřednictvím PZKO podpořen ve svých 

environmentálních zájmech a především v otázce efektivnějšího využívání 

zdrojů a zavedení nízkouhlíkového hospodářství. 
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Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu 

(Goteborský protokol, 1999, k Úmluvě EHK OSN o dálkovém znečišťování 

ovzduší překračujícím hranice států 

Úmluva EHK/OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice 

států z roku 1979 je pokládána za jeden z nejúspěšnějších mezinárodních 

environmentálních právních nástrojů, která tvoří páteř mezinárodního práva 

ochrany ovzduší. Je zaměřena na problémy ovzduší v přízemní vrstvě 

atmosféry vyvolané hlavními antropogenními znečišťujícími látkami. 

Můžeme sem zařadit cíle omezení acidifikace a eutrofizace nebo omezení 

emisí amoniaku ze zemědělství. Mezinárodní úmluvy, včetně úmluv 

zaměřených na ochranu ovzduší, formulují především povinnosti smluvních 

stran, které jsou plněny primárně na úrovni států. S vývojem nástrojů 

regulace jsou protokoly úmluv zaměřovány více na účinky a na podrobnější 

úroveň regulace, kterou lze v podstatě zajistit jen s podporou této regulace 

na úrovních nižších - v podmínkách ČR se jedná o regulaci na úrovni místní. 

V roce 2012 byl protokol pozměněn a rozšířen o dvě nové přílohy. Cílem 

těchto změn je zvýšit úsilí o dosažení cílů v oblasti dlouhodobé ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí. 

Navrhovaná změna protokolu z roku 1999 stanovuje nové národní závazky 

ke snížení emisí pro období od roku 2020. Vztahuje se na čtyři látky 

znečišťující ovzduší – síru (zejména oxid siřičitý), oxidy dusíku, amoniak 

a nemethanické těkavé organické sloučeniny – a na částice. 

Tato změna zahrnuje zejména: 

 snižování emisí černého uhlíku, 

 aktualizaci mezních hodnot emisí stanovených v příloze protokolu, 

 nové normy pro obsah nemethanických těkavých organických sloučenin 

ve výrobcích. 

Rovněž doplňuje oznamovací povinnost pro emise látek znečišťujících 

ovzduší.  

Tyto změny protokolu je nyní třeba schválit na úrovni EU.5 

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020 

Dokument vydaný v roce 2012 a vymezující plán na realizaci efektivní 

ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. Hlavním cílem 

je zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí pro občany České 

 

5 Dne 31. ledna 2012 předložila Komise návrh rozhodnutí Rady o přijetí revidovaného znění 

Göteborského protokolu jménem EU. Rada tento návrh v současné době projednává. 

Evropský parlament bude také muset vyjádřit svůj souhlas. 
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republiky. Dále pak výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů 

a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně 

dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak k zlepšování kvality života v 

Evropském ale i celosvětovém měřítku.  

Politika se zaměřuje na tyto tématické oblasti: 

A. Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší  

1. Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů 

klimatické změny.  

2. Snížení úrovně znečištění ovzduší.  

3. Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie.  

4. Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity a 

zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány.  

Dle politiky by mělo do roku 2020 dojít ke snížení emisí tuhých znečišťujících 

částic SO2, NOx, VOC, CO a NH3. V případě SO2 se k roku 2020 předpokládá 

snížení emisí o více než 40 % v porovnání s rokem 2009. Dominantním 

producentem emisí SO2 zůstává sektor veřejné a průmyslové energetiky. 

Emise NOx poklesnou v roce 2020 o téměř 45 %, jejich dominantním 

producentem bude nadále energetika a doprava. Relativně malé snížení, o 

necelých 25 %, se předpokládá u emisí VOC. Důvodem je například nárůst 

automobilové dopravy.  

Důležitým faktorem pro snižování emisí skleníkových plynů je podpora 

obnovitelných zdrojů a úspora energie. Zavádění energeticky účinnějších 

technologií vede k úsporám energie, které napomáhají snížit závislost států 

na dovozu energie.  

B. Ochrana a udržitelné využívání zdrojů  

1. Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu  

2. Omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí a 

podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin  

3. Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí  

C. Ochrana přírody a krajiny  

1. Ochrana přírodních stanovišť, původních druhů rostlin a živočichů, 

cenných částí přírody a přírodních procesů  

2. Zachování přírodních a kulturně-historických hodnot krajiny a jejích 

přirozených funkcí  

3. Zlepšení kvality prostředí v sídlech  

D. Bezpečné prostředí  

1. Předcházení rizik 
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2. Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací 

způsobenými antropogenními nebo přírodními hrozbami  

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (na období 2005 – 2015) 

Jedná se o první dokument, který nastiňuje možnosti dalšího postupu 

v ochraně biodiverzity a jeho hlavním cílem je vytvořit dokument pro 

potřeby ochrany biodiverzity v ČR, který bude svým charakterem 

dokumentem meziresortním a mezioborovým. Strategie je komplexní, 

strukturovaný a mnohostranný dokument, který významně přispívá 

k aktivnímu přístupu v ochraně přírody, kdy se upouští od izolovaného 

konzervačního přístupu, který vylučuje lidskou činnost v ochraně přírody, a 

přechází k aktivnímu přístupu ochrany s účastí člověka na těchto procesech, 

vyžadující jeho aktivní zapojení do péče o přírodu. 

Strategie se rozděluje dle témat na témata „strategická“, mezi které patří: 

- Ochrana biologické rozmanitosti in situ 

- Invazní druhy 

- Ochrana biologické rozmanitosti ex situ 

- Genetické banky 

- Udržitelné využívání 

- Přístup ke genetickým zdrojům a rozdělování přínosu z nich 

- Ekosystémový přístup jako hlavní princip v péči o ekosystémy 

- Případová studie ČR – „nerekultivované plochy“ 

- Identifikace a monitorování biodiverzity 

- Strategie výzkumu biodiverzity 

- Výměna informací 

- Výchova, vzdělávání a informování veřejnosti 

- Biodiverzita a ekonomika 

A dále do témat „biodiverzita v sektorových a složkových politikách“ 

- Zemědělsky obhospodařované ekosystémy 

- Lesní ekosystémy 

- Travinné ekosystémy 

- Vodní a mokřadní ekosystémy 

- Horské ekosystémy 

- Regionální politika a územní plánování 

- Doprava 

- Energetika 

- Cestovní ruch 

- Změna klimatu a biodiverzita 

- Mezinárodní spolupráce 
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Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (2009) 

Aktualizovaný program analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí v 

ČR. Představuje dlouhodobé cíle a opatření, která jsou nezbytná k jejich 

dosažení. Státní program se zabývá problematikou ochrany krajiny obecně a 

rovněž detailně dle jednotlivých typů krajinných ekosystémů, chráněnými 

územími a druhovou ochranou.  

Aktualizace Státního programu respektuje princip udržitelného rozvoje, 

vychází ze současně platných právních předpisů ČR, bere v úvahu ustanovení 

mezinárodních mnohostranných úmluv, kterých je ČR smluvní stranou, a 

závazky ČR jako členského státu EU. Mezi mezinárodní úmluvy řadíme 

Úmluvu o biologické rozmanitosti, Úmluvu o mokřadech a Evropskou 

úmluvu o krajině.  

Aktualizace programu se zabývá stavem a vývojem přírody a krajiny v ČR, 

jejich cíli a opatřeními se zaměřením na krajinu, lesní ekosystémy, vodní a 

mokřadní ekosytémy, horské ekosystémy, agroekosystémy, travinné 

ekosystémy, chráněná území a jednotlivé druhy. Vyjmenovány jsou nástroje 

ochrany přírody a krajiny a to legislativní, ekonomické, odborné informační 

nástroje a práce s veřejností. 

Hlavní cíle státního programu jsou: 

1. Udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou vzájemně 

propojených biologicky funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším 

negativním vlivům včetně změn klimatu. 

2. Udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny. 

3. Zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením 

zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti a omezením další 

fragmentace s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech, případně ve 

vazbě na ně. 

4. Zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený 

ÚSES jako o nezastupitelný základ přírodní infrastruktury krajiny, zajišťující 

zachování biologické rozmanitosti a fungování přírodních, pro život lidí 

nezbytných procesů. 

Strategický rámec udržitelného rozvoje (2010 – 2030) 

Na národní úrovni patří k základním dokumentům stanovující cíle relevantní 

pro politiku životního prostředí. Tento zastřešující národní dokument 

schválený v lednu 2010, vytvářející rámec pro zpracování dalších materiálů 

koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů), 

zohledňuje cíle Národního programu reforem ČR (národní akční plán ČR pro 

implementací tzv. obnovené Lisabonské strategie EU) i Národního 

strategického referenčního rámce 2007-2013 a na základě konsensu všech 

resortů stanovuje dlouhodobé priority a cíle směřování ČR v horizontu roku 
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2030. SRUR ČR formuluje následující priority rozdělené do pěti prioritních 

os:  

Prioritní osa 1: Společnost, člověk a zdraví  

Priorita 1.1: Zlepšování podmínek pro zdravý život  

Priorita 1.2: Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace  

Priorita 1.3: Přizpůsobit politiky a služby demografickému vývoji a podpořit 

mezigenerační a rodinnou soudržnost.  

Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace  

Priorita 2.1: Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování 

konkurenceschopnosti (průmyslu a podnikání, zemědělství, 

služby)  

Priorita 2.2: Zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické 

a surovinové efektivity hospodářství  

Priorita 2.3: Rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, vědy a výzkumu  

Prioritní osa 3: Rozvoj území  

Priorita 3.1: Upevňování územní soudržnosti  

Priorita 3.2: Zvyšování kvality života obyvatel území  

Priorita 3.3: Účinněji prosazovat strategické územní plánování  

Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita  

Priorita 4.1: Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity  

Priorita 4.2: Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví  

Priorita 4.3: Adaptace na změny klimatu  

Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost  

Priorita 5.1: Posilování sociální stability a soudržnosti  

Priorita 5.2: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského 

sektoru  

Priorita 5.3: Zvyšování připravenosti ke zvládání dopadů globálních a jiných 

bezpečnostních hrozeb a rizik a posilování mezinárodních 

vazeb.  

Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020 

Strategie je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního 

rozvoje. Strategie je nástrojem realizace regionální politiky a koordinace 

působení ostatních veřejných politik na regionální rozvoj. 

Strategie zahrnuje podrobnou analýzu regionálních rozdílů v ČR (především 

na úrovni obcí s rozšířenou působností), jejíž závěry se odrážejí v návrzích 
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cílů, priorit a konkrétních opatření definovaných pro potřeby regionálního 

rozvoje. Implementační část nastavuje systém realizace regionálního rozvoje 

v rovině řídící i koordinační a monitorovací na centrální/sektorové i 

regionální úrovni po stránce instrumentální (nástrojové), institucionální a 

zdrojové. Strategie je pojata tak, aby propojovala odvětvová hlediska a 

přístupy s územními aspekty vyváženého regionálního rozvoje a územní 

soudržnosti, obsahuje formulace problémových okruhů, priorit a 

souhrnných cílů, které bude třeba v příštím období sledovat. 

Základní cíle regionální politiky ČR na období 2014- 2020: 

1. Podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického 

potenciálu refionů (růstový cíl) 

2. Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl) 

3. Posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl) 

4. Optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální 

cíl) 

Národní program snižování emisí ČR (do roku 2020) 

Obecným východiskem Programu je: 

 zlepšit kvalitu ovzduší v lokalitách, kde jsou imisní limity překročeny; 

 udržet a usilovat o zachování co nejlepší kvality ovzduší v lokalitách, 

kde jsou imisní limity dodržovány. 
Strategický cíl: co nejrychlejší snížení rizik plynoucích ze znečištění ovzduší 

pro lidské zdraví (zejména zkrácení očekávané doby dožití vlivem expozice 

suspendovanými částicemi PM2.5, předčasná úmrtí vlivem přízemního 

ozónu) a snížení negativního vlivu na ekosystémy a vegetaci (acidifikace, 

eutrofizace, vliv přízemního ozónu) a na materiály cestou dodržení 

národních závazků snížení emisí a dodržení platných imisních limitů. 

Hlavní specifické cíle Programu jsou: 

 nepřekračování od roku 2020 hodnoty národních emisí stanovených 

na základě scénáře NPSE-WaM; 

 plnění od roku 2020 emisních stropů pro skupiny stacionárních a 

mobilních zdrojů dle scénáře NPSE-WaM; 
Další specifické cíle programu:  

 Dosažení a udržení imisního limitu stanoveného pro roční průměrné 

koncentrace suspendovaných částic PM10 v období 2016 až 2020.  

 Dosažení a udržení imisního limitu stanoveného pro 24-hodinové 

koncentrace suspendovaných částic PM10 v období 2016 až 2020.  

 Dosažení a udržení imisního limitu stanoveného pro roční průměrné 

koncentrace suspendovaných částic PM2.5 v období 2016 až 2020.  

 Dosažení a udržení imisního limitu stanoveného pro roční průměrné 

koncentrace benzo(a)pyrenu v období 2016 až 2020.  
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Dosažení a udržení ostatních platných imisních limitů v období 2016-2020.  

 Snížení průměrné výměry ekosystémů s nadkritickou depozicí 

dusíku z hlediska eutrofizace v období 2016 až 2020 o 50 % oproti 

roku 2005 (tj. na hodnotu nižší než 2 100 km2).  

 Snížení průměrné výměry lesů s nadkritickou kyselou depozicí, v 

období 2016 až 2020 o 50 % oproti roku 2005 (tj. na hodnotu nižší 

než 1 900 km2).  

 Dodržení k roku 2020 směrných cílových hodnot zátěže přízemním 

ozónem pro ochranu lidského zdraví (2,9 ppm.h) a pro ochranu 

úrody a vegetace (10 ppm.h) ve všech územních jednotkách 

(čtvercích území 150 x 150 km). 

 Udržení kvality ovzduší pod imisními limity v lokalitách, kde jsou 

imisní limity dodržovány, usilování o další snižování koncentrací 

znečišťujících látek.  

 Vytvoření podmínek pro dosažení národních emisí k roku 2025 a 

2030 maximálně ve výši scénáře NPSE-WaM. 

Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR (1999) 

Koncepce schválená usnesením vlády ČR č. 480 ze dne 17. 5. 1999 je zcela 

základním dokumentem, který se zabývá problematikou klimatické změny 

po přijetí kjótského protokolu a ukládá základní úkoly:  

 MŽP (organizační zabezpečování plnění Rámcové úmluvy OSN o 

změně klimatu a Kjótského protokolu, koordinovat činnost 

meziresortní komise k problematice změny klimatu, provádět a 

koordinovat pravidelné monitorování emisí skleníkových plynů v 

souladu s platnými metodikami a v součinnosti s postupy Evropské 

unie aktualizovat projekce vývoje emisí a koordinovat vědecko- 

výzkumných úkolů souvisejících se sledováním rizik změn klimatu a 

jejich dopadů na území České republiky a připravovat vhodná 

adaptační opatření);  

 MPO (naplňovat úkoly vyplývající ze Státního programu úspor 

energie a využití obnovitelných zdrojů);  

 MD (vyvíjet a zavádět dopravní prostředky silniční, železniční, vodní 

a letecké dopravy, které odpovídají standardům stanovených 

příslušnými mezinárodními orgány pro oblast vlivů na životní 

prostředí a bezpečnost, preferovat nemotorizované druhy dopravy 

budováním příslušné infrastruktury a provádět úpravy systémů 

silniční dopravy a rozvoj alternativních druhů pohonů vozidel); a  

 MZe (zvyšovat rozlohy lesních ploch vhodným zalesňováním 

hospodářsky nevyužívaných zemědělských ploch, vyvíjet nové 

technologie zpracování půdy a pěstební způsoby).  
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Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence 

nemocí (2014-2020) 

Strategie je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR, 

zároveň představuje nástroj pro implementaci programu WHO Zdraví 2020. 

Hlavním účelem Národní strategie je především stabilizace systému 

prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a 

dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu 

populace a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze 

předcházet. Rozpracovává vizi systému veřejného zdraví jako dynamické sítě 

zainteresovaných subjektů na všech úrovních společnosti a je tedy určena 

nejen institucím veřejné správy, ale také všem ostatním složkám – jedincům, 

komunitám, neziskovému a soukromému sektoru, vzdělávacím, vědeckým a 

dalším institucím. 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – 

Zdraví pro všechny v 21. století (do roku 2020) 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České 

republiky Zdraví pro všechny v 21. století je národní variantou programu 

Světové zdravotnické organizace (WHO) Health for all in the 21st century. 

Tento program byl v roce 2014 nahrazen rámcovým programem Evropského 

Regionu WHO „Zdraví  2020“. Tento program byl přijat českou vládou a 

v současné době jsou zpracovány akční plány, zeměřené ponejvíce na 

chronická onemocnění populace. Současně dosud platí ještě cíle „Zdraví 21.“ 

Cíle programu „Zdraví 21.“: 

1. Solidarita v Evropském regionu 

2. Spravedlnost ve zdraví 

3. Zdravý start do života 

4. Zdraví mladých 

5. Zdravé stárnutí 

6. Zlepšení duševního zdraví 

7. Prevence infekčních onemocnění 

8. Snížení výskytu neinfekčních onemocnění 

9. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy 

10. Zdravé a bezpečné životní prostředí 

11. Zdravější životní styl 

12. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem 

13. Zdravé místní životní podmínky 

14. Zdraví – důležité hledisko všech resortů 
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15. Integrovaný zdravotnický sektor 

16. Řízení v zájmu kvality péče 

17. Financování zdravotnických služeb a rozdělování zdrojů 

18. Příprava zdravotnických pracovníků 

19. Výzkum a znalosti v zájmu zdraví 

20. Mobilizace partnerů pro zdraví 

21. Opatření a postupy směřující ke zdraví pro všechny 

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 
2017 

Od roku 2003 je to v pořadí již čtvrtý dokument, který zahrnuje všechny 
průřezové oblasti týkající se problematiky stárnutí populace. Záměrem je 
komplexní přístup k řešení problematiky stárnutí populace, koordinace a 
propojování jednotlivých strategií rezortů v oblasti přístupů ke stárnutí a 
vytvoření společných priorit všech přijatých opatření. Základním rámcem 
Národního akčního plánu je zajištění dodržování a ochrany lidských práv 
seniorů. 

NEHAP ČR  - Akční plán zdraví a životního prostředí ČR, 

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR je národní aplikací Evropského 

akčního plánu (EHAPE), který dohromady tvoří plány jednotlivých států 

Evropy. EHAPE byl přijat na druhé konferenci ministrů životního prostředí a 

zdravotnictví v červnu 1994 v Helsinkách, opírá se o metodiku WHO.  

NEHAP ČR byl přijat usnesením vlády ČR č. 810 z roku 1998. Dokument 

obsahuje soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a 

zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů 

životního prostředí a koncepční podpory zdraví. Na NEHAP navazují místní 

Akční plány zdraví a životního prostředí (LEHAP). 

CEHAPE, 2004 - Akční plán pro Evropu zaměřený na zdraví a životní 
prostředí dětí (Children’s Environment and Health Action Plan for Europe - 
CEHAPE) 

V roce 2004 byl na 4. Ministerské konferenci v Budapešti věnované zevnímu 
prostředí a zdraví přijat Akční plán pro Evropu zaměřený na zdraví a životní 
prostředí dětí (Children’s Environment and Health Action Plan for Europe - 
CEHAPE). Ve zmíněném plánu se státy zavázaly připravit, koordinovat a 
realizovat opatření týkající se životního prostředí a přispívající ke zdraví dětí. 

Ministerská deklarace Parma 2010 závazek identifikovat rizika a snižovat 
expozici chemickým látkám a fyzikálním faktorům 

ministři se zavázali identifikovat rizika a přijímat opatření ke snížení expozic 
karcinogenům, mutagenům a reprotoxickým látkám včetně radonu, UV 
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záření, azbestu a endokrinních disruptorů. Do r. 2015 by měla být rizika po 
možnosti identifikována a eliminována. 

Program předcházení vzniku odpadů (2014-2020) 

Hlavním cílem Programu předcházení vzniku odpadů ČR (PVVO) je: 

Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě 

primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. 

Dílčí cíle: 

 po celou dobu realizace PVVO zajistit komplexní informační podporu 

o problematice včetně zavedení problematiky předcházení vzniku 

odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, 

osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou 

životního prostředí; 

 zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do 

problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného 

snižování množství odpadů při výkonu státní správy; 

 vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování 

surovinových a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a 

zvyšování využívání druhotných surovin v souvislosti s dalšími 

strategickými dokumenty, zejména Surovinovou politikou ČR a 

Politikou druhotných surovin ČR a v návaznosti na Plán odpadového 

hospodářství ČR; 

 podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a 

inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a 

podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat 

procesy řízení výroby z hlediska naplnění cílů programů; 

 vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek 

komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních 

veřejné správy a na úrovni občanů; 

 v součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky 

ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a 

demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových 

směrnic s výhledem reálného snižování jejich produkce v 

následujících letech; 

 zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v 

oblasti podpory Programu předcházení vzniku odpadů. 

Plán odpadového hospodářství ČR (2015-2024) 

Plán je nástroj pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci 

dlouhodobé strategie odpadového hospodářství.  
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Plán představuje klíčový dokument pro nakládání s odpady, obalovými 

odpady a výrobky s ukončenou životností. Součástí POH je i Program 

předcházení vzniku odpadů. Plán se zaměřuje na upřednostnění způsobů 

nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie a plnění 

evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady. Strategie navržená v 

POH ČR vede k jednoznačnému odklonu odpadů ze skládek skrze 

předcházení odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.  

Hlavními cíli Plánu jsou:  

 Předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového 

využití odpadů.  

 Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi 

na lidské zdraví a životní prostředí.  

 Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační 

společnosti“.  

 Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a 

přechod na oběhové hospodářství.  

Státní energetická koncepce (2014-2040) 

Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské 

politiky České republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření 

podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za 

přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které 

nebudou ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se zásadami 

udržitelného rozvoje. Tuto zákonnou odpovědnost stát naplňuje stanovením 

legislativního rámce a pravidel pro chod a rozvoj energetického 

hospodářství.  

Státní energetická koncepce ve své vizi stanovuje strategické cíle a definuje 

strategické priority v horizontu stanoveném zákonem a současně na období, 

ve kterém je obvykle zajištěna ekonomická návratnost investic do všech 

typů zdrojů a sítí. 

Dlouhodobou vizí energetiky ČR je spolehlivé, cenově dostupné a 

dlouhodobě udržitelné zásobování domácností i hospodářství energií. Takto 

vymezená vize je obsažena v trojici vrcholových strategických cílů energetiky 

ČR, těmi jsou bezpečnost – konkurenceschopnost – udržitelnost.  

Při volbě priorit, cílů a souboru nástrojů Státní energetické koncepce byla 

respektována hlediska energetická, ekologická, ekonomická a sociální.  

Hlavní cíle jsou definovány čtyři, přičemž každý z nich obsahuje několik 

dílčích cílů. Hlavní cíle jsou tyto:  

1. Maximalizace energetické efektivnosti  

2. Zajištění vhodného poměru spotřeby prvotních energetických zdrojů  
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3. Zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí  

4. Dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství  

V rámci vizí státní energetické koncepce jsou definovány základní priority, 

které mají být v průběhu návrhového období dosaženy a dodrženy v této 

podobě:  

Maximální nezávislost na cizích zdrojích energie, na zdrojích energie z 

rizikových oblastí, na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů. Bezpečnost zdrojů 

energie včetně jaderné bezpečnosti, spolehlivost dodávek všech druhů 

energie. Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí. 

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (2012, 

na 20 let) 

Surovinová politika je souhrn všech aktivit, kterými stát ovlivňuje 

vyhledávání a využívání tuzemských zdrojů surovin a získávání surovin 

v zahraničí s cílem zabezpečit jimi chod své ekonomiky. 

Předmětem politiky nerostných surovin jsou palivoenergetické, rudní, 

nerudní a stavební suroviny, a to jak z prvotních, tak i z druhotných zdrojů. 

Politika neřeší suroviny z obnovitelných zdrojů, jako je voda, dřevo, 

zemědělské suroviny atd.; zabývá se však všemi druhotnými surovinami jak 

z hlediska jejich vlivu na úspory prvotních nerostných zdrojů, tak i z hlediska 

vlivu na úspory energie, která je vkládána do úpravy prvotních surovin a 

jejich dalšího zpracování.  

Politika druhotných surovin (2014, na 20 let) 

Hlavní cíle Politiky druhotných surovin ČR: 

Cíl 1  

Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí 

primárních zdrojů druhotnými surovinami.  

Cíl 2  

Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě 

vhodné pro další využití v průmyslu.  

Cíl 3  

Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování 

energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné 

eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí. 

Cíl 4  

Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v 

oboru druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR.  
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Cíl 5  

Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových 

účtů, které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v 

hospodářství ČR. 

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 

2015 (2011-2015) 

Snahou koncepce je vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s 

omezeným vodním bohatstvím České republiky, které umožní sladit 

požadavky na všechny formy užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany 

vod a vodních ekosystémů při současném zohlednění opatření ke snížení 

škodlivých účinků vod.  

Hlavní zásady státní politiky v oblasti vod vycházejí z obnovené strategie 

Evropské unie pro udržitelný rozvoj:  

1. Zadržení vody a územní ochrana vod (podpora snižování nepříznivých 

vlivů urbanizace území, zemědělského a lesního obhospodařování krajiny, 

na zásoby vody, podporovat obnovu ekologické stability krajiny a 

integrovaný přístup k ochraně vod a hospodaření s vodou, omezení eroze).  

2. Integrace politik hospodářských sektorů a samospráv (zapojení ostatní 

sektorů hospodářství včetně obcí a veřejné správy na úrovni krajů, aby byl 

zajištěn integrovaný přístup k řešení výhledových potřeb a požadavků na 

vody, zejména pro dlouhodobý výhled, kdy se předpokládá, že se budou 

výrazněji projevovat důsledky předpokládaných klimatických změn).  

3. Předběžná opatrnost (v případě vědecké nejistoty použít hodnotící 

postupy a vhodná preventivní opatření s cílem zabránit poškození lidského 

zdraví nebo životního prostředí).  

4. Zapojení veřejnosti (posílit účast občanů na rozhodování. Pro zajištění 

informovanosti veřejnosti o záměrech a možných scénářích vývoje a 

variantách řešení připravovat vhodné komunikační strategie).  

5. Ekonomické a sociální dopady (nadále uplatňovat zásadu „znečišťovatel a 

uživatel platí“ a při výběru scénářů opatření zohledňovat vedle ekologických 

dopadů také ekonomické a sociální dopady).  

Národní plán povodí Dunaje (do roku 2027) 

Národní plán povodí Odry stanovuje cíle: 

a) pro povrchové vody  

1. Zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, včetně vodních útvarů 

ležících v téže mezinárodní oblasti povodí.  

2. Zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a 

dosažení jejich dobrého stavu, s výjimkou útvarů uvedených v bodu 3.  
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3. Zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných 

vodních útvarů a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a 

dobrého chemického stavu.  

4. Snížení jejich znečištění prioritními látkami a zastavení nebo postupné 

odstraňování emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek.  

b) pro podzemní vody  

1. Zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a 

jiných závadných látek do těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech 

útvarů těchto vod.  

2. Zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a 

zajištění vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím 

doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod.  

3. Odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu 

koncentrace nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek 

jako důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem účinného snížení znečištění 

těchto vod. 

c) též v oblastech vymezených v § 28 odst. 1, § 30 odst. 1, § 32 odst. 2, § 33 

odst. 1, § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1 zákona o vodách a ve zvláště chráněných 

územích podle zvláštních zákonů dosažení cílů stanovených pro povrchové 

vody podle písmene a) a pro podzemní vody podle písmene b), pokud v 

těchto oblastech nejsou pro tyto vody stanoveny zvláštními právními 

předpisy odlišné požadavky. 

Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016  

Předkládaná koncepce vychází ze společného obecného resortního 

koncepčního materiálu Státní kulturní politiky stejně jako koncepční 

materiály ochrany dalších složek kulturního dědictví tj. „Koncepce účinnější 

péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2010 – 2014.  

Památková péče zajišťuje ochranu části kulturního dědictví a ochraně 

kulturních památek obecně. Dotýká se nejen orgánů veřejné správy, ale 

především velmi širokého okruhu subjektů, vlastníků kulturních památek a 

vlastníků nemovitostí ležících v památkově chráněných územích. 

 

Na úrovni Olomouckého a Zlínského kraje: 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015 

 Rozvojová aktivita C. Doprava a technická infrastruktura - Vytvoření 

podmínek pro interakci a kooperaci obyvatel a subjektů 

prostřednictvím racionalizace dopravních a energetických sítí kraje. 

 Energetika 
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o Výstavba, modernizace a rekonstrukce sítí pro rozvod 

energií 

o Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie, 

a to formou modernizace stávajících zařízení, a to s ohledem 

na minimalizaci dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví 

o Výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné 

energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem využití 

obnovitelných zdrojů energie 

 Životní prostředí - Moderní odpadové hospodářství 

o Podpora budování nových a rozšíření kapacity stávajících 

zařízení na úpravu, recyklaci a využití odpadů; 

o Podpora budování a rozšiřování systému separovaného 

sběru využitelných složek komunálních odpadů a 

separačních dvorů; 

o Podpora technologií produkujících nižší množství odpadů 

oproti stávajícím technologiím; 

o Vytvoření udržitelného systému likvidace odpadu. 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, právní stav po aktualizaci 

č.1 

ZÚR OK vymezuje priority v oblasti ochrany životního prostředí: 

5.1. chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; 

5.2. respektovat vyloučení negativního vlivu na území EVL a PO; 

5.3. ZÚR OK k zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí 

vymezují: 

5.3.1. podmínky pro účinnou ochranu životního prostředí a šetrné a 

racionální využívání přírodních zdrojů (půda a nerostné suroviny); 

5.3.2. podmínky pro ochranu a regeneraci cenných části krajiny; 

ochranu přírodních a kulturních hodnot v kulturních krajinných 

oblastech; 

5.3.3. prvky ÚSES nadmístního významu; 

5.3.4. zásady pro ochranu krajinného rázu; 

5.3.6. zásady k ochraně životního prostředí v ÚP obcí; 

5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména 

tyto priority a zásady pro změny území: 

5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší: 
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5.4.1.1. vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky 

pro minimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní 

činností na plochy bydlení; 

5.4.1.2. v lokalitách, ve kterých nedochází ke střetu zájmů (chápe se, 

že umístěním nedojde ke střetu např. s chráněnými částmi přírody, 

zejména CHKO, MZCHÚ, přírodními parky, oblastmi NATURA 2000 a 

nadregionálními a regionálními skladebnými prvky ÚSES a ochranou 

krajinného rázu, ZPF I. a II. tř. ochrany), podporovat využívání větrné a 

vodní energie a netradičních zdrojů energie (např. biomasa, sluneční 

energie, tepelná čerpadla aj.), a to zejména v oblastech se zhoršenou 

koncentrací škodlivin v ovzduší; 

5.4.1.3. podporovat rozšíření plynofikace, budování skupinových VTL, 

případně i STL pro více obcí; 

5.4.1.5. nenavrhovat plochy pro umísťování nových, zvláště velkých 

zdrojů znečišťování ovzduší v CHKO, MZCHÚ a přírodních parcích, 

evropských významných lokalitách, ptačích oblastech a v oblastech se 

zhoršenou koncentrací škodlivin v ovzduší, v těchto oblastech 

připouštět rozšíření (navýšení výkonu či výroby) stávajících velkých 

zdrojů znečišťování ovzduší jen za podmínky zachování či snížení 

současných povolených emisí (pro které je oblast se zhoršenou 

kvalitou ovzduší vyhlášena) pro tyto zdroje; 

5.4.1.6. podporovat, kde je to technologicky možné a ekonomicky 

výhodné, centrální vytápění; 

5.4.1.7. upřesnit vymezení koridorů pro přeložení vysoce zatížených 

silničních tahů mimo zastavěná a zastavitelná území obcí jako 

opatření pro snížení rizika překračování koncentrace přízemního 

ozónu a oxidů dusíku a omezení emisí mobilních zdrojů znečisťování 

ovzduší; 

5.4.1.8. podporovat provádění pozemkových úprav směřujících k 

ochraně půdy proti větrné erozi; 

5.4.2. Priority v oblasti ochrany vod: 

5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní 

pitné vody a nakládání s městskými odpadními vodami; 

5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod 

považovat zajištění potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž 

jsou vyčištěné vody vypouštěny do vodních toků s kvalitou lososových 

vod, nebo se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí, v 

ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů; 

5.4.2.3. postupně odkanalizovat a zajistit výstavbu komunálních ČOV u 

obcí s počtem obyvatel nad 2000 tak, aby byly naplněny požadavky 

platné legislativy; 
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5.4.2.4. při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z 

rodinných domků vyžadovat v místech, která nejsou napojena na 

obecní nebo městskou ČOV, čištění splaškových vod v male domovní 

čistírně. Výjimečně řešit odvádění odpadních vod do jímek s jejich 

následným odvozem na ČOV, a to pouze u rozvolněné zástavby ve 

velkých vzdálenostech od nejbližší ČOV; 

5.4.2.5. nepovolovat zavážení ramen vodních toků. Prověřit vhodnost 

a případně zajistit možnost znovu napojení ramen na vodní tok 

zejména u řek Moravy a Bečvy. V místech, kde je vhodná koncepční 

revitalizace, obnovovat tůně a mokřady a vytvářet podmínky pro 

rozšiřování lužních lesů a trvalých travních porostů podél vodotečí. 

Navrhovat a podporovat revitalizace vodních toků za účelem 

zvyšování biologické rozmanitosti krajiny, zlepšování podmínek pro 

samočištění vod, zvyšování aktuálních zásob vody ve vodních tocích, 

zvyšování zásob poříčních podzemních vod, obnovy přirozené 

dynamiky toků, obnovy migrační prostupnosti toků pro vodní 

organismy, tlumení velkých vod rozlivem v nivách vodních toků; 

5.4.2.6. těžbu nerostných surovin nepovažovat při jejich posuzování za 

prvotní nástroj k vytváření skladebných prvků ÚSES a k revitalizaci 

toků a vzniku mokřadů; případné využití těžbou dotčeného území řešit 

na základě podrobnější dokumentace zpracované dle platných 

právních předpisů a zajistit tak plnohodnotnou a ekostabilizační funkci 

území; 

5.4.2.7. z důvodů prokazatelně vyšší kvality vody ve vodárenských 

rezervoárech vzniklých po těžbě štěrkopísků více podporovat jejich 

vodohospodářské využití; 

5.4.2.8. neplánovat výstavbu nových údolních nádrží jako 

protipovodňových opatření nad rámec stávajících koncepčních 

materiálů, upřednostňovat a podporovat zvýšení retenční schopnosti 

krajiny zejména v záplavovém území převedením orné půdy na trvalé 

travní porosty nebo jiným obdobným zvýšením ekologické stability 

území. Podporovat výstavbu suchých retenčních prostorů. Konkrétní 

záměry na realizaci musí být prověřeny a posouzeny dle platných 

právních předpisů (EIA) v příslušných správních řízeních; 

5.4.2.9. urychleně dokončit sanaci významných ekologických zátěží, 

zejména těch, které ohrožují zdroje hromadného zásobování, nebo se 

nacházejí v CHOPAV a ve zjištěných nadregionálně a regionálně 

významných akumulacích vod, jako např. v oblasti tzv. Ramzovského 

nasunutí. Důsledně trvat na postupné sanaci všech zjištěných a 

evidovaných ekologických zátěží; 

5.4.2.10. návrh nových ploch pro umístění nových průmyslových 

podniků v CHOPAV a ve zjištěných nadregionálně a regionálně 
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významných akumulacích vod, jako např. v oblasti tzv. Ramzovského 

nasunutí, povolovat pouze v případě, že nebude záměr zde lokalizovat 

činnosti spojené s přepravou a skladováním významných objemů 

nebezpečných látek (včetně odpadů) a přípravků (předpoklad 

přepravy nad 1000 t/rok, sklady nad 50 t); 

5.4.2.11. v oblasti Ramzovského nasunutí regulovat úroveň znečištění 

podzemních a povrchových vod rozvíjejícím se turistickým ruchem 

zvláště v okolí Ramzovského sedla a Ostružné a významné investiční 

záměry individuálně posuzovat z hlediska ochrany a exploatace 

podzemních vod; 

5.4.2.12. v rámci revitalizace krajiny navrhnout k zalesnění území k 

tomuto účelu vhodná (např. v lokalitách po ukončené těžbě) a 

ověřená podrobnou dokumentaci; 

5.4.2.13. pro stávající a výhledové zdroje podzemní i povrchové vody 

uplatňovat preventivní ochranu a zabezpečit tak jejich pozdější 

bezproblémovou využitelnost; 

5.4.3. Priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství: 

5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské 

účely, půdu chápat jako jednu ze základních prakticky 

neobnovitelných složek ŽP, k záboru ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze 

nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší 

kvality při respektování urbanistických principů a zásad; 

5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž 

před negativními jevy způsobenými přívalovými srážkami; 

5.4.3.3. postupně odstraňovat „staré ekologické zátěže“ tak, aby byla 

minimalizována až eliminována z nich plynoucí rizika a využít 

rozvojový potenciál zdevastovaných či nevyužívaných ploch; 

5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství; 

5.4.3.5. neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně 

omezených, vklíněných do zastavěného území či PUPFL, 

problematicky technicky obhospodařovatelných) navracet jejich 

ekologické funkce; 

5.4.4. Priority v oblasti ochrany lesů: 

5.4.4.1. průběžně zlepšovat druhovou i věkovou skladbu lesů a 

prostorovou strukturu lesů s cílem blížit se postupně přírodě blízkému 

stavu; podporovat mimoprodukční funkce lesa; 

5.4.4.2. pokračovat v postupné druhové diverzifikaci dřevin v lesích 

všech kategorií a v průběžném zlepšování prostorové struktury lesů 

tak, aby směřovaly k přírodě blízkému stavu; 
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5.4.4.3. rozšiřovat na vybraných lokalitách rozlohy lužních lesů jako 

jedno z protierozních opatření a opatření pro zvýšení retenční 

schopnosti krajiny; 

5.4.4.4. podporovat mimoprodukční funkce lesů; 

5.4.5. Priority v oblasti nakládání s odpady: 

5.4.5.1. nepodporovat neodůvodněné návrhy nových ploch pro 

skládky a spalovny nebezpečných odpadů; 

5.4.5.2. nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro 

odstraňování nebezpečných odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. 

Ramzovského nasunutí, MZCHÚ, přírodních parcích; 

5.4.5.3. přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo 

odstraňování odpadů. Z nových zařízení podporovat zejména 

budování zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů 

včetně kalů z ČOV (kompostáren, bioplynových stanic apod.), zařízení 

pro třídění komunálních odpadů a zdrojů k energetickému využití 

odpadů, které budou umisťovány v lokalitách pro tento účel 

vhodných. Stávající zařízení intenzifikovat a modernizovat tak, aby 

plnila zákonné požadavky a zajistila při stávajícím trendu produkce 

odpadů dostatečnou kapacitu pro odstraňování odpadů; 

5.4.6. Priority v oblasti péče o krajinu: 

5.4.6.1. Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného 

rázu, podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující 

žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; 

důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny a omezování 

fragmentace krajiny; 

5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES 

vymezených v ZÚR, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP 

obcí a doplnit prvky lokálního ÚSES; 

5.4.6.3. akceptovat stávající charakter ochrany prvků ÚSES, případně 

podpory jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě 

nerostných surovin, tak i při ukončování těžby a následné rekultivaci; 

posoudit důsledky pozitivního vývoje vzniku unikátních biotopů pro 

potřebnou biodiversitu a tvorbu ÚSES; 

5.4.6.4. vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR kraje a v navazujících 

územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není taxativním 

důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných 

surovin. Při těžbě musí být v maximální možné míře respektována 

funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES 

v důsledku těžby budou v dokumentacích "Povolení k hornické 

činnosti" a "Plán dobývání" navržena rekultivační opatření k zajištění 
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či obnovení funkce skladebného prvku ÚSES dle pokynů příslušného 

orgánu ochrany přírody; 

5.4.6.5. především při budování liniových staveb - komunikací vyššího 

řádu dbát na zajištění prostupnosti krajiny v souvislosti s migrací 

zvěře; 

5.4.7. Priority v oblasti nerostných surovin 

5.4.7.1. respektovat nepřemístitelnost stávajících DP, CHLÚ, 

výhradních a významných ložisek nevyhrazeného nerostu a 

prognózních zdrojů a nezatěžovat takto chráněné plochy jinými 

zákonnými limity území; 

5.4.7.2. preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných 

výhradních ložiskách a ložiskách nevyhrazeného nerostu v souladu s 

platnými právními předpisy; 

5.4.7.3. hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně 

disponibilní zásoby požadované kvality suroviny a životnosti zásob 

stávajících ložisek pro nezbytnou potřebu na klíčové investiční záměry 

v rámci Olomouckého kraje v souladu s principy udržitelného rozvoje 

kraje; 

5.4.7.4. územně respektovat těžbu nerostných surovin ve 

stanovených prostorách v souladu s dodržováním zásad ochrany 

přírody a krajiny. Těžbu orientovat do území ploch výhradních ložisek 

a významných ložisek nevyhrazených nerostů s nejnižšími střety, 

popřípadě s minimálními územními a ekologickými dopady; 

5.4.7.5. kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí 

využívání a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné 

potřeby suroviny v souladu s platnými právními předpisy podle 

průběžně aktualizované Krajské surovinové politiky Olomouckého 

kraje, plnící funkci územně analytických podkladů; 

5.4.7.6. po ukončení těžby zabezpečit realizaci rekultivačních prací v 

souladu s charakterem daného území a v souladu s výrazem a 

měřítkem okolní krajiny; 

5.4.8. Priority v oblasti ochrany veřejného zdraví pro snížení vlivů 

hluku na venkovní chráněný prostor podporovat: 

5.4.8.1. přemístění významných dopravních tahů zejména mimo 

plochy bydlení, občanského vybavení a rekreace. U navrhovaných 

dopravních koridorů řešit ochranu před nepříznivými účinky zejména 

hluku v rámci zpracování územních plánů a podrobné dokumentace 

komplexně tj. souběžně navrhovat protihluková opatření (stavby 

protihlukových bariér, valy, pásy izolační zeleně, aj.), popř. navrhovat 

vhodné funkční využití ploch navazujících na dopravní koridory 

(plochy pro umístění aktivit nenáročných na kvalitu prostředí z 
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hlediska hlukové zátěže – např. sklady, objekty výrobního charakteru, 

které nezatěžují prostředí zvýšenou hladinou hluku aj.) při 

respektování urbanistických zásad a na základě projednání s 

dotčenými orgány); 

Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomoucký kraj, 2012 

 v oblasti ochrany ovzduší je potřeba zajistit na celém území zóny 

Olomouckého kraje kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené 

požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a přispět tak k 

dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování 

emisí znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy); 

 Rozvoj environmentálně příznivé infrastruktury; 

 Úspory tepla a ekologizace zdrojů znečišťování ovzduší; 

 Informační kampaně; 

 Podpora městské hromadné dopravy. 

Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace Olomoucký kraj, 2012 

Cílem je řízení postupů a priorit při vytváření budoucí akustické situace 
pomocí plánovaných opatření v rámci územního plánování, inženýrských 
opatření v oblasti dopravních systémů, plánování dopravy, snižování hluku 
ochrannými protihlukovými opatřeními a řízením v oblasti zdrojů hluku ve 
venkovním prostředí a docílit tak snížení počtu hlukově zatížených osob v 
okolí sledovaných zdrojů hluku. 

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 - 2016 

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 - 2016 řeší čtyři 

základní problémovéokruhy: 

 Konkurenceschopná ekonomika 

 Úspěšní společnost 

 Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova 

 Atraktivní region 

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, 2008 

Mezi priority ZÚR ZLK patří např.: 

Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj 

území Zlínského kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní 

podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi nároky na zajištění 

příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní 

sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje 

území kraje při utváření krajských oborových koncepcí a strategií, při 
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rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti 

obcí. 

Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci 

potřebných staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, 

dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR 

2006 a ZÚR Zlínského kraje. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu 

rozvoje kraje nejméně do roku 2010. Pamatovat přitom současně na: 

 rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro 

každodenní i rekreační využití jako rovnocenné alternativy k silniční 

dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové 

dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro 

ekologicky šetrnou formu dopravní obsluhy území kraje; 

 rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako 

součásti integrovaných dopravních systémů kraje, včetně potřeby 

segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných 

stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s 

omezeným podílem motorové dopravy. 

Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho 
snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje ke zvolenému 
životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na: 

 zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i 
regionální rozmanitosti, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do 
krajinného rázu a podpořit úpravy, které povedou k obnově a 
zkvalitnění krajinných hodnot území; 

 zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu 
sídel, s cílem nenarušovat historicky cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické dominanty nevhodnou 
zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného 
území a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny; 

 zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i 
venkova a jeho oblastní charakteristiky. 

Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje 
zvláště ve vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách 
především na: 

 významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života 
obyvatel a obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel 
potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit 
příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná 
zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny; 

 využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s 
cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných 
objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k podnikání v 
zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání 
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zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost 
sídla; 

 výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit 
cestovního ruchu, turistiky, lázeňství a rekreace na území kraje, s 
cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v 
konkrétní části území; 

 významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního 
hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky a urychlit 
pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na potřeby 
uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a 
mimoprodukční funkce lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních 
oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické 
využívání území; 

 rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické 
vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití 
vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro 
stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje; 

 důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu 
v nárocích na formu a rozsah dosavadního způsobu využívání 
dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území podmínky pro 
jejich opětovné využití. 

Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických 
hodnot území a řešení specifických problémů, pro které jsou vymezeny. 
Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám 
hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho 
specifických hodnot. Dbát přitom současně na:  

 zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a 
sociální vybavenosti v hlavních centrech oblastí; 

 zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního 
a obytného prostředí v území; 

 preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod z 
působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro 
případnou náhradní výstavbu. 

Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, 

surovinových, léčivých a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich 

hospodárné využívání v současnosti a neohrozit možnosti jejich využití v 

budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů 

energie. 

Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších 

přírodních bohatství území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických 

přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách ve využívání území a 

při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně 

plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, 

minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před 

vodní a větrnou erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek, 
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a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané 

plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. Třídě ochrany. 

Integrovaný krajský program snižování emisí Zlínského kraje 

Program se plným názvem jmenuje:  "Integrovaný krajský program  

snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, 

těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, 

kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků 

Zlínského kraje”. 

Cíle a priority: 

1. V oblasti dosažení doporučených hodnot krajských emisních stropů v 

horizontu roku 2010 a s výhledem do roku 2020 zejména v souvislosti s 

plněním Národního programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých 

spalovacích zdrojů jsou prioritními škodlivinami SO2, NOxa VOC. 

2. V oblasti snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou 

překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve 

stanovených lhůtách (týká se SO2, PM10, benzenuaB(a)P). 

3. V oblasti omezen  emisí prekurzorů ozónu tak, aby bylo podpořeno 

dosažení cílových imisních limitů a dlouhodobých imisních cílů, jsou cílovými 

škodlivinami NOx a těkavé organické látky 

4. V oblasti udržení emisí těch znečišťujících látek, u nichž nebylo zjištěno 

překračování imisních limitů, na dostatečně nízké úrovni tak, aby bylo  

minimalizováno riziko překračování v budoucnosti (ostatní znečišťující látky) 

jsou cílovými látkami emise těžkých kovů, amoniak. 

Akční hlukový plán Zlínský kraj, komunikace II/490, II/497, III/49016 a 

III/49018, 2008 

Cílem je řízení postupů a priorit při vytváření budoucí akustické situace 
pomocí plánovaných opatření v rámci územního plánování, inženýrských 
opatření v oblasti dopravních systémů, plánování dopravy, snižování hluku 
ochrannými protihlukovými opatřeními a řízením v oblasti zdrojů hluku ve 
venkovním prostředí a docílit tak snížení počtu hlukově zatížených osob v 
okolí sledovaných zdrojů hluku. 
 

 

5.2 HODNOCENÍ SOULADU S CÍLI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ 

Na základě analýzy relevantních dokumentů a rozboru obsahu návrhu PZKO 

CZ07 byla provedena analýza souladu tohoto PZKO s vybranými cíli v oblasti 

ochrany životního prostředí a zdraví na národní a regionální úrovni. 

Shrnutí hodnocení je prezentováno v tabulkové formě níže. S ohledem na 
skutečnost, že hodnocení SEA bylo zahájeno v okamžiku, kdy byla k dispozici 
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pokročilá verze PZKO, nebylo cílem hodnocení zjistit „způsob, jak byly tyto 
cíle vzaty v úvahu během její přípravy" (jak specificky požaduje příloha č. 9 
zákona o posuzování), ale zjištění, jakým způsobem hodnocená (tedy z velké 
části finální) verze PZKO může ovlivnit relevantní cíle ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví.  

Jak je zřejmé z hodnotící tabulky níže, s převážnou většinou relevantních cílů 
je PZKO v souladu a může významně přispět k jejich plnění. Potenciální 
střety (v případě témat příroda a krajina, odpady a hluk) jsou pouze 
na úrovni projektů. Z koncepčního hlediska je tak PZKO plně v souladu s cíli 
ochrany přírody a krajiny. 

Hodnocení pomocí následujících symbolů  

+ (plus) synergie mezi PZKO CZ07 a daným cílem tj. implementace PZKO 

CZ07 může přispět k plnění cíle 

- (minus)  potenciální konflikt mezi PZKO CZ07 a daným cílem tj. 

implementace PZKO CZ07 může ohrozit k plnění cíle 
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Tabulka 4: Hodnocení souladu s cíli ochrany životního prostředí a zdraví  

Téma životního 
prostředí a 
veřejného zdraví   

Relevantní cíl Zdrojový dokument Hodnocení 
vazby mezi 
PZKO a 
daným 
cílem  

Komentář k hodnocení  

Ovzduší 

 

Zajištění dobrých životních 

podmínek prostřednictvím 

rozvoje fyzického a 

společenského prostoru 

založeného na hloubkové 

znalosti prostředí a potřeb 

obyvatel. 

Program rozvoje územního 
obvodu Olomouckého 
kraje 

+ K plnění cíle jsou navrženy aktivity (snížení imisní 
zátěže a snížení emisí, omezení resuspenze 
emitovaných částic, podpora budování obchvatů, 
podpora úspor a efektivního využívání energie, 
ekologizace veřejné dopravy, omezení emisí VOC 
při používání rozpouštědel, podpora využívání 
obnovitelných zdrojů energie), které jsou 
zaměřeny podobně, jako opatření v navrženém 
PZKO.  

Zlepšení kvality ovzduší ve 

městech a obcích 

prostřednictvím snižování 

emisí zdrojů znečišťování 

Zásady územního rozvoje 

Olomouckého kraje 

+ Navržené priority ochrany ovzduší v ZÚR obsahují 

opatření pro územní plánování, posílení 

plynofikace a CZT, podmínky pro povolování 

nových zdrojů znečišťování a vedení silničních 

komunikací. Stanovené priority a zásady jsou věcně  

obdobné, jako opatření navržená v PZKO. 

 
Zlepšit parametry životního 

prostředí 

Strategie rozvoje Zlínského 

kraje 2009 - 2020 

+ Opatření "3.1.3a. Podpora opatření ke snižování 
emisí a zlepšování kvality ovzduší, zejména 
opatření ke snížení emisí prachových částic" se 
odkazuje na "Program zlepšování kvality ovzduší ve 
Zlínském kraji", který bude nahrazen navrženým 
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PZKO.  

Opatření "3.1.4a. Realizace energetických úspor a 
zvyšování energetické účinnosti" a "3.1.5a. 
Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a 
osvěty zaměřených na zásady udržitelného rozvoje 
a chování" jsou v souladu s obdobnými opatřeními 
v PZKO.  

Zdraví 

 

Zlepšit zdravotní stav populace 

a snižovat výskyt nemocí a 

předčasných úmrtí, kterým lze 

předcházet. 

„Zdraví 2020“6 + Plnění PZKO ve spojitosti s plněním dalších 
strategických dokumentů bude mít určitý pozitivní 
vliv na relevantní cíle ochrany veřejného zdraví. 

Vliv samotného PZKO by však nebyl 
pravděpodobně příliš významný. 

Snižovat expozice chemickým 

látkám a fyzikálním faktorům 

NEHAP 
+ Ministerská deklarace 
Parma 2010 
+ CEHAPe 

+ 

Emise skleníkových 
plynů z výroby 
elektřiny a tepla a 
z dopravy  

Snížení emisí skleníkových 

plynů v rámci EU ETS o 21 % a 

omezení nárůstu emisí mimo 

EU ETS na 9 % do roku 2020 

Státní politika životního 

prostředí ČR 2012 – 2020 v 

návaznosti na: 

+ Realizací opatření PZKO ke zlepšení kvality ovzduší 

v příslušných sektorech lze předpokládat také 

snížení emisí skleníkových plynů 

 

6 Dne 8.1. 2014 vláda ČR přijala strategii Zdraví 2020, která pokrývá mj. i cíle programu Zdraví pro všechny v 21. století, který bude ukončen v roce 2016. Vzhledem k tomu, že se cíle 

jednotlivých politik do značné míry prolínají, byly v souladu se zvolenou metodikou zařazeny do následující tabulky právě dva, které svým rozsahem překrývají i ostatní relevantní cíle. 
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oproti úrovni roku 2005 • „energeticko-

klimatický balíček EU“ 

• Rámcovou úmluvu 

OSN o změně klimatu 

• Kjótský protokol  

Voda 
Snížení významného látkového 
zatížení živinami a znečišťujícími 
látkami 

Národní plán povodí 
Dunaje 

Plán dílčího povodí 
Moravy a přítoků Váhu 

+ Omezení emisí sledované posuzovanou koncepcí 
obecně přispěje ke snížení rizika vnosu 
znečišťujících látek z plošných zdrojů do vod 

Půda a horninové 
prostředí 

Omezování acidifikace, 
eutrofizace 

Protokol o omezování 
acidifikace, eutrofizace a 
přízemního ozonu 
(Goteborský protokol, 
1999, k Úmluvě EHK OSN o 
dálkovém znečišťování 
ovzduší překračujícím 
hranice států 

+ Opatření koncepce budou mít příznivý dopad na 
cíle dotýkající se omezení kontaminace a 
acidifikace půd. 

Omezení eroze Koncepce 
vodohospodářské politiky 
Ministerstva zemědělství 
do roku 2015 

+ Omezení eroze  bude mít vedle pozitivního vlivu 
na ochranu půd i pozitivní vliv na ovzduší (omezení 
větrné eroze). 

Příroda a krajina 
3.1.1 Zvýšení ekologické 
stability krajiny, 3.1.3 Omezení 

Státní politika životního 
prostředí ČR 

-,+ Výsadby dřevin pro omezení větrné eroze a podél 
silnic přispěje ke zlepšování ekologické stability 
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 a zmírnění dopadů fragmentace 
krajiny   

krajiny. Negativní vliv má naopak dopravní 
infrastruktura. PZKO nicméně nové dopravní 
stavby nenavrhuje a pouze přebírá již plánované 
stavby z ÚPD. 

3.3.1 Zlepšení systému zeleně 
v sídlech a jeho struktury 

Státní politika životního 
prostředí ČR 

+ PZKO povede ke zvětšování ploch zeleně v obcích. 

Lesní ekosystémy 

 

2.2.1 Zlepšit kvalitu ovzduší 
v místech, kde jsou 
překračovány imisní limity, a 
zároveň udržet kvalitu v 
územích, kde imisní limity 
nejsou překračovány. 

Státní politika životního 
prostředí ČR 

+ Uvedený cíl se týká i limitů pro ochranu 
ekosystémů. Ty v současnosti převážně jsou 
dodržovány, jde tedy především o udržení kvality a 
dílčí zlepšení. PZKO k naplnění tohoto cíle přispěje. 

Odpady 

 

Předcházení vzniku odpadů a 

snižování měrné produkce 

odpadů. 

Plán odpadového 
hospodářství ČR (2014) 

- Většina opatření navržených v PZKO CZ07 má 
nulový vztah k tématu odpady. Některá navržená 
opatření mohou vést k zvyšování množství odpadů 
z průmyslu (tj. vyšší odprášení). Týká se to 
především opatření BB2, BD1 a BD3, které směřují 
ke zvyšování účinnosti odprášení a tím ke 
zvyšování množství odpadů. V případě zóny CZ07 
se jedná o minimální problém. 

Kulturní památky 

 

Ochrana kulturních památek Koncepce památkové péče 
v České republice na léta 
2011-2016 

+ Snižování emisí obecně přispěje k nižšímu dopadu 
kyselé depozice na nemovité památky (snížení 
koroze atp.) 

Hluk Snížit v rámci celé Evropské 

unie do roku 2020 počet 

Směrnice 2002/49/ES  +/- Vazba může být pozitivní (pro lokality, ze kterých 
bude vyvedena zbytná doprava), ale zároveň 
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 obyvatel zasažených hlukem ve 

venkovním prostředí hladinou 

Ldvn nad 65 dB minimálně o 

20% 

+ 

Akční hlukový plán pro 

pozemní komunikace 

Olomouckého kraje7 

+ 

Akční hlukový Zlínský kraj6 

 

 

 negativní (pro lokality, kam bude doprava 
přesměrována)  

Vazbu bude možno konkretizovat až na základě 
znalostí jednotlivých záměrů. 

 

 

 

7 Strategické plánování v oblasti snižování a řízení hluku v životním prostředí představuje aplikaci postupů a požadavků stanovených Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí, označované i jako END - Environmental Noise Directive. Směrnice END byla implementována do českého právního 

řádu v roce 2006 nepřímou novelou zákona č. 258/2006 Sb., a to zákonem č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Cílem směrnice 2002/49/ES 

je na základě stanovených priorit definovat společný přístup k vyvarování se, prevenci nebo omezení škodlivých, či obtěžujících účinků hluku ve venkovním prostředí.Strategickým a 

finálním cílem Směrnice 2002/49/ES je snížit v rámci celé Evropské unie v roce do roku 2010 počet obyvatel zasažených hlukem ve venkovním prostředí hladinou Ldvn nad 65 dB 

minimálně o 10 % a do roku 2020 o 20 %. K tomuto procesu a k jeho cílům slouží jako podklad dva cyklicky se opakující dokumenty, a to strategické hlukové mapy a na ně navazující 

akční hlukové plány. Referenčním politickým dokumentem pro hodnocení matice cílů a opatření PZKO je tedy Směrnice 2002/49/ES a Akční hlukový plán pro pozemní komunikace ve 

vlastnictví Moravskoslezského kraje 
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6 ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, 

KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH 

A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH 

A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

Hodnocení možných vlivů Programu bylo provedeno ve dvou rovinách. 

V první – strategické – rovině byly hodnoceny cíle a priority Programu. 

Hodnocení bylo provedeno verbální formou, jak dosažení cílů PZKO (tj. 

obecně dosažení imisních limitů pro určité znečišťující látky) ovlivní dané 

téma životního prostředí, respektive veřejné zdraví (viz kap. 6.2). Ve druhé 

rovině byla hodnocena jednotlivá opatření PZKO (kap. 6.3) – s ohledem na 

strukturu PZKO byly primárně hodnoceny možné vlivy plynoucí z obecné 

části jednotlivých opatření (tj. popis opatření v části c) tabulky opatření), 

nikoli možné vlivy jednotlivých navrhovaných aktivit (tj. aktivity popsané 

v rámci „aplikace opatření“ pod jednotlivými tabulkami opatření). Nicméně 

v některých případech, zejména z hlediska možných vlivů na přírodu, krajinu 

a lesní ekosystémy, byla popsána možná rizika plynoucí z konkrétních 

projektů (tj. např. některých dopravních staveb). S ohledem na skutečnost, 

že tyto konkrétní aktivity či projekty nebudou prostřednictvím PZKO 

schvalovány, byly tyto v rámci hodnocení brány jako prostředky k naplnění 

navržených opatření. Identifikovaná rizika je tedy nutné řešit nikoliv v rámci 

PZKO, ale při dalších plánování, schvalování a realizaci jednotlivých aktivit. 

 

6.1 HODNOTÍCÍ RÁMEC 

Základní rámec pro hodnocení PZKO zóny Střední Morava představuje sada 

témat a složek životního prostředí a související specifické problémy. Tento 

rámec byl stanoven na základě: 

 požadavků zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí ve znění pozdějších předpisů; 

 analýzy stavu životního prostředí v zájmovém území; a  

 zohledněním požadavků závěru zjišťovacího řízení 

Níže v této kapitole je shrnuto hodnocení vlivů PZKO na jednotlivá témata a 

složky životního prostředí, která tvoří rámec pro hodnocení. Tato sada témat 

a složek životního prostředí zohledňuje požadavky zákona 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, a byla 

dále specifikována na základě analýzy stavu životního prostředí v rámci 

přípravy oznámení koncepce a požadavků závěru zjišťovacího řízení. 
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Tabulka níže shrnuje hodnocená témata a související specifické problémy, 

které mohou být PZKO ovlivněna – takto je zároveň navržen rozsah 

hodnocení:  

Tabulka č. 5: Hodnotící rámec pro vyhodnocení vlivů PZKO zóna Střední Morava 

Téma Specifické problémy 

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

Zdraví 

obyvatel  
Stále vysoká standardizovaná úmrtnost pro všechny diagnózy. 
Neklesající trend v hrubé úmrtnosti pro hlavní příčinu úmrtí - 
kardiovaskulární nemoci. 

Emise 

skleníkových 

plynů 

Emise skleníkových plynů z  elektrárenských a teplárenských 
zdrojů, lokálních topenišť a dopravy. 

Půda  Riziko acidifikace a kontaminace v důsledku atmosférické depozice 

Úbytek ZPF a nezastavěných ploch v důsledku záboru půd 

Ohroženost půd erozí 

Prašnost z těžby a zpracování kamene a štěrkopísků 

Voda  Problémy jakosti povrchových vod v důsledku atmosférické 
depozice 

Lesní 

ekosystémy  
Zábory a fragmentace lesní půdy. 

Krajina Ubývání zeleně, přírodních stanovišť a ohrožených druhů. 

Narušená integrita a nepříznivý stav ZCHÚ a lokalit Natura 2000 a 
jejich předmětů ochrany. 

Zásahy do ÚSES, VKP 

Narušování krajinného rázu výraznými stavbami. 

Fragmentace krajiny a snížená migrační prostupnost. 

Odpady  Rostoucí množství odpadů z průmyslu. 

Hluk  Nadměrná hluková zátěž z dopravy. 

Překračování hlukových limitů, zejména v městských aglomeracích 
a dopravně zatížených lokalitách 

Kulturní 

památky  
Vliv atmosférické depozice na památkové objekty. 

 

Návrhová část PZKO CZ07 je hodnocena z hlediska, zda a jakým způsobem 

jeho realizace ovlivní stav, případně trendy vývoje v rámci daného tématu 

životního prostředí, zejména při zvážení relevantních specifických problémů. 

Kromě toho bylo samostatně provedeno též vyhodnocení PZKO CZ07 

z hlediska veřejného zdraví (viz kapitola 12). 
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6.2 POSOUZENÍ CELKOVÉHO ZAMĚŘENÍ PZKO 

Ovzduší 

Hodnocení koncepce je provedeno na základě matice logického rámce 

navržené v PZKO. Výsledky a výstupy v této matici vycházejí z 

matematického modelování (rozptylové studie) vlivu opatření, které bylo 

provedeno při vypracování projektu Střednědobé strategie (do roku 2020) 

zlepšení kvality ovzduší v ČR. S ohledem na rozsah a komplexnost tohoto 

modelování nelze v rámci SEA správnost výsledků ověřit. Jeho správnost je 

předpokládána na základě souladu s odborným odhadem hodnotitele 

(hlavní výstupy, tj. predikovaná velikost imisních příspěvků a podílu zdrojů 

na znečištění ovzduší v různých místech zóny v zásadě odpovídají 

odbornému odhadu hodnotitele).  

Z výše uvedených důvodů není v rámci SEA hodnoceno, zda je výše 

potřebného snížení imisních příspěvků a emisí v PZKO správně navržena. 

Následující hodnocení je zaměřeno na identifikaci rizik spojených 

s dosažením navržených hodnot emisí a imisní zátěže. 

Z hlediska zlepšení kvality ovzduší v zóně budou určujícími a nejobtížněji 

dosažitelnými tyto cíle PZKO: 

- snížení průměrné roční imisní koncentrace suspendovaných částic 
PM10 až o 10 μg/m3  

- snížení průměrné roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu až o 5 
ng/m3  

- snížení emisí suspendovaných částic PM10 z dopravy až o 40% 
- snížení emisí suspendovaných částic PM10 z vytápění domácností až o 

55% 

snížení emisí B(a)P z vytápění domácností až o 60% 

Bude-li PZKO důsledně realizován a podaří se dosáhnout výše uvedených 

velmi významných snížení emisí a imisních koncentrací, lze očekávat 

významný pozitivní vliv PZKO na kvalitu ovzduší v hodnocené zóně.  

Jak vyplývá z analytické části PZKO, dosažení uvedených cílů je nezbytné, 

mají-li být imisní limity splněny na celé ploše zóny. Koncepční cíle k dosažení 

imisních limitů navržená v PZKO jsou založeny na výsledcích analytické části 

a hodnotitel SEA je považuje za logické a správné.  

Je ale potřeba upozornit na skutečnost, že uvedená významná snížení 

imisních koncentrací budou v praxi velmi obtížně dosažitelná a v horizontu 

do roku 2020 je jejich splnění na celé ploše zóny prakticky vyloučeno. 

Zmíněná vysoká ambicióznost cílů snížení imsiních koncentrací není 

nedostatkem PZKO, protože vyplývá ze správně vyhodnoceného nezbytného 

snížení imisních koncentrací pro dosažení imisních limitů. 
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Podrobně jsou rizika a náročnost praktické realizace PZKO komentována 

v kapitole 7, kde jsou uvedena také doporučení pro snížení rizik 

a maximalizaci očekávaných pozitivních efektů. 

Veřejné zdraví 

Posuzovaný program je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zlepšení 

kvality ovzduší na regionální úrovni. Je přímo zaměřen na snižování vlivů 

lidské činnosti na životní prostředí a veřejné zdraví. Cíle programu směřují 

ke snížení emisí těch látek, které lze v rámci evropského prostoru, České 

republiky i řešené zóny považovat za prioritní (zejména suspendované 

částice a benzo(a)pyren). Vzhledem k tomu, že navržená opatření jsou 

zacílena na snížení emisí ve všech významných sektorech zdrojů 

znečišťování, jedná se o program s potenciálně významným pozitivním 

vlivem na veřejné zdraví, hrubá úmrtnost pro kardiovaskulární choroby 

v zóně je varující. 

Je nutné si uvědomit, že realizace posuzovaného programu je jistě jedním 

z předpokladů pro naplnění cíle. Vzhledem k tomu, že se na stavu ovzduší 

v posuzované zóně bezesporu významnou měrou podílí i emise ze zdrojů 

umístěných v sousedním Polsku a aglomeraci CZ08A – 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, je zároveň nezbytné plnit opatření 

navrhovaná v rámci sousedních PZKO (především tedy v programu ostravské 

aglomerace), Národního plánu snižování emisí a nutná je i realizace 

rozsáhlých opatření na polské straně.  

Vzhledem k dosavadním trendům, nízké vymahatelnosti plnění i krátké době 

na přípravu, schválení a realizaci jednotlivých projektů není možné zaručit, 

že snížení imisí dosáhne ve stanoveném časovém horizontu na úroveň 

současně platných limitů (i když i ty jsou výrazně měkčí než limity 

doporučené WHO), a tedy ani pozitivní vliv na veřejné zdraví nemusí 

dosáhnout potřebné míry. Je nutno konstatovat, že stanovení cílů 

spočívajících v plnění imisních limitů je velmi vítáno, závazek k jejich 

naplnění je ovšem velmi ambiciózní. 

Emise skleníkových plynů 

Cíle hodnoceného dokumentu explicitně neřeší problematiku emisí 

skleníkových plynů. Nicméně s ohledem na sektorové zaměření cílů PZKO 

(průmysl, doprava, lokální topeniště), řešící sektory, které jsou významným 

zdrojem emisí skleníkových plynů, lze při dosažení navržených cílů PZKO 

předpokládat také příspěvek k plnění cílů v oblasti snižování emisí 

skleníkových plynů. Význam toho příspěvku však nelze na strategické úrovni 

PZKO blíže odhadnout, neboť se bude odvíjet od rozsahu realizace 

jednotlivých opatření respektive od konkrétních zvolených řešení na úrovni 

dílčích projektů. 
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Voda 

Vztah posuzované koncepce k problematice vody je velmi volný. Realizace 

navrhovaných opatření nebude mít zásadní vliv na dané téma životního 

prostředí. V oblasti ochrany vody před eutrofizací bude mít koncepce dílčí 

pozitivní vliv. Snížení emisí, respektive atmosférické depozice dusíkatých 

látek bude znamenat oslabení jednoho z faktorů zodpovědných za 

eutrofizaci vod. Obecně jakékoliv snížení emisí bude mít pozitivní vliv z 

hlediska snížení atmosférické depozice znečišťujících látek do vodního 

prostředí (okyselující látky, kovy, benzen(a)pyren, a další). Míru tohoto 

zlepšení nelze na úrovni detailu, s nímž pracuje předmětná koncepce 

stanovit, nebude však zřejmě mít zásadní dopad na celkovou kvalitu 

povrchových či podzemních vod, která je v rozhodující míře ovlivňována 

jinými faktory než je atmosférická depozice. Okrajový pozitivní vliv mohou 

přinést opatření ke snížení větrné eroze, tato problematika je ale primárně 

řešena na koncepční i technické úrovni v resortu zemědělství a navrhovaná 

koncepce reálně žádný významný posun (kvalitativní či kvantitativní) 

nezajišťuje.  

Půda a horninové prostředí 

Rovněž z hlediska vývoje v oblasti půda a horninové prostředí nebude mít 

realizace navrhovaných opatření zásadní vliv na dané téma životního 

prostředí. Problematika ochrany půd před erozí je primárně řešena na 

koncepční i technické úrovni v resortu zemědělství a navrhovaná koncepce 

reálně žádný významný posun (kvalitativní či kvantitativní) nezajišťuje. V 

oblasti ochrany půdy před acidifikací a kontaminací bude mít koncepce dílčí 

pozitivní vliv. Snížení emisí, respektive atmosférické depozice bude 

znamenat oslabení jednoho z faktorů zodpovědných za acidifikaci a 

kontaminaci půd. Opatření zahrnující výstavbu dopravní infrastruktury 

mohou mít negativní vliv v podobě záboru půd, včetně ZPF. Koncepce však 

nenavrhuje nová opatření oproti plánům zpracovávaným rezortem dopravy 

(a obsažených v ÚPD), a její role spočívá toliko v potenciální pomoci k 

urychlení realizace opatření (PZKO tedy nebude mít vliv na realizaci záborů 

půdy). 

Lesní ekosystémy, příroda a krajina 

Na úrovni cílů PZKO lze předpokládat pozitivní vliv na přírodu, krajinu a 

ekosystémy. Cíl programu „dosáhnout na celém území zóny CZ07 Střední 

Morava splnění imisních limitů daných zákonem o ochraně ovzduší v příloze 

č. 1 v bodě 1 až 3“ je v souladu s cíli ochrany přírody. Snižování emisí a tedy i 

imisní zátěže povede ke zlepšování zdravotního stavu a snížení nutriční 

zátěže lesních ekosystémů, přírodních stanovišť a sídelní zeleně. PZKO se 

zaměřuje na suspendované částice PM10 a PM2,5, NO2 a benzo(a)pyren, které 

mají vliv na rostliny a živočichy. Snížení množství těchto látek je tedy v 

souladu se zájmy ochrany přírody. Mírně příznivě tak budou ovlivněny složky 
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přírody a krajiny chráněné zákonem, tj. zvláště chráněná území a druhy, 

lokality Natura 2000, VKP, USES, volně žijící druhy živočichů a rostlin. Míra 

vlivu je obtížně vyhodnotitelná, protože zde působí řada dalších faktorů 

včetně přetrvávající zátěže z minulosti. Obecně lze konstatovat, že pozitivní 

vliv bude tím větší, čím nižší budou emise znečišťujících látek. Imisní zatížení 

není na území zóny tak významné jako v jiných částech republiky, lze tak 

očekávat velmi mírné zlepšení stavu. Konkrétní projekty, kterými budou cíle 

naplňovány, však mohou mít negativní vlivy na přírodu a krajinu. Opatření, 

která mohou mít negativní vliv, jsou hodnocena níže. 

Odpady 

Jedním z cílů PZKO je „snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, aby 

kvalita ovzduší byla zlepšena tam, kde jsou imisní limity na území zóny 

překračovány“, z velké části se jedná o znečišťující látky PM10 a PM2,5.(dále 

se jedná také o látky BaP a NO2). Uvedené znečišťující látky vznikají také 

z provozů, u nichž se jako nejvhodnější způsob omezování těchto 

znečišťujících látek jeví jejich zachytávání - vyšší odprášení. V některých 

případech se může jednat o převedení problému z oblasti ovzduší do oblasti 

odpadů. Nicméně z komplexního hlediska se jedná o vhodné řešení 

problému. 

Kulturní památky 

Vztah posuzované koncepce problematice kulturních památek je velmi 

volný. Realizace navrhovaných opatření nebude mít zásadní vliv na dané 

téma životního prostředí. Jakékoliv snížení emisí bude mít dílčí pozitivní 

efekt z hlediska snížení negativních vlivů atmosférické depozice na památky, 

tedy např. snížení poškozování konstrukčních prvků či uměleckých děl a 

staveb z materiálů reagujících z chemickými sloučeninami obsaženými v 

emisích (sloučeniny síry, sloučeniny dusíku, chloridy, oxid uhličitý a ozón). 

Hluk 

Posuzovaný program je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zlepšení 

kvality ovzduší na regionální úrovni, ale není primárně určen k plnění cílů 

směřujících k ochraně před hlukovou zátěží.  

Vliv samotného PZKO na zvolené téma nebude významný. Nicméně vliv 

může být v konečném důsledku pozitivní - pro lokality, ze kterých bude 

vyvedena zbytná doprava, ale zároveň negativní - pro lokality, kam bude 

doprava přesměrována. Vliv bude možno konkretizovat až na základě 

hodnocení na úrovni projektové přípravy jednotlivých dopravních záměrů, 

které budou samostatně posuzovány v rámci procesu EIA. 
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6.3 VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI PZKO VČETNĚ POTENCIÁLNÍCH KUMULATIVNÍCH 

VLIVŮ 

V návaznosti na rámcové vyhodnocení vazeb opatření PZKO na témata 
životního prostředí a veřejného zdraví (viz výše) bylo provedeno podrobné 
vyhodnocení jednotlivých opatření, u nichž lze předpokládat možnost 
významných pozitivních a/nebo negativních vlivů.  

Níže jsou shrnuty závěry hodnocení možných vazeb mezi opatřeními 
PZKO  jednotlivými tématy životního prostředí zjednodušeně v grafické 
formě. Tabulka č. 6 níže vizualizuje celkové výsledky hodnocení vlivů 
opatření navrhovaných PZKO na jednotlivé složky, respektive relevantní 
témata a specifické problémy životního prostředí. 

V souvislosti s hodnocením možných vlivů jednotlivých opatření je nutné 

opět poznamenat, že samotný Program nezahrnuje konkrétní územně 

specifikované projekty, s výjimkou projektů dopravních staveb, které nově 

nenavrhuje, ale dává jim v rámci strategie prioritu z hlediska cílů ochrany 

ovzduší. 

S ohledem na množství opatření byl v prvním kroku hodnocení proveden 
„screening“ tj. vyhodnocení vazeb mezi opatřeními PZKO a tématy životního 
prostředí a veřejného zdraví. Pro hodnocení byla použita následující 
stupnice k hodnocení síly vazby mezi opatřeními PZKO a tématy životního 
prostředí a veřejného zdraví. 

+2 silná pozitivní vazba (tj. implementace opatření může pozitivně 
 ovlivnit ovlivnit danou složku životního prostředí respektive zdraví 
 přímo či nepřímo, ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v celém 
 řešeném území), 

+1 slabá pozitivní vazba (tj. implementace opatření může pozitivně 
 ovlivnit danou složku životního prostředí respektive zdraví přímo či 
 nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně, 

 0 bez vazby, 

-1 slabá negativní vazba (tj. implementace opatření může negativně 
 ovlivnit danou složku životního prostředí respektive zdraví přímo či 
 nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně, 

-2 silná negativní vazba (tj. implementace opatření může negativně 
 ovlivnit danou složku životního prostředí respektive zdraví přímo či 
 nepřímo, ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v celém řešeném 
 území). 

V návaznosti na vyhodnocení vazeb byly slovně popsány možné vlivy pro ta 
opatření, u kterých byla identifikována určitá vazba na dané téma životního 
prostředí či veřejné zdraví (tj. opatření s hodnocením +2, +1, -1, -2 v tabulce 
níže). 
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Slovní popis možných vlivů opatření s identifikovanou vazbou, strukturovaný 

dle jednotlivých složek životního prostředí, je uveden dále v kap. 6.3.1., resp. 
kapitoly 12 (veřejné zdraví).  

Doporučení k minimalizaci identifikovaných rizik a nejistot vyplývajících 
z hodnocení, respektive návrhy k posílení efektivity a pozitivních dopadů 
implementace Programu, jsou obsahem kapitoly 7. 
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Tabulka 6: Identifikace vazeb mezi PZKO a tématy životního prostředí a veřejného zdraví (1. část) 

Téma životního prostředí 

a veřejného zdraví  

Jednotlivá opatření PZKO  
A

A
1 

A
A

2 

A
B

1
 

A
B

2
 

A
B

3
 

A
B

4
 

A
B

5
 

A
B

6
 

A
B

7
 

A
B

8
 

A
B

9
 

A
B

1
0

 

A
B

1
1

 

A
B

1
2

 

A
B

1
3

 

A
B

1
4

 

A
B

1
5

 

A
B

1
6

 

A
B

1
7

 

Ovzduší +2 ? 0 +2 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +1 0 +1 0 0 +2 +1 

Zdraví 0 0 +2/ 

-2 

+2/ 

-2 

+1 +1 0 0 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +2 +2 

Emise skleníkových plynů  +1 +1 -1 -

1/+

1 

-

1/+

1 

+1 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 0/+

1 

0/+

1 

-

1/+

1 

0 0 

Voda  +1 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 +1 0 

Půda a horninové 

prostředí 

+1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 +1 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Příroda a krajina  0 0 -

2/+

-

2/+

-

1/+

-

2/+
-1 -2 0 0 0 0 0 0 -

1/+

-

1/+
0 0 +1 
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2 2 1 2 1 1 

Lesní ekosystémy 
0 0 

-

2/+

2 

-

2/+

2 

-

1/+

1 

-

2/+

2 

0 -1 0 0 0 0 0 0 

-

1/+

1 

0 0 0 0 

Odpady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/-

1 

0 

Hluk 0 0 +1 / 

-1 

+1/-

1 

0 +1/-

1 

0 0 0 +1 0 0 0 0 +1 +1 0 0 +1 

Kulturní památky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka č. 6: Identifikace vazeb mezi PZKO a tématy životního prostředí a veřejného zdraví (2. část) 

Téma životního prostředí a 

veřejného zdraví  

Jednotlivá opatření PZKO  

A
B

1
8

 

A
B

1
9

 

A
C

1
 

B
B

1
 

B
B

2
 

B
D

1
 

B
D

2
 

B
D

3
 

C
B

2
 

D
B

1
 

D
B

2
 

D
B

3
 

EA
1

 

EB
1

 

EB
2

 

EC
1

 

ED
1 

  

Ovzduší +1 0 0 +1 +1 0 0 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1   

Zdraví +1 0 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 +2 0 +2 0 +2 0 +1 +1   

Emise skleníkových plynů +1 +1 +1 +1 0 0 +1 0 0 +1 +1 +1 0 0 0 0 0   

Voda  0 +1 0 0 +1 0 0 0 +1 +1 0 0 0 0 +1 0 0   

Půda a horninové prostředí 0 +1 0 0 +1 0 0 0 +1 +1 0 0 0 0 +1 0 0   

Příroda a krajina  0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 -1 
-

1/+1 
0 +2 

-

1/+1 
0 

-

1/+1 
 

 

Lesní ekosystémy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-

1/+1 
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Odpady 0 0 0 +1 -

1/+

1 

-

1/+

1 

0 -

1/0 

0 +1 0 0 0 0 0 0 0   

Hluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 +1 0   

Kulturní památky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0   
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6.3.1 OVZDUŠÍ 

Jak je vyhodnoceno v kapitole 6.2, celkové zaměření a cíle PZKO jsou navrženy 
v souladu s aktuálnimi potřebami kvality ovzduší v zóně. Při jejich splnění 
posuzovaná koncepce přinese v zóně významné zlepšení kvality ovzduší. 
Dosažení správně definovaných ambiciózních imisních cílů bude závislé na 
úspěšnosti praktické realizace koncepce. V následujícím textu je proto 
posouzen vliv jednotlivých navržených koncepčních opatření.  

Emisní stropy, regulace zdrojů a prověření podmínek provozu dle § 13 zákona 

V případě stacionárních zdrojů je vzhledem ke skladbě zdrojů v zóně 

potenciální přínos těchto opatření pro kvalitu ovzduší málo významný. 

Souhlasíme proto s nenavržením emisních stropů pro stacionární zdroje. 

V sektoru průmyslových zdrojů byly navrženy regulace podle § 13 pro ty zdroje, 

které působí příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím 

suspendovaných částic PM10 nad 4 µg/m3. Méně významné průmyslové zdroje 

v zóně, které mohou působit průměrné roční imisní příspěvky PM10 v řádu 

prvních jednotek µg/m3, mají pouze lokální dosah (nejvýše první jednotky km 

od zdroje) a i ty podléhají často integrovanému povolení. Podle názoru 

hodnotitele proto existují pro snižování emisí z těchto lokálně působících 

zdrojů dostatečné nástroje v rukou krajského úřadu, které jsou již v současnosti 

obsaženy v platné legislativě a jsou dostatečně využívány (např. požadovaný 

soulad s BAT v rámci změn integrovaných povolení, možnost zpřísňování 

emisních limitů nad rámec zákona).  

V návaznosti na tyto skutečnosti považujeme hranici ve výši 4 µg/m3 

potřebnou dle PZKO ke stanovení emisního stropu, resp. regulace, za 

adekvátní. Zahrnuje zdroje, které významně ovlivňují imisní koncentrace 

v zóně. Případné stanovení emisních stropů pro průmyslové zdroje s menším 

imisním příspěvkem by představovalo z regionálního hlediska nevýznamný 

přínos pro kvalitu ovzduší. Z pohledu hodnotitele SEA by bylo nadbytečné 

a kontraproduktivní (vedlo by k rozmělnění priorit a odvádění pozornosti od 

podstatných faktorů kvality ovzduší v zóně). 

Stanovení emisního stropu pro silniční dopravu má z hlediska ovzduší v zóně 

zásadní význam. Jejich případné splnění významně sníží imisní koncentrace 

především v centrech měst, tedy v lokalitách s nejvyšším znečištěním ovzduší 

v zóně. Protože se navržená redukce emisí ze silniční dopravy jeví ve 

stanoveném časovém horizontu (2020) jako velmi ambiciózní, jsou v kapitole 7 

uvedena doporučení, která podporují co nejdřívější dosažení navržených 

stropů. 

Navržené prověření podmínek provozu zdrojů je logické a potřebné, může 

ovlivnit lokální imisní situaci. Mělo by však být samozřejmostí při jakýchkoliv 

technických změnách podléhajících vyjádření orgánu ochrany ovzduší 

i u dalších zdrojů, nejen zdrojů s příspěvkem nad 4 µg.m-3. 
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Konkrétní opatření ke snížení emisí a k požadovanému zlepšení kvality ovzduší 

AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst) 

Opatření, které má s ohledem na počet realtivně velkých sídel a hustotu 

osídlení v zóně potenciálně významný pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. 

Předpokladem pro dostatečnou účinnost opatření je zajištění provázanosti 

s dalšími opatřeními, zejména cílenými na zlepšení funkčnosti a komfortu 

MHD, která může převzít část dopravních výkonů z individuální dopravy. 

AA2 Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy 

V PZKO je řešeno společně s AB10, proto není samostatně hodnoceno. 

AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu 

Dopravní stavby uvedené v PZKO nejsou nově navrženy, byly již předmětem 

posuzování v jiných dopravních koncepcích. S ohledem na případnou duplicitu 

není jejich vliv v rámci předkládané dokumentace opětovně hodnocen. Obecně 

lze na základě SEA Dopravní sektorové strategie 2. fáze říci, že zkapacitnění 

silničních komunikací povede ke zvyšování dopravních intenzit (zvýšení 

atraktivity silniční sítě a tím zavlékání nové dopravy do zóny). Navržené nové 

komunikace TEN-T přitom vyvádějí dopravu z území s překročenými imisními 

limity pouze v malé míře. Případný nový příspěvek automobilové dopravy 

představuje regionální zátěž, mimo jiné zvýší množství sekundárního aerosolu, 

který se dle rozptylové studie pořízené při přípravě PZKO významně podílí na 

celkové imisní koncentraci v zóně. Jako nezpochybnitelně pozitivní jsou v zóně 

Střední Morava ty části navržených staveb, které plní funkci obchvatů sídel. Z 

hlediska ovzduší se jedná o opatření, které v sobě zahrnuje pozitivní i negativní 

vlivy, celkově je nutno vliv hodnotit jako indiferentní. 

AB2 Obchvaty měst a obcí 

Obchvaty obcí snižují expozici obyvatelstva dopravním imisím a podmiňují 

realizaci dalších imisně přínosných opatření (např. selektivní zákazy vjezdu, 

nízkoemisní zóny). S ohledem na mimořádně velký rozsah tohoto opatření 

v zóně Střední Morava oproti ostatním částem ČR má toto opatření 

potenciálně velmi významný pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. Účinnost opatření 

bude určena v současnosti těžko odhadnutelnou rychlostí výstavby (není jasný 

rozsah, který bude možno dokončit v horizontu působnosti PZKO, tj. do roku 

2020). 

AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti 

Opatření v podstatě vede ke zkapacitnění stávajících silničních komunikací. 

Z hlediska ochrany ovzduší je proto celkově kontraproduktivní (lze očekávat 

lokální krátkodobé imisní zlepšení vlivem plynulejší dopravy, celkově ale 

zvyšuje komfort individuální automobilové dopravy na příslušné komiunikaci a 

může proto vyvolat vyšší intenzity silniční dopravy doprovázené vyššími 

emisemi). Neřeší hlavní příčinu vysoké imisní zátěže z dopravy (vysoké 

intenzity). Přednost by měla mít systémová opatření směřující k odvedení 
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dopravy z obytných oblastí, naředění dopravy a vyššímu využití MHD, nikoliv 

opatření pro zvyšování komfortu silniční dopravy. Efekt opatření bude málo 

významný. Konkrétní opatření v zóně nejsou navržena. Nelze proto vyhodnotit, 

zda bude převládat pozitivní, či negativní efekt opatření.  

AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí 

Koncepčně správné a přínosné opatření s potenciálně pozitivním vlivem. Je 

nutno urychlit přípravu těchto opatření. Pozitivní efekty se do roku 2020 

nestihnou imisně projevit. 

AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí 

Zásadně pozitivní opatření, vysoký potenciální přínos pro zlepšení ovzduší, cílí 

na příčinu současného nevyhovujícího stavu (nadměrné využívání 

automobilové dopravy). S ohledem na navržený rozsah (týká se pouze 

Olomouce a imisně málo významných úprav ve Zlíně) bude potenciálně 

významný pozitivní efekt pouze v Olomouci, celkově v zóně bude přínos málo 

významný. 

AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride 

Opatření s potenciálně významným pozitivním vlivem ve všech větších sídlech 

z důvodu snadnějšího využití hromadné dopravy (za předpokladu nového 

rychlého spojení mezi P+R zónami a cílovými místy - nezbytné dořešit 

návaznost na opatření AA1,AA2,AB9,AB10,AB11). Není zřejmé, proč není 

jmenovitě navrženo také v dalších velkých obcích, např. Přerově, případně 

Valašském Meziříčí. Doporučujeme opatření rozšířit na další větší města se 

zavedenou MHD, která jsou významnými cílovými místy individuální dopravy 

(dojezd za prací a službami) - orientačně nad cca 20 tis. obyvatel (definovat 

více konkrétních měst, která budou opatření implementovat). 

AB7 Nízkoemisní zóny 

Pozitivní opatření s lokálním pozitivním vlivem ve větších sídlech, kterých je 

v zóně relativně velký počet. Zhoršuje komfort individuální automobilové 

dopravy, motivuje k pořízení novějších osobních vozidel a/nebo cestování 

MHD. Snadná kontrola a dobrá vymahatelnost opatření. Do roku 2020 

realizovatelné pouze za předpokladu urychlení přípravy. Častá nezbytná 

návaznost na obchvaty v rámci opatření AB2. 

AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu 

Pozitivní opatření, ale často vázané na dokončení obchvatů v rámci AB2. 

Snadná kontrola a dobrá vymahatelnost opatření. Významný potenciální 

pozitivní vliv na kvalitu ovzduší ve velkém počtu sídel. 

AB9 Integrované dopravní systémy 

Navržené zajištění kvalitních přestupních vazeb mezi meziměstskou železniční 

a autobusovou dopravou by mělo být posíleno a koordinováno v rámci všech 

významných cílových obcí, zejména s cílem zvýšit komfort a rychlost hromadné 
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dopravy při dojíždění do zaměstnání a za službami, a tím její schopnost 

konkurovat individuální automobilové dopravě. Potenciálně snižuje intenzity 

individuální automobilové dopravy v sídlech. Při důsledné realizaci může mít 

významný pozitivní vliv. 

AB10 Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy 

Z pohledu ochrany ovzduší podobné efekty jako u opatření AB9 (potenciálně 

významný pozitivní vliv). V PZKO chybějí opatření pro meziměstskou 

hromadnou dopravu, která mohou v zóně významně zvýšit pozitivní efekt 

opatření. 

AB11 Zajištění preference MHD 

Podaří-li se snížit intenzitu osobní dopravy, což je prioritním úkolem ve všech 

větších městech zóny, preference MHD již nebude potřebná. Opatření s málo 

význmaným pozitivním vlivem, ale v současnosti není prioritní,má pouze 

doplňkový význam. 

AB12 Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě 

Veřejná doprava není v zóně hlavním emisním problémem, vozidla jsou snadno 

kontrolovatelná a udržována, jedná se z hlediska nákladů na tunu snížení emisí 

o drahé opatření. Opatření má doplňkový pozitivní význam, protože emisně 

zastaralých vozidel (EURO2 a starší) je v hromadné dopravě minimum.  I v 

případě žádoucího významného posílení hromadné dopravy budou emise z 

tohoto segmentu zdrojů nevýznamné. Účinnost opatření lze zvýšit jeho 

plošnou aplikací na všechny provozovatele autobusových linek (nejen MHD). 

S ohledem na poměr náklady/přínosy je vhodnější upřenostnit (finančně a 

časově v rámci horizontu PZKO) účinnější opatření (s vyhodnocenou vazbou 

+2). 

AB13 Podpora cyklistické dopravy 

Přínosné doplňkové opatření s lokálním pozitivním vlivem na imisní situaci 

(omezený počet sportovně založených obyvatel - vždy se bude jednat pouze o 

malou část osobních přepravních výkonů). 

AB14 Podpora pěší dopravy 

Přínosné doplňkové opatření s málo významným lokálním pozitivním vlivem na 

imisní situaci. 

AB15 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu 

Protichůdné efekty opatření. Plynulejší doprava vede při zachování intenzity ke 

snížení emisí, ale lepší průjezdnost představuje vyšší komfort pro individuální 

automobilovou dopravu a vede ke zvýšení dopravních intenzit, a tedy i emisí. 

Opatření neřeší prioritní problém ve městech (vysoké dopravní intenzity), spíše 

naopak. Před realizací tohoto opatření by mělo mít přednost snížení 

dopravních intenzit, např. odvedením dopravy z intravilánu (obchvaty, 

přeložky), nehrazením části individuální dopravy hromadnou, a tam, kde to 
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nelze, ředěním dopravy na území obcí, např. selektivními zákazy vjezdu a NEZ. 

Tato opatření vlivem snížení dopravních intenzit zároveň zlepší plynulost 

dopravy v současných problémových místech. Teprve po vyčerpání možností 

opatření řešících příčinu problému (dopravní intenzity) je vhodné realizovat   

zkapacitnění úzkých míst na silniční síti. Vliv opatření hodnotíme jako 

indiferentní, bude záviset na konkrétním provedení. 

AB16 Úklid a údržba komunikací 

Přínosné doplňkové opatření s potenciálním lokálním významně pozitivním 

vlivem. Resuspenze částic vlivem dopravy má významný vliv na místní kvalitu 

ovzduší. Není sice směrováno na hlavní problém spojený s dopravou (vysoké 

intenzity dopravy), ale je aplikovatelné ve všech obcích s velmi dobrým 

poměrem mezi snížením emisí a vynaloženými náklady (za předpokladu 

důsledné realizace). 

AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně 

Přínosné doplňkové opatření s málo významným pozitivním vlivem . Není 

směrováno na odstranění příčiny imisních problémů (intenzity osobní 

dopravy), ale pouze na jejich kompenzaci. 

AB18 Omezování emisí z provozu vozidel obce/kraje a jeho organizací 

Relativně malý dopravní podíl těchto vozidel, jsou snadno kontrolovatelná a 

udržována. Ve vozovém parku hromadné dopravy je již minimum starších 

vozidel (EURO 3 a nižší). Drahé opatření v přepočtu na uspořenou tunu emisí, 

samo o sobě se vyznačuje málo významným pozitivním vlivem. 

AB19 Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v automobilové 

dopravě 

Plošný pozitivní efekt opatření, oproti konvenčnímu pohonu má potenciál 

snížit automobilové emise minimálně o desítky %. Pro účinnost opatření bude 

rozhodující ekonomická přijatelnost investice do nízkoemisních a bezemisních 

pohonů. Intenzita pozitivního vlivu bude záviset na konkrétní podpoře 

(návaznost na implementaci NPSE). 

AC1 Podpora carsharingu 

Lze očekávat velmi malý podíl car-sharingových vozidel, ve srovnání s MHD 

této dopravy využije malý počet osob. Opatření má  doplňkový význam se 

zanedbatelným pozitivním imisním efektem. Není prioritou, je potřeba 

přednostně realizovat účinnější opatření,např. směřující k vyššímu využití 

MHD.  

BB1 Snížení vlivu stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů 

na úroveň znečištění ovzduší - Čištění spalin nebo odpadních plynů, úprava 

technologie 

Podíl průmyslových zdrojů v zóně na znečištění ovzduší je velmi nízký. Málo 

významné pozitivní efekty tohoto opatření se mohou projevit pouze lokálně. 
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Jedná se o opatření bez potenciálu významně zlepšit celkovou situaci v zóně 

(prioritou jsou opatření v sektoru domácností a v dopravě). 

BB2 Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro 

omezení fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z 

manipulace se sypkými materiály 

Potenciální efekt bude lokální v blízkosti zdrojů, s ohledem na podíl 

stacionárních průmyslových zdrojů v zóně bude pozitivní vliv na imisní situaci 

málo významný. 

BD1 Zpřísňování/stanovování podmínek provozu 

V současnosti je již využíváno při změnách integrovaných povolení. U dalších 

zdrojů, které nespadají pod zákon o integrované prevenci, se opatření překrývá 

s opatřením BB1 a BB2 a platí proto stejné hodnocení. S ohledem na podíl 

relevantních stacionárních průmyslových zdrojů v zóně na celkové imisní 

situaci bude pozitivní vliv tohoto opatření málo významný. 

BD2 Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů 

v území 

Překryv s opatřením BD1, které může zahrnovat jak stávající, tak i nové zdroje. 

Opatření se jeví jako duplicitní. V zásadě platí stejné hodnocení, jako u BD1 

(málo významný pozitivní vliv), ale s tím rozdílem, že nové zdroje a 

modernizované výroby nepředstavují hlavní problém ochrany ovzduší v zóně. 

Vzhledem k hlavním zdrojům emisí a intenzitě jejich vlivu na imisní 

koncentrace (automobilová doprava a individuální vytápění domácností) bude 

vliv nových zdrojů, a tedy i na ně zaměřených opatření, málo významný. 

BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti 

Opatření směřuje na zdroje relativně velkých a rychle sedimentujících částic, 

převážně minerálního původu, tzn. bez toxikologicky závažného znečištění. 

S ohledem na relativně velký počet větších sídel, kde je obecně vyšší intenzita 

stavebních prací, se v zóně Střední Morava jedná o vhodné opatření s lokálním 

málo významným pozitivním efektem. 

CB2 Snížení emisí TZL a PM10 – větrná eroze 

Opatření sníží emise především velkých částic minerálního původu, které mají 

pouze lokální imisní dopad (sedimentace v blízkosti zdrojů). Pozitivní vliv lze 

očekávat v suchých větrných obdobích, tedy v době dobrých rozptylových 

podmínek bez překračování imisních limitů. S ohledem na velký podíl 

zemědělsky využívaných ploch v zóně má doplňkový význam. Vliv opatření lze 

hodnotit jako málo významný, pozitivní. 

DB1 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a 

využívání nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie 

Cílí na prioritní sektor zdrojů prioritních látek v zóně. Podmínkou dosažení cíle 

PZKO a s tím spojených významných pozitivních vlivů je masivní kampaň v 
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rámci aktivity “Rozvíjet informační a poradenské služby v rámci podpory 

přeměn topných systémů”. Jedná se o opatření s velmi významný potenciálním 

pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší. 

DB2 Snížení potřeby energie 

Navržené aktivity zahrnují veřejné budovy a budovy především k hromadnému 

bydlení. Ty jsou z hlediska emisí a imnisních příspěvků ve srovnání s 

individuálním bydlením málo významné, často jsou vytápěny centrálně, tedy 

obvykle s nižší výrobní emisí. Snížení potřeby energie má největší význam ve 

vesnické zástavbě. Opatření bude mít málo významný pozitivní vliv. 

DB3 Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury, rozšiřování sítí 

zemního plynu a soustav zásobování tepelnou energií 

Vhodné je zejména rozšiřování systémů CZT, z dlouhodobého hlediska se jedná 

přínosné opatření s lokálním významně pozitivním vlivem. Do roku 2020 se 

nemůže opatření významně imisně projevit (příprava a výstavba CZT systémů 

je časově náročná). Současným problémem, který by měl být řešen s ohledem 

na kvalitu ovzduší přednostně, není nedostatečnost systémů CZT, ale omezené 

využití stávající plynofikace z ekonomických důvodů.  

EA1 Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky 

Opatření má potenciálně až významný pozitivní efekt, skutečný přínos bude 

závislý na konkrétním provedení.  

EB1 Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v 

obytné zástavbě 

Navržené aktivity se týkají pouze výsadeb zeleně. Tato opatření mají lokální 

pozitivní efekt, jedná se v podstatě o kompenzační opatření neřešící příčinu 

(velikost emisí). Celkově bude mít málo významný pozitivní vliv. 

EB2 Snižování vlivu dlouhodobých deponií vytěžených materiálů a 

průmyslových areálů na kvalitu ovzduší 

Zóna je těmito faktory imisně zatížena pouze v nevýznamné míře. Toto 

opatření má zde nevýznamný pozitivní vliv. 

EC1 Informování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší 

Osvěta v oblasti individuálního vytápění cílí na prioritní problém ovzduší a 

skupinu zdrojů a může omezit riziko nedostatečné účinnosti opatření (zvýší 

motivaci obyvatel k modernizaci), má významný dopad na rychlost realizace 

opatření. Velikost pozitivního vlivu bude závislá na intenzitě a zaměření 

informačních kampaní. 

ED1 Územní plánování 

Případné umísťování nových zdrojů znečišťování nebude vzhledem k plnění 

platné legislativy (zákon o posuzování vlivů na ŽP, zákon o ovzduší, zákon o 

integrované prevenci, včetně BAT) významným faktorem kvality ovzduší. 
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Problémem je zátěž ze stávajících zdrojů. Opatření může mít lokálně významný 

pozitivní efekt, zejména ve větších obcích, kde lze očekávat větší exponovanou 

populaci. 

Potenciální kumulativní vlivy: 

Pozitivní kumulativní vliv na kvalitu ovzduší lze očekávat v případě všech 

realizovaných opatření. 

PZKO je koncipován tak, aby při kumulativním působení všech navržených 

aktivit došlo ke snížení imisních koncentrací pod úroveň imisních limitů.  

Z toho vyplývá, že pro dosažení cílů PZKO je nezbytná realizace všech 

navržených dílčích opatření, která jednotlivě představují většinou málo 

významný vliv na kvalitu ovzduší, ale v celkovém souhrnu jsou při důsledném 

provedení významně pozitivní efekt v podobě splnění imisních limitů. 

Pozitivní kumulativní vliv PZKO je zřejmý zejména v případě realizace 

navržených opatření v dopravě, při jejichž realizaci dojde k významně vyššímu 

efektu, než jaký by odpovídal jejich přínosům, pokud by byla opatření 

realizována bez jejich vzájemné provázanosti.  

Opatření v dopravě s vyhodnocenou vazbou +2 (viz tabulka výše) je pro 

dosažení maximálního efektu vhodné provádět souběžně, resp. se 

zohledněním časových návazností (např. urychleně realizovat obchvaty, 

následně selektivní zákazy vjezdu a nízkoemisní zóny). 

Koordinovaná realizace těchto opatření je podmínkou pro dosažení cílů PZKO.  

 

Celkové shrnutí hodnocení vlivů na ovzduší 

Posuzovaná koncepce má v zóně CZ07 Střední Morava potenciál významně 
zlepšit kvalitu ovzduší z hlediska všech látek, které hodnotitel SEA považuje 
v řešené zóně za prioritní (suspendované částice PM10 , PM2,5 a benzo(a)pyren).  
 
V případě různých opatření navržených v PZKO byl identifikován velmi 
různorodý přínos pro kvalitu ovzduší. Opatření v podobě stanovení emisních 
stropů, regulace zdrojů a prověření podmínek provozu pro stacionární zdroje 
bude mít na kvalitu ovzduší v zóně málo významný pozitivní vliv. Důvodem je 
především jejich nízký stávající podíl na imisní zátěži a také jejich skladba 
(jedná se o zcela dominantně o zdroje suspendovaných částic převážně 
minerální povahy, nikoliv o zdroje benzo(a)pyrenu, který působí nejvyšší 
příspěvek zdravotního rizika ze znečištěného ovzduší). Za hlavní potenciální 
přínos navržených emisních stropů lze považovat navržené snížení emisí ze 
silniční dopravy. 
 
Na základě popisu jednotlivých navržených opatření byla identifikována ta, 
která jsou z hlediska ochrany ovzduší v zóně CZ07 Střední Morava prioritní 
(opatření, která při důsledné realizaci nejvíce zlepší kvalitu ovzduší v 
obydlených oblastech): 
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AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst) 
AB2 Obchvaty měst a obcí 
AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride 
AB7 Nízkoemisní zóny 
AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu  
AB9 Integrované dopravní systémy 
AB10 Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy 
AB16 Úklid a údržba komunikací 
DB1 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a 

využívání nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie 

Výše uvedená vytipovaná opatření s nejvyšším potenciálním přínosem ke 

kvalitě ovzduší by měla být realizována přednostně před ostatními a na jejich 

důslednou realizaci v praxi by měl být kladen největší důraz.  

Tučně vyznačená opatření v uvedeném výčtu lze považovat za absolutní 
prioritu ochrany ovzduší v zóně, která vyžaduje priorizaci těchto opatření před 
jinými, a to jednak z důvodu nezpochybnitelného významně pozitivního vlivu 
a/nebo proto, že vytváří předpoklady pro realizaci dalších významně 
pozitivních opatření.  
 
V rámci posouzení SEA byla identifikována některá rizika spojená s realizací 
koncepce, která jsou spolu s navrženými opatřeními k jejich omezení a ke 
zvýšení pozitivních efektů Programu popsána v kapitole 7. 
 

6.3.2 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Realizace opatření navržených tímto programem v kombinaci s opatřeními 

navrženými Národním programem snižování emisí ČR bude v určité míře 

směřovat ke snížení imisního zatížení obyvatelstva, a bude tedy mít určitý 

pozitivní vliv na veřejné zdraví. Nicméně, vzhledem k dosavadním trendům, 

nízké vymahatelnosti plnění i krátké době na přípravu, schválení a realizaci 

jednotlivých projektů není možné zaručit, že snížení imisí dosáhne ve 

stanoveném časovém horizontu na úroveň současně platných limitů (i když i ty 

jsou výrazně měkčí než limity doporučené WHO), a tedy ani pozitivní vliv na 

veřejné zdraví nemusí dosáhnout potřebné míry. Je nutno konstatovat, že 

stanovení cílů spočívajících v plnění imisních limitů je velmi vítáno, závazek 

k jejich naplnění je ovšem velmi ambiciózní. 

Vyhodnocení vlivů opatření na veřejné zdraví včetně možné kvantifikace vlivu 

znečištění ovzduší v případě dosažení cílů daných zákonem (imisních limitů) je 

uvedena v kapitole č. 12.  

 

6.3.3 EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

Cíle hodnoceného dokumentu explicitně neřeší problematiku emisí 
skleníkových plynů. Nicméně s ohledem na sektorové zaměření cílů PZKO 
(průmysl, doprava, lokální topeniště), řešící sektory, které jsou významným 
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zdrojem emisí skleníkových plynů, lze při dosažení navržených cílů PZKO 
předpokládat také příspěvek k plnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů. Význam toho příspěvku však nelze na strategické úrovni PZKO blíže 
odhadnout, neboť se bude odvíjet od rozsahu realizace jednotlivých opatření 
respektive od konkrétních zvolených řešení na úrovni dílčích projektů. 

Konkrétní opatření ke snížení emisí a k požadovanému zlepšení kvality ovzduší 

Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst) (AA1) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

individuální automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových 

plynů z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území.  

Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy (AA2)  

Opatření je hodnoceno společně s opatřením AB10 níže.  

Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu 

(AB1) 

Předpokládané zkapacitnění silničních komunikací může vést ke zvyšování 

dopravních intenzit (zvýšení atraktivity silniční sítě a tím zavlékání nové 

dopravy do aglomerace) a tím i zvýšení emisí skleníkových plynů z dopravy. 

Navržené opatření má možný negativní vliv na snížení emisí skleníkových 

plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na změnách intenzity dopravy 

v řešeném území.  

Obchvaty měst a obcí (AB2) 

Opatření může vést ke zvýšení plynulosti dopravy, snížení kongescí a s tím 

spojenému snížení emisí skleníkových plynů. Rizikem je však možné zvýšení 

atraktivity silniční sítě a tím nárůst dopravní intenzity. Navržené opatření tak 

má možný pozitivní i negativní vliv na snížení emisí skleníkových plynů, 

charakter a míra vlivu bude záviset na rozsahu a efektivitě realizace opatření 

a  výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném území.  

Odstraňování bodových problémů na komunikační síti (AB3) 

Opatření může vést ke zvýšení plynulosti dopravy, snížení kongescí a s tím 

spojenému snížení emisí skleníkových plynů. Rizikem je však možné zvýšení 

atraktivity silniční sítě a tím nárůst dopravní intenzity. Navržené opatření tak 

má možný pozitivní i negativní vliv na snížení emisí skleníkových plynů, 

charakter a míra vlivu bude záviset na rozsahu a efektivitě realizace opatření 

a  výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném území.  

Výstavba a rekonstrukce železničních tratí (AB4) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových plynů 
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z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území.  

Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí (AB5) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových plynů 

z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území.  

Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride (AB6) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

individuální automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových 

plynů z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území.  

Nízkoemisní zóny (AB7) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových plynů 

z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území.  

Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu (AB8) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových plynů 

z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území.  

Integrované dopravní systémy (AB9) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

individuální automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových 

plynů z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území.  
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Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy (AB10), Ekonomická podpora 

(dotace) provozu veřejné hromadné dopravy (AA2) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

individuální automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových 

plynů z dopravy. Navržená opatření mají možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území.  

Zajištění preference MHD (AB11) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

individuální automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových 

plynů z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území.  

Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě (AB12) 

Implementací opatření dojde k vyššímu využití alternativních pohonů 

v městské hromadné dopravě, lze tedy očekávat snížení emisí skleníkových 

plynů z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření. 

Podpora cyklistické dopravy (AB13) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

individuální automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových 

plynů z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území. Reálný dopad na snížení emisí skleníkových plynů lze však předpokládat 

velmi nízký.  

Podpora pěší dopravy (AB14) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

individuální automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových 

plynů z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území. Reálný dopad na snížení emisí skleníkových plynů lze však předpokládat 

velmi nízký.  

Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu (AB15) 

Opatření může vést ke zvýšení plynulosti dopravy, snížení kongescí a s tím 

spojenému snížení emisí skleníkových plynů. Rizikem je však možné zvýšení 
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atraktivity silniční sítě a tím nárůst dopravní intenzity. Navržené opatření tak 

má možný pozitivní i negativní vliv na snížení emisí skleníkových plynů, 

charakter a míra vlivu bude záviset na rozsahu a efektivitě realizace opatření 

a  výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném území.  

Omezování emisí z provozu vozidel obce/kraje a jeho organizací (AB18) 

V případě, že implementací opatření dojde k vyššímu využití alternativních 

pohonů v městské hromadné dopravě, lze očekávat snížení emisí skleníkových 

plynů z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření. 

Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v automobilové dopravě 

(AB19) 

V případě, že implementací opatření dojde k vyššímu využití alternativních 

pohonů v automobilové dopravě, lze očekávat snížení emisí skleníkových plynů 

z dopravy. Navržené opatření má možný nepřímý pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření. 

Podpora carsharingu (AC1) 

V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů 

individuální automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových 

plynů z dopravy. Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí 

skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset na efektivitě 

implementace opatření a výsledných změnách intenzity dopravy v řešeném 

území. 

Snížení vlivu stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů na 

úroveň znečištění ovzduší – Čištění spalin nebo odpadních plynů, úprava 

technologie (BB1) 

Realizací opatření může dojít ke zlepšení stávajících technologií v průmyslu 

a  energetice a tím ke snížení spotřeby energie a souvisejícímu snížení emisí 

skleníkových plynů v těchto sektorech. Navržené opatření má možný pozitivní 

vliv na snížení emisí skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu bude záviset 

na  efektivitě implementace opatření. 

Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v území 

(BD2) 

Realizací opatření může zajistit využití účinných technologií v průmyslu 

a  energetice a tím ke snížení spotřeby energie a souvisejícímu snížení emisí 

skleníkových plynů v těchto sektorech. Navržené opatření má možný pozitivní 

vliv na snížení emisí skleníkových plynů, nicméně lze předpokládat, že nové 

provozy již budou vybaveny moderními technologiemi, tj. míra vlivu bude spíše 

nízká.   
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Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a využívání 

nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie (DB1) 

Podpora moderních technologií vytápění a ohřevu teplé vody povede 

ke  snížení emisí skleníkových plynů z lokálních zdrojů. Navržené opatření má 

možný pozitivní vliv na snížení emisí skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu 

bude záviset na rozsahu a efektivitě implementace opatření. 

Snížení potřeby energie (DB2) 

Opatření se vztahuje k emisím skleníkových plynů ze sektoru energetiky 

a  sektoru vytápění komerčních budov. Energetický průmysl je hlavním 

zdrojem emisí skleníkových v ČR, naopak emise z vytápění komerčních budov 

představují cca 1/5 emisí ze sektoru vytápění residenčních a komerčních budov 

tj. méně než 2% celkových emisí skleníkových plynů.  

Implementací opatření dojde ke snížení spotřeby energie, což může snížit 

emise skleníkových plynů ze sektoru energetiky a vytápění komerčních budov. 

Navržené opatření má možný pozitivní vliv na snížení emisí skleníkových plynů, 

míra a rozsah vlivu bude záviset na rozsahu a efektivitě implementace 

opatření. 

Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury, rozšiřování sítí 

zemního plynu a soustav zásobování tepelnou energií (DB3) 

Opatření se vztahuje k emisím skleníkových plynů ze sektoru energetiky. 

Implementací opatření dojde ke snížení spotřeby energie z pevných paliv, což 

může snížit emise skleníkových plynů ze sektoru energetiky. Navržené opatření 

má možný pozitivní vliv na snížení emisí skleníkových plynů, míra a rozsah vlivu 

bude záviset na rozsahu a efektivitě implementace opatření. 

Potenciální kumulativní vlivy: 

Opatření PZKO, relevantní z hlediska snižování emisí skleníkových plynů, jsou 

zaměřena především na oblast dopravy a energetiky. Celkové vlivy PZKO 

na  emise skleníkových plynů z dopravy lze odhadnout jen obtížně – opatření 

ke zvýšení plynulosti dopravy sice mohou snížit kongesce, na druhou stranu 

mohou zvýšit atraktivitu dopravní sítě pro automobilovou dopravu a tím 

mohou vést k navýšení intenzity dopravy. Opatření ke zvýšení atraktivity 

veřejné dopravy mohou reálně snížit využívání IAD a tím přispět ke snížení 

emisí skleníkových plynů z dopravy, naopak opatření k podpoře cyklistické 

a  pěší dopravy budou mít vliv pouze nízký. Pozitivní vlivy lze očekávat 

v sektoru energetiky – zejména v souvislosti s podporou nových technologií 

vytápění v domácnostech, respektive snižování spotřeby energie. Míra 

celkového vlivu PZKO však bude výrazně záviset na rozsahu a efektivitě 

implementace navržených opatření. 
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6.3.4 VODA 

Opatření snižující emise znečišťujících látek relevantních pro kvalitu vod 

(okyselující látky, toxické látky, nutrienty,…) budou mít obecně pozitivní vliv, 

jeho rozsah však nelze na úrovni individuálních opatření odhadnout, respektive 

bude spíše marginální. Míra přínosu jednotlivých opatření se bude odvíjet od 

reálného příspěvku ke snížení emisí (viz hodnocení pro oblast Ovzduší). 

V kontextu hodnocení dopadů PZKO na vody, lze z jednotlivých opatření zmínit 

zejména AB9 Integrované dopravní systémy (jakož i opatření AA1, AB4 či AB6), 

která mají potenciál snížit přepravní výkony individuální dopravy a související 

emise a tedy zátěž vod atmosférickou depozicí (zejména NOx, BaP). Obdobně 

je tomu i u opatření AB19 Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů 

v automobilové dopravě, ovšem zřejmě až v dlouhodobější perspektivě.  

Z dalších opatření lze předpokládat pozitivní vliv např. u opatření DB1 Podpora 

přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a využívání nových 

nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie (redukce atmosférické depozice 

sloučenin dusíku, síry dalších látek [např. BaP] do vod). Velikost tohoto vlivu 

bude nicméně záviset na rozsahu odezvy domácností (tzn. mimo jiné i na 

atraktivitě podmínek podpory). Naproti tomu opatření zahrnující snížení emisí 

z průmyslových zdrojů (např. BB1, BB2, BD1, BD2) zřejmě nebudou mít zásadní 

efekt na jakost vod z hlediska znečištění benzo(a)pyrenem a okyselujícími 

látkami, vzhledem k tomu, že v předmětném území nemají tyto zdroje na 

celkovou imisní situaci pro dané látky významný vliv. Redukce emisí ze 

zpracování nerostných surovin (které jsou v dotčeném území relativně 

významné) tvořené zejména prachem minerálního původu nebude mít na 

jakost povrchových vod podstatnější dopad. 

Dílčí vliv může mít rovněž opatření AB16 Úklid a údržba komunikací, kde lze 

předpokládat snížení znečištění vod splachy z komunikací (nutrienty, toxické 

látky – např. kovy vázané na pevné částice). Toto opatření, podobně jako 

některá další, např. BB1 Snížení vlivu průmyslových a energetických 

stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší – Čištění spalin nebo 

odpadních plynů, úprava technologie či BB2 Snižování prašnosti v areálech 

průmyslových podniků, mohou na druhou stranu zvyšovat spotřebu vody.  

Opatření k omezení větrné eroze (CB2) bude mít sekundárně pozitivní vlivy i na 

omezení vodní eroze a tudíž i jistý pozitivní vliv z hlediska omezení vnosu 

nutrientů a eutrofizace vod. 

Pozitivní vliv na povrchové i podzemní vody z hlediska omezení zdrojů 

kontaminace lze předpokládat u opatření EB2 Snižování vlivu dlouhodobých 

deponií vytěžených materiálů a průmyslových areálů na kvalitu ovzduší. 

Potenciální kumulativní vlivy: 

Opatření koncepce ke snižování emisí mají vesměs potenciál přispět k snížení 

zátěže vod z hlediska eutrofizace. Nejde však o vlivy významné, z hlediska 

celkového stavu vod představují spíše dílčí příspěvek k potenciálnímu zlepšení, 
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kterého může být dosaženo v kumulaci s dalšími opatřeními mimo rámec 

hodnocené koncepce (změny zemědělského hospodaření, změny rozsahu a 

charakteru čištění komunálních odpadních vod ad.). Dílčí pozitivní vliv lze 

předpokládat v důsledku kumulativního snížení zátěže benzo(a)pyrenem. 

Potenciální významné negativní kumulativní vlivy nejsou předpokládány.  

 

6.3.5 PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Opatření snižující emise znečišťujících látek (okyselující látky, toxické látky) 

budou mít obecně pozitivní vliv, jeho rozsah však nelze na úrovni individuálních 

opatření odhadnout, respektive bude spíše marginální. Míra přínosu 

jednotlivých opatření se bude odvíjet od reálného příspěvku ke snížení emisí 

(viz hodnocení pro oblast Ovzduší). V kontextu hodnocení dopadů PZKO na 

půdy, lze z jednotlivých opatření zmínit AB9 Integrované dopravní systémy a 

AB19 Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v automobilové 

dopravě, reprezentující skupinu opatření s potenciálem ke snížení relevantních 

emisí z dopravy, a tedy zátěže půd atmosférickou depozicí (zejména NOx, BaP). 

Z dalších opatření lze předpokládat větší než marginální pozitivní vliv např. u 

opatření DB1 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a 

využívání nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie (redukce 

atmosférické depozice okyselujících látek [sloučenin dusíku, síry] a dalších látek 

[např. BaP] na půdách). 

Opatření zahrnující výstavbu dopravní infrastruktury, AB1 Realizace páteřní sítě 

kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu, AB2 Obchvaty měst a 

obcí, AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí, či AB6 Odstavná 

parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride budou s velkou pravděpodobností 

spojena s negativními vlivy v podobě záborů půdy, včetně ZPF. Rozsah těchto 

záborů nelze na úrovni detailu, s nímž koncepce pracuje určit, navíc tato 

problematika je primárně koncepčně řešena resortem dopravy a posuzovaná 

koncepce nenavrhuje změny oproti probíhající přípravě projektů dopravní 

infrastruktury v intencích koncepčních dokumentů resortu dopravy, pouze 

identifikuje projekty prioritní z hlediska pozitivních dopadů na kvalitu ovzduší (s 

cílem podpořit urychlení jejich realizace).  

Z definice lze očekávat pozitivní vliv na půdy od opatření CB2 Snížení emisí TZL 

a PM10 – Omezení větrné eroze. Posuzovaná koncepce však sama o sobě 

nezajišťuje změnu existujících trendů postižení půd erozí, pro které je 

rozhodující uplatňování správné zemědělské praxe (případně i opatření 

jdoucích za její rámec) což je dlouhodobě řešená problematika spravovaná 

resortem zemědělství.  

Pozitivní vliv na půdy z hlediska omezení zdrojů kontaminace lze předpokládat 

u opatření EB2 Snižování vlivu dlouhodobých deponií vytěžených materiálů a 

průmyslových areálů na kvalitu ovzduší. Revitalizace a rekultivace těchto lokalit 

umožní nové využití těchto ploch a může snížit tlak na zábory ZPF. 
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Potenciální kumulativní vlivy: 

Opatření koncepce ke snižování emisí mají vesměs potenciál přispět k snížení 

zátěže půd z hlediska acidifikace, kontaminace a případně eroze. Nejde však o 

vlivy významné, z hlediska celkového stavu půd představují spíše dílčí příspěvek 

k potenciálnímu zlepšení, kterého může být dosaženo v kumulaci s dalšími 

opatřeními mimo rámec hodnocené koncepce (změny zemědělského 

hospodaření, změny využití území a údržba krajiny, změny kvality povrchových 

vod ad.). 

Potenciální negativní kumulativní vlivy připadají v úvahu při realizaci velkých 

záborů půdy pro výstavbu dopravní infrastruktury. V tomto smyslu však 

koncepce nepřináší změny či odchylky od plánů připravovaných a 

projednávaných v rámci koncepcí resortu dopravy. 

 

6.3.6 PŘÍRODA A KRAJINA, LESNÍ EKOSYSTÉMY 

AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu 

Budování velkých dopravních staveb je téměř vždy spojeno s negativními vlivy 

na přírodu a krajinu. Dochází k záboru přírodních stanovišť a k ochuzování 

biodiverzity, k záborům biotopů zvláště chráněných a ohrožených druhů, 

zhoršení migrační prostupnosti krajiny, fragmentaci ekosystémů a krajiny, 

narušení krajinného rázu, vlivům na ÚSES a VKP, záborům a fragmentaci lesní 

půdy. V některých případech mohou být přímo či nepřímo ovlivněna zvláště 

chráněná území a lokality Natura 2000. Vyhodnocení jednotlivých záměrů je 

prováděno při územním plánování v rámci procesu SEA a na projektové úrovni 

(EIA). Hlavním důvodem pro jejich budování jsou dopravní požadavky. PZKO 

některé stavby doporučuje k prioritní realizaci a má na tak jejich realizaci dílčí 

vliv. Program ovšem neřeší jejich územní vedení, které je z hlediska vlivů 

nejvýznamnější. Níže uvedené hodnocení tak má pouze informativní charakter 

a upozorňuje na možná rizika, přesná kvantifikace vlivů a eliminace 

významnějších negativních vlivů musí být provedena na jiných úrovních. 

D1 Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou: Stavba bude mít vlivy na ÚSES, VKP a 

biodiverzitu. 

R35 Křelov – Olomouc-Topolany, Staré město – Mohelnice: Stavba kříží 

migrační koridory velkých savců a významně zvyšuje fragmentaci krajiny. 

Fragmentuje větší lesní komplex. Dojde k menším záborům přírodních biotopů.  

R49 Hulín – Fryšták – Lípa: Trasa významně ovlivňuje zvláště chráněné druhy 

(křeček polní). Okrajově zasahuje do př. parku Hostýnské vrchy. Kříží 2x dálkový 

migrační koridor. Má menší vlivy na ÚSES a VKP, přírodní biotopy a fragmentaci 

krajiny. Stavba je v pokročilé fázi přípravy. 

R49 Lípa – Horní Lideč: Trasa zasahuje do př. parku Vizovické vrchy. Kříží 3x 

dálkový migrační koridor a zasahuje migračně významné území. Zvyšuje 
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fragmentaci krajiny (člení polygon UAT) a významně ovlivní krajinný ráz. 

Významně zasahuje do VKP les, má menší vlivy na ÚSES, člení souvislý lesní 

komplex. Dojde k záborům přírodních biotopů. Záměr má značné vlivy na 

ZCHD. Zasahuje CHOPAV Vsetínské Vrchy. Ovlivňuje migraci velkých savců a 

tím i předměty ochrany EVL Beskydy. Významnost vlivů je poněkud zmírněna 

mosty a tunely, které umožní migraci živočichů. Stavba obdržela v r. 2013 

nesouhlasné stanovisko EIA mj. z důvodů neposouzení dalších variant. Podoba 

záměru se tak může významně změnit. 

Vliv nelze určit 

AB2 Obchvaty měst a obcí 

K realizaci je vytipováno velké množství staveb v různém stupni přípravy. Při 

realizaci bude docházet k obdobným vlivům jako při budování páteřní sítě, i 

když vlivy jsou obvykle menšího rozsahu. Předmětem PZKO není územní 

vedení, které nejvíce určuje vlivy, konkrétní vyhodnocení tak není možné. 

Vyhodnocení jednotlivých záměrů je prováděno při územním plánování 

v procesu SEA a na projektové úrovni (EIA). Podmínkou realizace musí vždy být 

volba optimální varianty s nejmenšími negativními vlivy. 

Vliv nelze určit 

AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti 

Při odstraňování bodových závad se jedná většinou o stavby menšího měřítka, 

může přitom docházet k omezeným vlivům na přírodní stanoviště, lesy, VKP a 

biodiverzitu. V opatření jsou jmenovány obce, které mají zájem o realizaci 

opatření, konkrétní záměry ale nejsou uvedeny. 

Vliv nelze určit 

AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí 

Koncepce navrhuje modernizace více tras a výstavbu terminálu v Přerově. 

Bude docházet k vlivům na zeleň, přírodní stanoviště, VKP, ÚSES, krajinný ráz, 

případně ZCHÚ a lokality Natura 2000, půjde spíše o menší vlivy, které je třeba 

řešit na projektové úrovni.  

Dále opatření zahrnuje vysokorychlostní trať VRT Brno – Ostrava. Trasa je 

v přímém střetu se ZCHÚ a lokalitami Natura 2000 a dalšími významnými 

územími a bude mít nezanedbatelný vliv na přírodu a krajinu. Míra vlivů je však 

závislá na provedení, např. v některých místech jsou pravděpodobné tunely, 

které vlivy omezí. Bez podrobnější specifikace není možné je hodnotit. 

Vliv nelze určit 

AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí 

Výstavba stavebně oddělených tramvajových tratí může být spojena s menšími 

zábory sídelní zeleně. Lze však očekávat spíše minimální vlivy a v případě 

záborů je možná kompenzace. K realizaci je vytipováno několik staveb 

tramvajových tratí v Olomouci a jedna trolejbusová trať ve Zlíně. 
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Bez vlivu 

AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride 

Při výstavbě parkovišť a parkovacích domů jsou pravděpodobné zábory sídelní 

zeleně, případně přírodních stanovišť, může dojít k ovlivnění krajinného rázu. 

Méně pravděpodobné jsou zásahy do ÚSES, VKP nebo lesních pozemků. 

Konkrétní lokalizace projektů není uvedena. 

Možný negativní vliv 

AB13 Podpora cyklistické dopravy 

Opatření zahrnuje výstavbu cyklostezek v extravilánu i intravilánu. Může 

docházet k menším záborům sídelní zeleně, přírodních stanovišť a biotopů 

zvláště chráněných a ohrožených druhů, případně lesních pozemků, prvků 

ÚSES a VKP. Předem nelze vyloučit ani vlivy na ZCHÚ a lokality Natura 2000. 

Konkrétní projekty nejsou uvedeny. 

Vliv nelze určit. 

AB14 Podpora pěší dopravy 

Opatření se bude týkat spíše intravilánu. Nelze vyloučit menší zábory sídelní 

zeleně, celkový rozsah vlivů však bude minimální a lze jej kompenzovat. 

Bez vlivu 

AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně 

Opatření bude realizováno prioritně u obytné zástavby. Je doporučeno doplnit 

vegetační pásy podél hlavních silničních tahů, zakládání a revitalizace parků a 

doplňování zeleně na vhodných plochách. To povede ke zvětšování plochy a 

zvyšování kvality sídelní a mimolesní zeleně a podpoře biodiverzity. Může 

příznivě ovlivnit i prvky ÚSES, případně VKP. 

Možný pozitivní vliv 

CB2 Snížení emisí TZL a PM10 – Omezení větrné eroze 

Opatření zahrnuje výsadby ochranných lesních pásů a stromořadí. To by vedlo 

ke zvyšování podílu mimolesní zeleně, zlepšování struktury krajiny, zvyšování 

biodiverzity, zlepšení funkce prvků ÚSES a VKP, případně ke zvyšování rozlohy 

lesních pozemků.  

Možný pozitivní vliv 

DB2 Snížení potřeby energie 

Nevhodné provedení zateplování domů (zateplování fasád, rekonstrukce 

střech) může znamenat usmrcení zvláště chráněných druhů, zejména rorýsů a 

netopýrů, a ke ztrátě jejich hnízdních biotopů a úkrytů. Riziko je třeba řešit na 

projektové úrovni. 

Možný negativní vliv 
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DB3 Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury – rozšiřování 

sítí zemního plynu a soustav zásobování tepelnou energií 

Rozšiřování sítí zemního plynu a CZT lze předpokládat především v sídlech, kde 

může mít dočasné vlivy na zeleň. Nelze zcela vyloučit vlivy na biotopy i mimo 

zastavěné území. Pravděpodobnost významnějších a trvalých vlivů je však 

nízká. 

Bez vlivu. 

EB1 Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně 

v obytné zástavbě 

Opatření povede k rozšiřování ploch a zlepšování kvality sídelní zeleně. 

Možný pozitivní vliv 

EB2 Snižování vlivu průmyslových areálů na kvalitu ovzduší 

Odvaly a brownfieldy mohou mít negativní vliv na krajinný ráz nebo být 

centrem šíření invazivních druhů a jejich rekultivace a nové využití tak může 

přispět ke zlepšení stavu. Na druhou stranu jsou zde často významné výskyty 

zvláště chráněných a ohrožených druhů, které jsou vázány na disturbované a 

sukcesní plochy ve všech stádiích. Necitlivě provedená rekultivace tak má často 

významné negativní vlivy na tyto druhy, které se mnohdy jinde v krajině 

nevyskytují nebo jen zřídka. Navíc k rekultivaci se přistupuje často až po delší 

době, kdy už jsou vyvinuta přírodní společenstva, a dojde tak k jejich likvidaci. 

Ke každé rekultivaci odvalů a brownfieldů, zejména vojenských, je proto 

bezpodmínečně nutné přistupovat individuálně po důkladném průzkumu bioty. 

Opatření umožňuje i rekultivaci metodou řízené sukcese a ponechání 

samovolnému vývoji. Tato metoda by měla být uplatňována co nejvíce, a 

kdekoli je to možné, upřednostněna před technickou rekultivací, pochopitelně 

při zajištění bezpečnosti. Pozitivní je i vytváření malých vodních ploch. 

Vliv nelze určit 

ED1 Územní plánování 

Územní plánování je příležitostí k optimálnímu umístění potenciálně 

problematických opatření. Na druhou stranu pokud nejsou zájmy ochrany 

přírody a krajiny při plánování dostatečně zohledněny, může dojít i k významně 

negativním vlivům. To platí i pro zapracování požadavků ochrany ovduší do 

územních plánů. Je proto třeba klást důraz na kvalitu zpracování ÚPD. 

Vliv nelze určit 

Potenciální kumulativní vlivy: 

Všechna opatření směřují ke snižování emisí a tím i ke zlepšování zdravotního 

stavu lesů, mimolesní i sídelní zeleně, VKP a prvků ÚSES, snížení imisní zátěže 

citlivých stanovišť včetně předmětů ochrany ZCHÚ a lokalit Natura 2000. 

Potenciál PZKO ke snížení imisí NO2, který je z řešených znečisťujících látek ve 
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vztahu k ekosystémům nejvýznamnější, však v koncepci nebyl konkrétně 

spočítán. Není proto možné pozitivní vlivy blíže kvantifikovat. 

Negativní vlivy na přírodu a krajinu, zejména v podobě záboru a fragmentace 

biotopů a lesních porostů, zásahů do ÚSES a VKP, do krajinného rázu, případně 

do ZCHÚ a lokalit Natura 2000 a snižování migrační prostupnosti krajiny má 

rozvoj dopravní infrastruktury. Koncepce tak přispívá k trendu rozšiřování 

zastavěných ploch na úkor přírodních stanovišť a volné krajiny. Současně se 

však jedná o opatření s potenciálem ke snížení emisí NO2.  

Pro ohrožené a zvláště chráněné druhy jsou velmi významné antropogenní 

biotopy, jako jsou vojenská cvičiště nebo jiné brownfieldy a odvaly. Při jejich 

využívání a rekultivaci jsou mnohdy hodnoty území ignorovány a dochází 

k jejich likvidaci. Tato stanoviště přitom nahrazují přirozené biotopy, které 

vlivem lidské činnosti zanikly, a zaslouží si proto ochranu. PZKO připouští jejich 

využívání, technickou rekultivaci i řízenou sukcesi a ponechání samovolnému 

vývoji, má tak potenciál přispět k jejich ochraně i ničení. 

 

6.3.7 ODPADY 

Obecně je níže uvedené hodnocení opatření vztaženo k tématu odpady, tzn. 

vznik nových odpadů je považován z pohledu hodnoceného tématu za 

nežádoucí. Z komplexního hlediska je však zcela jednoznačné, že se jedná o 

vhodné řešení – pozitivní přínosy, které představuje zachytávání prachových 

částí, popílků apod. zde zcela převažuje nad „negativním pohledem“ 

navyšováním množství odpadů. 

AB16 Úklid a údržba komunikací  

Bez vlivu popř. možný negativní vliv. Odstraňování zvířeného prachu z vozovek 

(samosběrné vozy) může představovat riziko navýšení množství odpadů. 

BB1 Snížení vlivu stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů 

na úroveň znečištění ovzduší – Čištění spalin nebo odpadních plynů, úprava 

technologie 

Možný pozitivní vliv. Náhradou a rekonstrukcí stávajících vyjmenovaných 

stacionárních zdrojů znečišťování a pořízením techniky a úpravou technologie 

za účelem snížení primárních emisí TLZ, PM10, PM2,5 se sníží potřeba 

zachytávání TZL na filtrech apod. – tzn. nenavyšování množství odpadů 

z průmyslu, popř. možnost snížení mn. těchto odpadů. 

BB2 - Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky 

pro omezení fugitivních emisí ze skládkování/ skládek/ z volného prostranství/ 

z manipulace se sypkými materiály  

Opatření může mít pozitivní i mírně negativní vlivy k tématu odpady. Pozitivně 

jsou hodnoceny především aktivity, které vedou k zamezení prašnosti vlivem 

změny technologie apod. 
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Negativně (z pohledu odpadů) mohou být chápány aktivity vedoucí 

k zachytávání prachu, resp. fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek 

z kamenolomů, recyklačních linek stavební suti, pískoven apod., kdy se může 

jednat o přesunutí problému z oblasti ovzduší do oblasti odpadů. 

BD1 - Zpřísňování/stanovování podmínek provozu 

Opatření může mít pozitivní i mírně negativní vlivy k tématu odpady. Pozitivně 

jsou hodnoceny především aktivity, které vedou k zamezení prašnosti vlivem 

změny technologie apod. Negativně (z pohledu odpadů) mohou být chápány 

aktivity vedoucí k zachytávání prachu, resp. fugitivních emisí tuhých 

znečišťujících látek z kamenolomů a zpracování kamene, recyklačních linek 

stavební suti, pískoven apod., kdy se může jednat o přesunutí problému 

z oblasti ovzduší do oblasti odpadů. 

BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti  

Opatření může mít nulový, popř. mírně negativní vliv na téma odpady. Aktivity 

související se školením pracovníků apod. jsou hodnoceny jako nulový vliv. 

Mírný negativní vliv (z pohledu odpadů) mohou mít aktivity vedoucí 

k zachytávání prachu, resp. fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek 

ze  stavební činnosti, kdy se může jednat o přesunutí problému z oblasti 

ovzduší do oblasti odpadů. 

DB1 - Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace 

a  využívání nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie  

Opatření může mít pozitivní vliv. Výměnou kotlů na pevná paliva za účinnější 

kotle, popř. přechod na jiný zdroj (např. zemní plyn) se významně sníží 

množství produkce odpadů z individuálního vytápění (množství popelovin). 

Potenciální kumulativní vlivy: 

Kumulativní vlivy nelze v současné době přesně identifikovat, nicméně 

vhodnou kombinací zdrojů individuálního vytápění může dojít ke snížení 

množství odpadů o cca 20-25%, tj. cca 35-50 tis. tun odpadu/rok. 

 

6.3.8 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Všechna opatření koncepce vedoucí ke snižování emisí budou mít pozitivní vliv 

na ochranu památek před poškozením chemickými sloučeninami obsaženými v 

atmosférických emisích (zejména sloučeniny síry, sloučeniny dusíku, chloridy, 

oxid uhličitý a ozón). Tyto přínosy však nejde jednoznačně kvantifikovat a 

budou v kontextu komplexní problematiky ochrany památek spíše marginální. 

Opatření DB2 Snížení potřeby energie může v dílčích případech být v konfliktu 

se zásadami ochrany památkově chráněných objektů. Existuje riziko narušení 

památkově cenných objektů např. charakteru fasád díky nevhodně 

provedenému zateplení, či nevhodných stavebních zásahů při změně 
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technologií vytápění, apod. Za předpokladu dodržení standardních procesních 

postupů památkové ochrany je nicméně riziko minimální. 

Potenciální kumulativní vlivy: 

Opatření koncepce ke snižování emisí mají vesměs potenciál přispět k snížení 

zátěže a ke snížení zhoršování stavu nemovitých kulturních památek. Nejde 

však o vlivy významné, z hlediska celkového komplexu faktorů představuje vliv 

ovzduší spíše dílčí příspěvek k potenciálnímu zlepšení, kterého může být 

dosaženo v kumulaci s dalšími opatřeními mimo rámec hodnocené koncepce 

(památková ochrana, investice do údržby a obnovy památkových objektů.). 

Potenciální významné negativní kumulativní vlivy nejsou předpokládány. 

 

6.3.9 HLUK 

Specifickým problémem (tématem životního prostředí) je v případě zóny 

Střední Morava také obtěžování obyvatelstva a poškozování zdraví hlukem, a 

to především z dopravy.  

Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, konkrétně v §§ 30-34 tohoto zákona. Limity pro hluk 

jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Strategické hlukové mapy na území zóny nejsou dosud dokončeny, prozatím 

bylo pro ČR zpracováno pouze 7 strategických hlukových map a ne všechny 

jsou v tuto chvíli veřejně přístupné, nicméně z výsledků jednotlivých hlukových 

studií zpracovávaných pro konkrétní záměry vyplývá, že dochází k překračování 

hlukových limitů, a to především podél komunikací a v centrech měst a obcí, 

hlavním zdrojem hluku je doprava. 

AB1 Výstavba páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu 

může mít pozitivní vliv na hodnocené téma, a tedy na hlukovou situaci 

v místech odkud bude stávající doprava odvedena, naopak negativní vliv 

v lokalitách, kam bude svedena. V současné chvíli nejsou dostupné všechny 

podklady (jednotlivé záměry které musí být provázeny hlukovou studií), aby 

bylo možné kvantifikovat vliv. Rizika: vhodné trasování komunikací – nové 

komunikace nesmí být umisťovány do oblastí s překračovanými hlukovými 

limity nebo jejich překračování způsobit, popřípadě musí být realizovány 

s takovými technickými opatřeními, která zamezí obtěžování a poškozování 

zdraví hlukem, dostatek finančních prostředků, rychlost povolovacího procesu. 

AB2 Výstavba obchvatů měst a obcí může mít pozitivní vliv na hodnocené 

téma, a tedy na hlukovou situaci v místech odkud bude stávající doprava 

odvedena, naopak negativní vliv v lokalitách, kam bude svedena. V současné 

chvíli nejsou dostupné všechny podklady (jednotlivé záměry, které musí být 

provázeny hlukovou studií), aby bylo možné kvantifikovat vliv. Rizika: vhodné 

trasování obchvatů – nové komunikace nesmí být umisťovány do oblastí 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=258%2F2000&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=148%2F2006&number2=&name=&text=
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s překračovanými hlukovými limity nebo jejich překračování způsobit, 

popřípadě musí být realizovány s takovými technickými opatřeními, která 

zamezí obtěžování a poškozování zdraví hlukem, dostatek finančních 

prostředků, rychlost povolovacího procesu. 

AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí může mít v konečném důsledku 

pozitivní vliv na dané téma, a tedy na hlukovou situaci, a to tam, kde bude 

snížen podíl automobilové dopravy a kde dojde při rekonstrukci stávajících tratí 

k realizaci technických protihlukových opatření (protihlukové stěny, opatření 

v kolejišti, technický stav souprav). Na druhé straně podél nově budovaných 

tratí, nebo i při zvýšení dopravy na stávajících tratích dojde ke zhoršení hlukové 

situace. V současné chvíli nejsou dostupné podklady (jednotlivé záměry a 

hlukové studie) pro kvantifikaci vlivu. 

AB8 Zákazy vjezdu (a to především nákladní dopravy) mohou mít v lokálním 

měřítku pozitivní vliv na dané téma, a tedy na hlukovou situaci. Rizika: některá 

z konkrétních plánovaných záměrů bude možné realizovat až po dostavbě 

nezbytných obchvatů – není jisté, zda se do roku 2020 pozitivní vliv vůbec 

projeví. 

AB13 Podpora cyklistické dopravy může mít pozitivní vliv na hlukovou situaci, 

ale pouze v případě, že v konečném důsledku dojde ke snížení celkového 

objemu motorové dopravy jako zdroje hluku. Nelze ovšem předpokládat 

významný vliv. Rizika: při současném stavu může být pozitivní vliv „dopravní 

funkce cyklistiky“ na hlukovou situaci ve vztahu k veřejnému zdraví velmi 

sporný – vyšší využití cyklodopravy může vést k omezení emisí hluku z dopravy, 

nicméně právě cyklisté jsou ve vyšší míře vystaveni expozici hluku především 

z okolní motorové dopravy, což může mít naopak negativní vliv na jejich zdraví 

(včetně nehodovosti způsobené nemožností identifikovat nebezpečí). 

Doporučení: Vybudování bezpečných tras, co nejvíce mimo motorizované 

trasy, a to v extra i intravilánu, omezení zbytné motorizované dopravy. 

AB14 Podpora pěší dopravy může mít pozitivní vliv na hlukovou situaci, ale 

pouze v případě, že v konečném důsledku dojde ke snížení celkového objemu 

motorové dopravy jako zdroje hluku. Nelze předpokládat významný vliv. Rizika: 

při současném stavu může být pozitivní vliv pěší dopravy na hlukovou situaci ve 

vztahu k veřejnému zdraví velmi sporný - může vést k omezení emisí hluku z 

dopravy, nicméně právě chodci jsou ve vyšší míře vystaveni expozici hluku 

především z okolní motorové dopravy, což může mít naopak negativní vliv na 

jejich zdraví (včetně nehodovosti způsobené nemožností identifikovat 

nebezpečí). Doporučení: Vybudování bezpečných tras, co nejvíce mimo 

motorizované trasy, a to v extra i intravilánu, omezení zbytné motorizované 

dopravy. 

AB17 Výsadba liniové zeleně bude mít mj. i určitý omezený pozitivní vliv na 

snížení hluku, je ovšem nutno realizovat hustou masivní zeleň s podrostem a 

v dostatečně širokém pásu . Zeleň pak povede k významné mu snížení teploty 

v  intravilánu měst v době extrémních veder a k ochraně před dalšími 



 

 

  121 

 

extremalitami. Zlepší mikroklima a tím i lidské zdraví. Jedná se o významné 

opatření s mnohostranným pozitivním vlivem (znečištění ovzduší, hluk, 

mikroklima, celkový životní komfort). Je potřeba zvýšit informovanost 

veřejnosti, ale i orgánů státní správy a samospráv o významu zeleně, porostů 

stromů, keřů a popínavé zeleně v obci a podpořit realizaci tohoto opatření 

v maximálně možném rozsahu. 

EB1 Část opatření spočívající ve zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě 

může mít v případě vytvořené dostatečné masy dřevin i pozitivní vliv na snížení 

hluku, ale zároveň na poměrně významné snížení teploty v  intravilánu měst 

v době extrémních veder a na celkově příznivější mikroklima, tedy i na lidské 

zdraví. Jedná se opět o významné opatření s mnohostranným pozitivním 

vlivem (znečištění ovzduší, hluk, mikroklima, celkový životní komfort). Je 

potřeba zvýšit informovanost veřejnosti, ale i orgánů státní správy a samospráv 

o významu zeleně a podpořit realizaci tohoto opatření v maximálně možném 

rozsahu. Je nutné volit vhodnou druhovou a především prostorovou skladbu 

porostů tak, aby byla zajištěna co možná nejvyšší ochrana před hlukem. 

Důsledně trvat na zachování vzrostlé zeleně v maximální možné míře (i 

poměrně rozsáhlá náhradní výsadba ještě mnoho let není schopna z hlediska 

snížení negativního vlivu hluku nahradit původní vzrostlé a zapojené dřeviny). 

Uplatní se i trávníky zadržující hrubé aerosolové částice.  Nutná změna 

přístupu samospráv měst a obcí v rámci územního plánování a orgánů státní 

správy v rámci povolování staveb. 

ED1 Územní plánování je významným nástrojem využitelným ke zlepšování 

životního prostředí, a tedy i snížení hlukové zátěže. V případě důsledného 

naplňování zásad uvedených v navrhovaném opatření může dojít mj. i 

k pozitivnímu vlivu hlukovou situaci. Rizika: Vysoký nárok na kvalitu činnosti 

orgánů územního plánování a orgánů ochrany ŽP, využívání legislativních 

nástrojů v plném rozsahua zároveň i využívání judikátury Nejvyššího správního 

soudu v dané věci. 

Potenciální kumulativní vlivy: 

Hluk je faktorem, který, pokud je jeho zdrojem doprava, může ovlivňovat 

stejnou cílovou skupinu populace a stejnými kritickými dopady. Nesouvisí sám 

přímo s emisně-imisními změnami. Může se snížit, bude-li volena regulace 

dopravy z důvodu snížení imisí mimo obytné území nebo pokud se intenzita 

dopravy celkově sníží – snížení imisní zátěže může jít ruku v ruce se snížením 

zátěže hlukem. Hluk se může dále nepatrně snížit použitím speciálního asfaltu 

s tímto efektem. Na druhou stranu je riziko zvýšení hlukové zátěže v oblastech, 

kam bude doprava přesměrována – jednotlivé záměry nesmí být umisťovány 

do oblastí s obytnou zástavbou a překračovanými hlukovými limity nebo jejich 

překračování způsobit, popřípadě musí být realizovány s takovými technickými 

opatřeními, která překračování limitů zamezí. Podobně není vhodné realizovat 

odklon dopravy do tichých oblastí. 
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6.4 PŘESHRANIČNÍ VLIVY 

Na úrovni detailu, s nímž PZKO CZ07 pracuje, nebyly identifikovány žádné 

potenciálně negativní vlivy přesahující hranice ČR. 
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7 PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO 

KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVEDENÍ KONCEPCE. 

Posuzovaná koncepce je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zlepšení kvality 

ovzduší pro zónu Střední Morava. Je přímo zaměřena na snižování vlivů lidské 

činnosti na životní prostředí a veřejné zdraví.  

U opatření u nichž je možnost negativního ovlivnění životního prostředí 
a veřejného zdraví, byla navržena opatření k předcházení, snížení nebo 
kompenzaci možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, popř. jsou 
navržena opatření k posílení pozitivních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví – viz níže. 

 

7.1 OVZDUŠÍ 

Návrh opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů 

Programu vychází z identifikace rizik spojených s realizací této koncepce. Při 

této identifikaci byly zvažovány následující aspekty:  

 V Olomouckém kraji dosahuje minimální hodnota pětiletého průměru 

průměrných ročních koncentrací PM10 za období let 2009 - 2013 v 

oblastech mimo lidská sídla cca 18  μg/m3. Výjimkou jsou pouze horská 

oblast Jeseníků. V souvislé oblasti Hornomoravského úvalu, Moravské 

brány a údolí Moravy mimo lidská sídla ale nejnižší hodnoty pětiletých 

průměrů průměrných ročních imisních koncentrací suspendovaných částic 

PM10 neklesají pod 25 μg/m3. Maximální hodnoty v nejvíce znečištěných 

městech zóny (Šumperk, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Přerov, 

Prostějov) se pohybují okolo 35 μg/m3. Pokud by mělo být dosaženo 

navrženého snížení v obcích zóny až o 10 μg/m3, představuje to eliminaci 

prakticky veškerého antropogenního znečištění vznikajícího ve městech. 

Jedná se proto pravděpodobně o snížení denní koncentrace (v PZKO není 

uvedeno). 

 Nejnižší hodnoty pětiletých průměrů průměrných ročních imisních 

koncentrací v Hornomoravském úvalu, Moravské bráně a údolí Moravy se 

mimo obydlené oblasti pohybují okolo 0,9 ng/m3. Nižších hodnot dosahují 

pouze výše položené vrchovinné a horské oblasti.  V nejvíce znečištěných 

obcích se maxima pětiletých průměrů koncentrací této látky pohybují v 

rozmezí cca 1,5 až 2 ng/m3, výjimkou jsou pouze absolutní maxima v 

Hranicích na Moravě, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm, kde 

se pohybují mezi cca 2,0 - 2,7 ng/m3. Navržené snížení průměrné roční 

imisní koncentrace B(a)P v matici logického rámce až o 5 ng/m3 je proto 

pravděpodobně chybné, zřejmě se jedná o hodnotu 0,5 nebo 1,5 ng/m3. 
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V případě, že by se jednalo o překlep a jednalo by se o snížení 0,5 ng/m3, 

je tento cíl splnitelný za předpokladu důsledné realizace navržených 

opatření (v případě, že budou maximálně využita motivační opatření 

k náhradě nevyhovujících topenišť v domácnostech).  

 Souhlasíme s rizikem identifikovaným zpracovateli koncepce, 

definovaným jako „Ekonomické nástroje fungují (dotace)“. Tento 

předpoklad bude klíčový pro dosažení navrženého snížení emisí jak 

v sektoru individuálního vytápění domácností, tak i v dopravě: 

o Ekonomická výhodnost je pouze jedno z mnoha hledisek při 

rozhodování o změně zdroje vytápění. K výraznější výměně 

nevyhovujících kotlů dojde proto pravděpodobně až po roce 2020, 

kdy se bude blížit legislativně stanovený termín zákazu provozu 

starších kotlů (za předpokladu dořešení legislativní úpravy vstupu do 

domácností za účelem kontroly). 

o V dopravě bude nutné pro splnění navržených cílů zaměřit se na 

důsledné snižování jak výfukových emisí, tak i resuspenze. 

Resuspenzi, která má významný vliv na celkové dopravní emise 

suspendovaných částic, lze významně omezit zlepšením údržby 

vozovek a očistou komunikací. Potenciál dalších následných 

protiprašných opatření, např. v podobě ozelenění, je z hlediska 

snížení emisí suspendovaných částic nízký a nemůže významně 

ovlivnit celkovou imisní zátěž z dopravy. Jedná se navíc pouze o 

následná opatření, která neřeší příčinu (vysoké emise). Spolu 

s omezením resuspenze by proto měla opatření směřovat hlavně ke 

snížení výfukových emisí. Olomoucký kraj je silně zatížen tranzitní 

dopravou. Požadovaného snížení emisí z dopravy zde proto nelze 

dosáhnout pouze pomocí PZKO této zóny, ale je nezbytné, aby došlo 

k navrženým opatřením v oblasti modernizace vozového parku a 

rozvoje alternativních pohonů souběžně také na národní úrovni 

(vazba na cíle a opatření NPSE a dalších PZKO). Pro požadovanou 

emisní změnu v oblasti výfukových emisí z automobilů bude nezbytné 

nahradit zejména dieselová vozidla třídy EURO 2 a starší (benzínové 

motory mají emise PM řádově nižší a mají z tohoto hlediska 

zanedbatelný význam) vozidly splňujícími normu o 1 až 2 emisní třídy 

vyšší nebo vozidly na zemní plyn (významnější podíl elektromobility u 

těchto vozidel nepřichází do roku 2020 v úvahu). V praxi to znamená 

snížit stáří tohoto segmentu vozového parku v průměru o cca 5 let, 

což se za předpokladu rostoucí ekonomiky ČR jeví jako reálné, avšak 

pouze v případě, že k obdobné změně dojde v rámci celé ČR. 

Doporučujeme proto konkrétněji rozpracovat opatření uvedená 

v NPSE pro podporu obměny vozového parku a přenést je do 

příslušných PZKO, včetně zóny CZ07, a zohlednit přitom 

v podmínkách podpory sociální rozdíly (kupní síla) v různých 

regionech ČR. 
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V návaznosti na výše uvedené skutečnosti existuje reálné riziko, že se do roku 
2020 nepodaří snížit emise hodnocených látek v navrženém rozsahu. Obtížně 
dosažitelné v praxi bude hlavně splnění navržených emisních stropů pro silniční 
dopravu (snížení emisí suspendovaných částic PM10 do roku 2020 o až 40% 
oproti roku 2011). Významným rizikem realizace koncepce, na které je 
upozorněno i v PZKO, je přenos znečištění ze směru od Moravskoslezského 
kraje. Dosažení cílů PZKO v zóně CZ07 bude závislé nejen na opatřeních na 
území zóny, ale také na úspěšnosti implementace PZKO zóny CZ08Z a 
aglomerace CZ08A. 

S přihlédnutím k identifikovaným rizikům lze očekávat, že v roce 2020 

pravděpodobně na části zóny nebudou plněny imisní limity ani při realizaci 

navrženého PZKO. 

Na základě současné situace a posouzených vlivů navržených opatření uvádíme 

následující doporučení pro posílení pozitivních vlivů koncepce, resp. pro 

omezení identifikovaných rizik: 

1. Konkretizovat a urychlit přípravu a budování obchvatů, včetně nezbytných 

návazných opatření v dopravě. Jedná se o opatření s významně pozitivním 

efektem, které na sebe váže často realizaci dalších přínosných aktivit. 

2. Územně a časově diverzifikovat dotační podporu modernizace 

individuálního vytápění domácností. Na ploše zóny lze vytipovat velmi 

různorodé lokality podle imisního přínosu náhrady stávajících zařízení. 

Lokality s nejvyšším dopadem individuálního vytápění na koncentrace 

benzo(a)pyrenu (rozhoduje velikost populace a imisních příspěvků) by 

měly být řešeny přednostně a motivace (např. výše podpory) by zde měla 

být vyšší. Vymezení těchto území je proveditelné např. na základě 

rozptylové studie vypracované pro PZKO. 

3. Opatření AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride 

doporučujeme rozšířit na všechna větší města se zavedenou MHD, která 

jsou významnými cílovými místy individuální dopravy (dojezd za prací 

a službami) - orientačně nad cca 20 tis. obyvatel. 

4. Konkretizovat opatření „EC1 Informování a osvěta veřejnosti v otázkách 

ochrany ovzduší“ s cílem omezit riziko nedostatečného zájmu o dotační 

podporu modernizace individuálního vytápění. Ekonomická motivace je 

pouze jedním z řady faktorů vedoucích k rozhodnutí o změně spalovacího 

zařízení. Vliv zaběhaných zvyklostí a univerzálnosti stávajících 

nevyhovujících kotlů není zanedbatelný. 

5. Vytvořit legislativní a technické podmínky pro omezení nelegálních excesů 

při provozu motorových vozidel, které významně zvyšují emise oproti 

výpočtovým předpokladům - demontáže filtrů pevných částic, nefunkční 

katalyzátory, korupční praktiky při měřeních emisí v rámci STK apod. Jedná 

se o významnou nejistotu hodnocení imisních příspěvků z dopravy (reálné 

emise z vozového parku ovlivněné těmito excesy mohou být 

několikanásobkem emisních faktorů založených na měření při 
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definovaných provozních podmínkách motorů a mohou nežádoucím 

způsobem deformovat náhled na priority ochrany ovzduší). 

6. Doporučujeme zavést kontrolu využití samosběrných vozů podpořených 

z veřejných prostředků. Pro dostatečný imisní efekt je nezbytná 

dostatečná četnost čištění (mimo srážková období minimálně 1x týdně), 

která by měla být kontrolována v terénu, nikoliv pouze formálně, např. na 

základě ročního výkazu (omezení rizika falšování údajů tachometrů a 

čítačů provozních hodin). 

7. Současný nevyhovující stav veřejných zakázek ve vztahu k ochraně ovzduší 

vyplývá, mimo jiné, z malé váhy jiných než finančních kritérií ve 

výběrových řízeních. Podle zákona o veřejných zakázkách je základním 

hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost 

nabídky nebo nejnižší nabídková cena. To v praxi vede k požadavku na 

minimálně 70% váhu ekonomického kritéria, běžně však činí 100%. 

Stávající možnost zohlednění ochrany ovzduší kritériem přijatelnosti 

zakázky je nedostatečné, protože nemotivuje účastníky řízení k předložení 

co nejekologičtější nabídky a zakládá riziko korupčního jednání (podmínky 

přijatelnosti šité na míru konkrétnímu uchazeči). Současný přístup 

k výběrovým řízením je v rozporu se zájmy ochrany ovzduší a vyžaduje 

revizi. Opatření není v PZKO konkrétně rozpracováno. Lze proto doporučit 

přípravu metodického návodu pro výběrová řízení se zřetelem na zájmy 

ochrany ovzduší. 

 

7.2 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví uvádíme následující doporučení pro 

předcházení negativních vlivů koncepce: 

 Neumisťovat nově budované komunikace (včetně obchvatů) do lokalit 

s překračovanými limity znečištění ovzduší. 

 Vybudování bezpečných cyklotras a tras pro pěší co nejvíce mimo 

motorizované úseky. 

 Nepovolovat nové zdroje znečišťování ovzduší na území s překračovanými 

imisními limity nebo pouze za předpokladu, že nahradí stávající zdroj, a to 

za podmínek uvedených v opatření BD2. 

 

7.3 EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ  

Opatření ke zmírnění či vyloučení negativních vlivů respektive k posílení vlivů 

pozitivních vlivů nejsou navržena. 
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7.4 VODA 

Vztah posuzované koncepce problematice ochrany vod je velmi volný. 

Případné dílčí vlivy budou vesměs pozitivní. 

Potenciální riziko nárůstu spotřeby vody v průmyslu rozšířením postupů 

omezujících prašnost a čištění spalin či odpadních plynů, náročných na 

spotřebu vody (zkrápění apod.) je třeba zohlednit při projektové přípravě 

jednotlivých opatření preferencí úsporných technologií. 

 

7.5 PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Opatření nejsou navrhována. Vztah posuzované koncepce problematice 

ochrany půd a horninového prostředí je velmi volný. Případné dílčí vlivy budou 

vesměs pozitivní. Rizika potenciálního negativního kumulativního vlivu na 

zábor ploch (zejména ZPF) pro výstavbu dopravní infrastruktury mohou být 

kontrolována standardními nástroji územního plánování. 

 

7.6 PŘÍRODA, BIODIVERZITA, EKOSYSTÉMY 

Při přípravě konkrétních projektů naplňujících cíle Programu je nutné aplikovat 

oaptření k prevenci a zmírnění negativních vlivů na přírodu a krajinu. Ve vztahu 

k záměrům vyplývajícím z PZKO jde především o následující: 

 Při plánování dopravních staveb je třeba respektovat zájmy ochrany 

přírody a krajiny a volit trasu s nejmenším negativním vlivem (při 

současném naplnění dopravních požadavků). Doporučuji zvážit přínosy 

navrhovaných dopravních opatření a realizovat jen ta, u kterých je 

průkazný pozitivní vliv na ovzduší a zdraví. 

 Zábory sídelní zeleně musí být kompenzovány. To je žádoucí nejen pro 

biodiverzitu, ale i z hlediska ochrany ovzduší. 

 Při výsadbě dřevin mimo zastavěné území je třeba uplatňovat výhradně 

geograficky původní, stanovištně vhodné dřeviny. Výsadby je vhodné 

propojovat se stávajícími krajinnými prvky. 

 Při rekultivaci odvalů je třeba v maximální míře (při zajištění 

bezpečnosti) uplatňovat metodu ponechání samovolnému vývoji. Při 

vytváření malých vodních ploch je třeba volit takové parametry, aby 

byly přístupné pro obojživelníky. Pro případné výsadby je třeba použít 

geograficky původní, stanovištně vhodné dřeviny. Před zahájením 

jakékoli rekultivace by měl být proveden biologický průzkum a zjištěné 

cenné druhy a stanoviště je třeba zachovat. 

 Při revitalizaci brownfieldů musí být zachovány případné přírodní 

hodnoty území. 
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Zásadní význam pro minimalizaci vlivů na přírodu a krajinu má kvalitní územní 

plánování, které musí vycházet z přírodních a krajinných hodnot. Navržená 

opatření tedy do značné míry směřují mimo vlastní úroveň PZKO a je nutné je 

zohlednit při dalším plánování a povolování konkrétních projektů. 

 

7.7 ODPADY 

Opatření mimo rámec PZKO CZ07: 

Posílit strategická opatření zaměřená na výzkum a vývoj ekonomicky 

výhodných způsobů materiálového využití průmyslových odprašků. 

 

7.8 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Opatření nejsou navrhována. 

 

7.9 HLUK 

Neumisťovat nově budované komunikace (včetně obchvatů) do lokalit 

s překračovanými limity znečištění ovzduší nebo limity hlukovými, popřípadě 

realizovat tyto stavby s takovými technickými opatřeními, aby k překračování 

limitů nedocházelo. 

Realizaci nových železničních tratí, popřípadě zkapacitnění těch stávajících 

provádět s takovými technickými opatřeními, která zamezí nadměrnému 

obtěžování obyvateltva hlukem. 
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8 VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK 

BYLO POSUZOVÁNÍ PROVEDENO, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ PŘI 

SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ (NAPŘ. TECHNICKÉ 

NEDOSTATKY NEBO NEDOSTATEČNÉ KNOW-HOW) 

8.1 VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT 

PZKO je zpracován jako invariantní. Při hodnocení SEA byla popsána tzv. 

„nulová varianta“ tj. předpokládaný vývoj při nerealizaci koncepce (viz kap. 

2.3). Na základě výstupů z vyhodnocení možných vlivů PZKO na jednotlivá 

témata a složky životního prostředí a veřejné zdraví (kap. 6, respektive 12 

dokumentace hodnocení vlivů) lze konstatovat, že implementace PZKO (tj. 

„návrhová varianta“) přinese zlepšení jak stavu životního prostředí, tak zdraví 

obyvatel, v porovnání s vývojem bez provedení koncepce. 

 

8.2 POPIS PROVEDENÍ POSOUZENÍ PZKO NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Posouzení vlivů PZKO na životní prostředí bylo provedeno v souladu se 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 

znění. Proces posuzování vlivu PZKO na životní prostředí byl zahájen v únoru 

2015 tj. v době, kdy byla k dispozici úplná pracovní verze dokumentu, nicméně 

v dalších měsících byl PZKO dále upravován a finalizován, mimo jiné také na 

základě meziresortního projednání. 

Metodické kroky provedení posouzení vlivů PZKO na životní prostředí byly 

následující: 

1. Analýza dosavadního vývoje a aktuálního stavu životního prostředí a 

zdraví obyvatel. 

2. Vymezení témat životního prostředí a veřejného zdraví relevantních pro 

PZKO, respektive specifických problémů, které mohou mít vazbu na 

PZKO. Tato analýza byla zpracována již jako součást oznámení PZKO s 

cílem směřovat navazující zjišťovací řízení zejména na hlavní příležitosti, 

které PZKO z hlediska zlepšení životního prostředí přináší, respektive na 

případné rizika spojená s jeho implementací. Navržená témata byla 

mimo jiné stanovena na základě posouzení NPSE a SSOO, nicméně 

s příhlédnutím na charakteristiku řešeného území. 

3. Odhad budoucího možného vývoje bez implementace PZKO tj. popis 

„nulové varianty“. 

4. Posouzení vlivů PZKO na témata životního prostředí a veřejného zdraví.  

V návaznosti na provedení vyhodnocení celkového zaměření PZKO ve 

vztahu k cílům stanoveným relevantními koncepčními dokumenty na 
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národní i regionální úrovni (viz kapitola 5.2) a relevantním složkám 

životního prostředí (viz kapitola 6.1) bylo provedeno vyhodnocení 

klíčových opatření návrhové části PZKO.  

5. Návrh opatření pro předcházení či snížení možných negativních vlivů 

implementace PZKO na životní prostředí (včetně návrhu indikátorů) v 

návaznosti na identifikovaná rizika. 

6. Zpracování SEA dokumentace včetně návrhu stanoviska SEA a její 

předložení spolu s PZKO příslušnému úřadu pro posuzování, tj. Odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP. 

 

8.3 PROBLÉMY PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ 

Ze strany předkladatele koncepce tj. Ministerstva životního prostředí ČR, bylo 

zpracovateli SEA poskytnuto dostatečné množství relevantních údajů pro 

zpracování hodnocení. 
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9 STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ) VLIVŮ 

KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší 

Pro hodnocení vlivů realizace koncepce na ovzduší a její úspěšnosti je plně 

postačující výčet indikátorů navržených v PZKO, kapitole D.2, tabulce „Matice 

logického rámce, zóna CZ07 Střední Morava“. 

Další indikátory proto nenavrhujeme.  

 

Veřejné zdraví 

Posuzovaný program vhodně navrhuje mj. i indikátory využitelné pro sledování 

vlivu realizace programu na kvalitu ovzduší, a to podíl území aglomerace 

s překročeným imisním limitem pro jednotlivé hodnocené znečišťující látky.  

Mimo to, je z pohledu veřejného zdraví vhodné sledovat i: 

 

Název: Podíl populace zóny žijící v oblastech s nadlimitními koncentracemi 

(klouzavé průměry za uplynulých 5 let) částic PM10 pro denní imisní 

limit 

Jednotky: % 

Sleduje: ČHMÚ 

 

Název: Podíl populace zóny žijící v oblastech s nadlimitními koncentracemi 

(klouzavé průměry za uplynulých 5 let) částic PM2,5 

Jednotky: % 

Sleduje: ČHMÚ 

 

Název: Podíl populace zóny žijící v oblastech s nadlimitními koncentracemi 

(klouzavé průměry za uplynulých 5 let) částic benzo(a)pyrenu  

Jednotky: % 

Sleduje: ČHMÚ 

 

Název: Podíl populace zóny žijící v oblastech s nadlimitními koncentracemi 

(klouzavé průměry za uplynulých 5 let) NO2 

Jednotky: % 
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Sleduje: ČHMÚ 

 

Název:  Incidence kardiovaskulárních onemocnění v zóně (nutno přepočíst 
z údajů pro jednotlivé okresy) 

Jednotky: abs. počet 

Sleduje: ÚZIS 

 

Název: Incidence respiračních chorob u dětí onemocnění v zóně (nutno 
přepočíst z údajů pro jednotlivé okresy) 

Jednotky: abs. počet 

Sleduje: ÚZIS 

 

Emise skleníkových plynů 

Název: Emise skleníkových plynů  

Jednotky: t CO2ekv  

Sleduje: ČHMÚ, CENIA 

Komentář: Systém inventarizace emisí skleníkových plynů zahrnuje všechny 

relevantní sektory. Z hlediska PZKO jsou významné zejména 

sektory doprava, energetický průmysl, vytápění residenčních a 

komerčních budov. Standardně jsou však data sledována pouze na 

úrovni ČR, tj. pro PZKO je tento indikátor pouze doplňkový a 

informativní.  

 

Voda 

Počet překroční limitů NEK (normy environmentální kvality) pro ukazatele ze 

skupiny PAU (respektive pro benzo(a)pyren) 

Jendotky:  počet 

Sleduje: Povodí Moravy, a.s. 

 Povodí Odry, a.s. 

 

Půda a horninové prostředí 

Indikátory nejsou navrhovány. 

 

Příroda a krajina, lesní ekosystémy 

Název: Míra defoliace lesních porostů V Olomouckém a Zlínském kraji 
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Jednotky: % 

Sleduje: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i. 

Komentář: Zdravotní stav stromů je hodnocen podle úrovně defoliace, která 

je definována jako relativní ztráta asimilačního aparátu v koruně 

stromu v porovnání se zdravým stromem, rostoucím ve stejných 

porostních a stanovištních podmínkách. Je to ztráta, která je 

způsobena především vlivem nepříznivých změn prostředí lesních 

ekosystémů jako důsledku dlouhodobého a nadměrného 

znečištění ovzduší různými škodlivinami (SO2, NOX, O3, prachové 

částice aj.) 

 

Odpady 

Indikátory nejsou navrhovány. 

 

Kulturní památky 

Indikátory nejsou navrhovány. 

 

Hluk  

Indikátory nejsou navrhovány 
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10 POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A 

KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ 

KONCEPCE 

Plánovaná opatření jsou popsána v kapitole 7 SEA vyhodnocení. 
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11 STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTŮ 

Kritéria pro výběr projektů byla navržena pouze pro ta témata životního 

prostředí a veřejného zdraví, kde byly vyhodnoceny hlavní vlivy implementace 

PZKO (tj. ovzduší a veřejné zdraví) a tedy zohlednění kritérií pro tato témata 

při výběru konkrétních projektů může významně ovlivnit efektivitu 

implementace Programu. 

 

Ovzduší 

Pro výběr aktivit realizovaných v rámci PZKO doporučujeme tato kritéria: 

 časově upřednostňovat klíčová opatření (výše definovaná prioritní 
opatření v dopravě a vytápění domácností) před ostatními 
(podrobnosti viz doporučení č. 1 v kap. 7), 

 územně a časově diverzifikovat podporu modernizace individuálního 
vytápění domácností (podrobnosti viz doporučení v bodu 5 v kap. 7). 

 

Veřejné zdraví 

Upřednostnit opatření, která vedou ke bezprostřednímu a rychlému snížení 

znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem a aerosoly, zejména v hot spots, kde 

dochází k vysokému překračování imisních limitů. 

 

 



 

 

  136 

 

12 VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Pro účel hodnocení jsme shromáždili aktuální cíle zdravotních politik a 

porovnali, zda budou plněny naplněním Programu. Dále jsme provedli 

hodnocení pomocí vztahu dávky a účinku uvedených v projektu WHO HRAPIE 

na celkovou úmrtnost pro aerosolové částice PM10 . Prioritně bylo využito 

koncentrací PM2,5 z měřící sítě znečištění ovzduší. Pro další území po 

vyhodnocení vztahu PM2,5 a PM10 byly koncentrace aerosolových částic 

konvertovány na PM2,5 a vyhodnoceny co do vlivu na zdraví. 

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 

Strategie je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR, 

zároveň představuje nástroj pro implementaci programu WHO Zdraví 2020. 

Hlavním účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence 

nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě 

udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace a snižovat 

výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. Rozpracovává vizi 

systému veřejného zdraví jako dynamické sítě zainteresovaných subjektů na 

všech úrovních společnosti a je tedy určena nejen institucím veřejné správy, 

ale také všem ostatním složkám – jedincům, komunitám, neziskovému a 

soukromému sektoru, vzdělávacím, vědeckým a dalším institucím. 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 

pro všechny v 21. století 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České 

republiky Zdraví pro všechny v 21. století je národní variantou programu 

Světové zdravotnické organizace (WHO) Health for all in the 21st century. 

Jeho hlavním záměrem je prostřednictvím 21 cílů vybudovat fungující model 

komplexní péče o zdraví a podpory zdraví celé společnosti. Program ZDRAVÍ 21 

představuje rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování 

všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a předpokládá účast všech 

složek společnosti na jeho plnění. Základní zodpovědnost za plnění programu 

ZDRAVÍ 21 má vláda a její Rada pro zdraví a životní prostředí, při níž je zřízen 

také Výbor pro tento program. 

Cíle programu: 

1. Solidarita v Evropském regionu 

2. Spravedlnost ve zdraví 

3. Zdravý start do života 

4. Zdraví mladých 

5. Zdravé stárnutí 
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6. Zlepšení duševního zdraví 

7. Prevence infekčních onemocnění 

8. Snížení výskytu neinfekčních onemocnění 

9. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy 

10. Zdravé a bezpečné životní prostředí 

11. Zdravější životní styl 

12. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem 

13. Zdravé místní životní podmínky 

14. Zdraví – důležité hledisko všech resortů 

15. Integrovaný zdravotnický sektor 

16. Řízení v zájmu kvality péče 

17. Financování zdravotnických služeb a rozdělování zdrojů 

18. Příprava zdravotnických pracovníků 

19. Výzkum a znalosti v zájmu zdraví 

20. Mobilizace partnerů pro zdraví 

21. Opatření a postupy směřující ke zdraví pro všechny 

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 

Od roku 2003 je to v pořadí již čtvrtý dokument, který zahrnuje všechny 
průřezové oblasti týkající se problematiky stárnutí populace. Záměrem je 
komplexní přístup k řešení problematiky stárnutí populace, koordinace a 
propojování jednotlivých strategií rezortů v oblasti přístupů ke stárnutí a 
vytvoření společných priorit všech přijatých opatření. Základním rámcem 
Národního akčního plánu je zajištění dodržování a ochrany lidských práv 
seniorů. 

NEHAP ČR  - Akční plán zdraví a životního prostředí ČR, 

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR je národní aplikací Evropského 

akčního plánu (EHAPE), který dohromady tvoří plány jednotlivých států Evropy. 

EHAPE byl přijat na druhé konferenci ministrů životního prostředí a 

zdravotnictví v červnu 1994 v Helsinkách, opírá se o metodiku WHO.  

NEHAP ČR byl přijat usnesením vlády ČR č. 810 z roku 1998. Dokument 

obsahuje soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a 

zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů životního 

prostředí a koncepční podpory zdraví. Na NEHAP navazují místní Akční plány 

zdraví a životního prostředí (LEHAP). 
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CEHAPE, 2004 - Akční plán pro Evropu zaměřený na zdraví a životní prostředí 
dětí (Children’s Environment and Health Action Plan for Europe - CEHAPE), 

V roce 2004 byl na 4. Ministerské konferenci v Budapešti věnované zevnímu 
prostředí a zdraví přijat Akční plán pro Evropu zaměřený na zdraví a životní 
prostředí dětí (Children’s Environment and Health Action Plan for Europe - 
CEHAPE). Ve zmíněném plánu se státy zavázaly připravit, koordinovat a 
realizovat opatření týkající se životního prostředí a přispívající ke zdraví dětí. 

Ministerská deklarace Parma 2010 závazek identifikovat rizika a snižovat 
expozici chemickým látkám a fyzikálním faktorům. 

ministři se zavázali identifikovat rizika a přijímat opatření ke snížení expozic 
karcinogenům, mutagenům a reprotoxickým látkám včetně radonu, UV záření, 
azbestu a endokrinních disruptorů. Do r. 2015 by měla být rizika po možnosti 
identifikována a eliminována. 
 

12.1 CHARAKTERISTIKY POPULACE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Popis populace 

Dotčenou populací vzhledem k posuzovanému programu rozumíme 

obyvatelstvo Olomouckého a zároveň Zlínského kraje. Počet obyvatel této zóny 

ke dni 31.12.2013 byl 1 222 655. 

Obrázek 3: Počet obyvatel zóny Střední Morava k 31.12. (2009 - 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj dat: ČSÚ) 

V letech 2009 – 2013 ubývá obyvatel v zóně. 
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Obrázek 4: Podíl obyvatel vybraných věkových kategorií v zóně Střední Morava v % 

(2009 - 2013) 

 

(zdroj dat: ČSÚ) 

V zóně CZ07 Střední Morava přibývá stárnoucí populace zatímco velmi málo 

přibývá populace do věku 14 let. Se stárnutím populace se mohou vyskytovat i 

nemoci časté ve vysokém věku. 

Obrázek 5: Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyvatel) (2009 - 2013) 

 

(zdroj dat: ČSÚ) 

Hrubá míra porodnosti ubývá v letech 2009 – 2013. Důsledkem toho bude do 

budoucna i absence populace v produktivním věku. 
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Obrázek 6: Standardizovaná úmrtnost (SDR) v jednotlivých zónách/aglomeracích na 

100 000 obyvatel (2011 – 2014) 

Přepočet na standardní evropskou populaci (znění z posl. revize v r. 2013), přímá 

standardizace 

 

(zdroj dat: ČSÚ) 

Pro vyhodnocení úmrtnosti obyvatel zón a aglomerací jsme provedli přímou 

standardizaci na „evropskou standardní populaci“ ve znění poslední revize z r. 

2013 Standardizovaná úmrtnost je vyjádřena počtem zemřelých na 100 000 

obyvatel. Střední Morava se vyskytuje uprostřed všech zón a aglomerací. 
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Obrázek 7: Hrubá míra úmrtnosti na choroby kardiovaskulárního systému na 1000 

obyvatel (2009 - 2013) 

 

(zdroj dat: ČSÚ) 

Hrubá míra úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci je v současnosti nejvyšší 

v ČR. Po celou dobu sledování je na tom obdobně. Tyto údaje jsou 

znepokojující. 
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Obrázek 8: Hrubá míra úmrtnosti na novotvary průdušek a plic (C33 - C34) na 1000 

obyvatel (2009 - 2013) 

 

(zdroj dat: ČSÚ) 

Hrubá míra úmrtnosti v zóně Střední Morava je nejnižší ze všech zón a 

aglomerací. Tento pozitivní jev by zasloužil vysvětlení. 

Obrázek 9: Kojenecká úmrtnost (na 1000 živě narozených) (2009 - 2013) 

 

(zdroj dat: ČSÚ) 
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Kojenecká úmrtnost na Střední Moravě je v roce 2013 druhá nevyšší 

v republice. Incidence v letech 2009 – 2013 kolísá. 

Obrázek 10: Incidence zhoubných novotvarů průdušek a plic (C33-C34) na 100 000 

obyvatel (2007 – 2011) 

 

(zdroj dat: ÚZIS) 

Incidence nádorových onemocnění v zóně je v letech 2010 – 2011 nejnižší 

v republice. V tomto území je i nejnižší úmrtnost pro uvedené onemocnění. 

Toto zjištění by zasloužilo bližší zkoumání. 
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Obrázek 11: Počet dispenzarizovaných pacientů pro astma bronchiale (J 45) na 10 000 

obyvatel (2009 - 2013) , (Uvedena celá zóna CZ06 a CZ08) 

 

(zdroj dat: ÚZIS) 

Astma je onemocněním, které se při epizodách znečištění ovzduší zhoršuje. Na 

území zóny se vyskytuje astmatické onemocnění dlouhodobě a tvoří velkou 

část dispenzarizovaných pacientů. 

Obrázek 12: Počet léčených diabetiků v %  (2009 - 2013) 

 

(zdroj dat: ÚZIS) 
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Diabetes je onemocnění které je dáváno do souvislostí se znečištěním ovzduší 

jemnými částicemi. Tato populace bude mít, pokud dojde k významnému 

zlepšení ovzduší, pravděpodobně zlepšené podmínky pro průběh nemoci. 

Obrázek 13: Počet dispenzarizovaných lidí u PL pro dospělé pro hypertenzní nemoci (I10 

- I15) v % 

  

(zdroj dat: ÚZIS) 

Hypertenzní choroba je oběhovým onemocněním a její prevalence narůstá ve 

všech zónách a aglomeracích České republiky. Je to onemocnění, které se bude 

pravděpodobně zhoršovat v důsledku znečištění ovzduší, ale také v souvislosti 

s faktory, které způsobují nepohodu. Dopravní opatření snižující hluk i imise 

zde mohou pozitivně ovlivnit incidenci i stav onemocnění. 
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Obrázek 14: Počet dispenzarizovaných lidí u PL pro ischemické choroby srdce (I20 – I25) 

v %  (2009 – 2013) 

 

(zdroj dat: ČSÚ) 

Počet dispenzarizovaných pacientů v zóně Střední Morava patří mezi nejvyšší 

v republice, v letech 2009 – 2013 dochází k velmi pomalému poklesu. 

 

Související determinanty zdraví 

Zdraví obyvatel je ovlivňováno vnitřními i zevními faktory či determinantami. 
Determinanta je prvek, který identifikuje nebo určuje původ něčeho nebo 
který upřesňuje podmínky pro dopad.  

 Vnitřními determinantami jsou genetické dispozice, osobní anamnéza, 
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 preventabilních, tj. lze jim předejít. 

Determinanty mohou působit na zdraví přímo i zprostředkovaně, mohou 
exacerbovat latentní dispozici k onemocnění, mohou mít vliv zásadní nebo jen 
omezený v rámci mnohočetných příčin onemocnění. Vliv na zdraví může být 
jak negativní, tak pozitivní. 

Determinanty zdraví podle WHO zahrnují:  
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 Sociální a ekonomické prostředí (vzdělání, zaměstnanost, plat a 
sociální status, síť sociálních vztahů a další) – sociální determinanty 

 fyzické prostředí (mikroklimatické podmínky, hluk, znečištění ovzduší a 
další) – fyzické determinanty 

 individuální charakteristiky osob a jejich chování. 

Sociální determinanty jsou okolnosti, do kterých se lidé narodili a ve kterých 

vyrostli a stále žijí, pracují a stárnou. A také systémy , které zajišťují prevenci a 

léčení nemocí. Tyto systémy kopírují široké rozložení sil – ekonomiku, sociální 

politiky a politiku vůbec (WHO. int. 2015). 

Podle pravidel hodnocení vlivů na zdraví, publikovaných Světovou 

zdravotnickou populací, by hodnocení strategie m.j. mělo vést k ekvitě. A ze 

zpracování musí být jasné, jaká skupina dotčené populace může být 

znevýhodněna, jak bude ze strategie profitovat a jak bude nutné situaci řešit. 

Ukazatele sociální determinace jsou na následujících obrázcích a zdaleka 

nesvědčí pro ekvitu v zónách a aglomeracích. Všude žije jiná populace.  

Obrázek 155: Obecná míra nezaměstnanosti - roční průměr (v %) (2009 - 2013) 

(Uvedena celá zóna CZ06 a CZ08) 

 

(zdroj dat: ČSÚ) 

Obecná míra nezaměstnanosti se vyskytuje mezi horšími zónami a 

aglomeracemi a v roce 2013 stoupá. Nezaměstnanost se diametrálně liší až o 

osm procent mezi nejlepší a nejhorší zónou a aglomerací. 
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Obrázek 16: Průměrný podíl nezaměstnaných osob podle krajů ČR  (2009 - 2013) 

(podíl uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %)) 

 

(zdroj dat: ČSÚ) 

Nezaměstnaní mohou být ohrožení sociálním vyloučením a v této skupině se 

více uplatní i environmentální dopady. V zónách s vysokou nezaměstnaností 

nelze očekávat i přes finanční podporu investice do nového vytápění nebo 

koupi nového auta. V roce 2013 průměrný podíl nezaměstnaných ve všech 

krajích významně narůstá i přes ekonomický růst a průběh v letech 2009 – 

2013 je téměř shodný a stoupá k roku 2013. 

 

12.2 POPIS HLAVNÍCH PROBLÉMŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SOUVISEJÍCÍCH S ŘEŠENOU KONCEPCÍ 

Specifickým problémem z pohledu veřejného zdraví je v případě zóny Střední 

Morava neklesající trend v hrubé úmrtnosti pro hlavní příčinu úmrtí - 

kardiovaskulární nemoci. 

Pro účely ochrany zdraví obyvatel stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší v příloze č. 1 imisní limity a případně přípustné četnosti jejich 

překročení pro vybrané znečišťující látky. Tento zákon dále zavádí povinnost 

v případě, že je v zóně nebo v aglomeraci překročen imisní limit (nebo 

v případě, že je tento imisní limit překročen vícekrát, než je stanovený počet 

překročení), aby ministerstvo životního prostředí 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 vypracovalo program zlepšování kvality ovzduší. Účelem programu 

je zpracovat kompletní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a 
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stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a 

dosažení limitů, tedy přípustné úrovně znečištění. 

Podle výše uvedeného docházelo v uplynulých 5-ti letech v zóně CZ07 Střední 

Morava k překročení imisních limitů stanovených pro nejvyšší denní 

koncentrace suspendovaných částic PM10, průměrné roční koncentrace 

suspendovaných částic PM2,5 (s mírně rostoucím trendem) a především pak 

průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, a to s významně narůstajícím 

trendem. Podrobnější popis nejzatíženějších částí zóny je součástí předchozí 

kapitoly 2.2.1 Ovzduší. 

Dlouhodobé významné překračování limitů pro benzo(a)pyren a významně 

rostoucí trend jeho koncentrací 

Negativní účinky benzo(a)pyrenu na lidské zdraví jsou velmi široké, byla 

prokázána imunotoxicita, genotoxicita, karcinogenita a reprodukční toxicita. 

B(a)P je považován za toxickou složku ultrajemných částic, která se uplatňuje 

při vzniku oxidačních látek v organizmu, významným efektem jsou onemocnění 

kardiovaskulárního aparátu, plicní onemocnění, diabetes a pravděpodobně i 

chronická onemocnění nervová. Lze očekávat, že se některá z onemocnění díky 

reprodukční toxicitě přenáší i do dalších generací. 

B(a)P patří mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), v současnosti 
bohužel sledované pouze právě jako benzo(a)pyren. PAHs jsou sloučeniny 
s velice rozmanitými rizikovými vlastnostmi, řada z nich jsou potenciální 
karcinogeny a mutageny, mnohé mají toxické vlastnosti. Představují nebezpečí 
jak pro žijící organismy, tak i pro následné generace. Vyznačují se značnou 
variabilitou v toxických, fyzikálně-chemických či environmentálně chemických 
vlastnostech a různými vlivy na jednotlivé organismy. Představují dnes největší 
skupinu chemických karcinogenů produkovaných během spalování, pyrolýzy a 
pyrosyntézy organické hmoty. 

V prostředí dochází k současné interakci PAHs s jinými látkami. Vzhledem 
k tomu, že značná část PAHs přítomná v prostředí je vázána na tuhé částice, 
hrají významnou roli i interakce s materiálem částic. Uhlí obsahuje komplexní 
směs polyaromatických sloučenin, jejichž nedokonalé či neúčinné spalování 
poskytuje vhodné adiční prekurzory. 

Většina studií atmosférických dějů PAHs z poslední doby se soustřeďuje na 
PAHs vázané na tuhé částice. Je to jednak dáno problémy se vzorkováním 
plynné fáze a jednak předpokladem, že tuhé atmosférické částice jsou pro 
lidské zdraví nebezpečnější než PAHs v plynné fázi. 

PAHs se dostávají do lidského organismu převážně vdechováním 
kontaminovaného vzduchu. Nebezpečné jsou i další cesty vstupu do organismu 
– přes sliznice a pokožku. Také dávky PAHs, vstupující do lidského organismu 
přes zažívací trakt, nejsou zanedbatelné vzhledem k postavení člověka na 
vrcholu potravinového řetězce a vzhledem k obsahu PAHs v různých tepelně 
zpracovaných potravinách. Značná rozšířenost těchto látek, jejich potenciální 
genotoxické vlastnosti, všudypřítomnost v prostředí a jejich zvyšující se vstupy 
vedou ke zvyšování koncentrací PAHs ve všech složkách prostředí včetně 
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potravy člověka. PAHs představují stálou zátěž lidského organismu a zdroj 
trvalého ohrožení zdraví populace.  

Největším zdrojem atmosférických polyaromátů je residenční spalování dřeva. 
Dalším závažným zdojem je produkce energie, spalování, výroba asfaltu, 
uhelných dehtů a koksu, katalytický krak a primární výroba aluminia. Tyto zdroje 
ve světě vyprodukují celkem 80 % polyaromátů, zbytek, tj. 20% z celosvětové 
produkce, je z mobilních zdrojů. 

Benzo(a)pyren je mutagenní i karcinogenní. Způsobuje mutace v buňkách 
somatických, kde pravděpodobným důsledkem je nádorové bujení a je tedy 
karcinogenem. V buňkách gametických (pohlavních) způsobuje změnu 
genetického materiálu, která se může přenést na další potomky s projevy 
v dalších generacích. 

Zvláště vnímavý je dětský organismus v průběhu nitroděložního vývoje a 
v předškolním věku. Protože karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky 
ovlivňují genetický materiál (riziko mutací), jedná se o dlouhodobé působení a 
poškození organismu, které se může projevovat v průběhu celého života a může 
být převáděno na další populace. 

Práce ze Spojených států postavená na sběru dat od dětí z Krakova nově 
ukazuje, že vyšší koncentrace PAHs mohou ovlivňovat neuropsychický vývoj u 
dětí (jde o koncentrace srovnatelné s Ostravou). Z dlouhodobého hlediska vyšší 
koncentrace jemných prachových části vyvolávají oxidační poškození, se kterými 
je spojován vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky. Navíc 
indukují změny v pohlavních buňkách novorozenců, které se přenáší do další 
generace. Mají vliv na kvalitu spermií. 

Ve sledovaném období (2008 – 2012) bylo nedodržením imisního limitu pro 

průměrné roční koncentrace B(a)P zasaženo vice než 53% obyvatel ČR na vice 

než 12% plochy ČR. V samotné zóně pak bylo významným nedodržením 

imisního limitu pro průměrné roční koncentrace B(a)P v témže období 

zasaženo vice jak 61% obyvatel na cca 9% plochy zóny. Tyto údaje a zvláště pak 

trvalý rostocí ttrend koncentrací, jsou silně znepokojující. 

Za nejvíce karcinogenní směsi s obsahem benzo(a)pyrenu jsou emise spalování 

uhlí, zpracování uhlí a dehtů a emise z dieselových motorů. Nejvýznamnějšími 

ze zdrojů emisí B(a)P je lokální vytápění, doprava a v lokálně je významný i 

průmysl (především DEZA, a.s., Valašské Meziříčí a dále Teplárna Otrokovice 

a.s.), velmi významné jsou příspěvky z aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek 

Místek a na části území pak i pravděpodobné emise polských zdrojů, projevující 

se za špatných rozptylových podmínek.  

Pro lepší hodnocení situace doporučujeme měření benzo(a)pyrenu a jemných 

částic v hot spotu pro tuto škodivinu – Valašském Meziříčí. 

Průměrnou hodnotou ze všech měřících mist v zóně je 2,443 ng/m3. V území 

zóny je exponováno překročení imisních limitů benzo(a)pyrenu v letech 2008 -

2012 celkem cca 754 000 osob. Pravděpodobnost úmrtí na rakovinu plic a 

močového měchýře z celoživotní inhalace znečištěného ovzduší je 2,13.10-4, 

populační riziko představuje pravděpodobně 160 zemřelých obyvatel (za 70 
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let), to je 2,29 pravděpodobně zemřelých z tohoto důvodu na nádory plic a 

měchýře za rok Při splnění limitní hodnoty představuje populační riziko 

pravděpodobně ještě 95 zemřelých po exponovanou dobu 70 let, což je 1,35 

pravděpodobně zemřelých z tohoto důvodu na nádory plic a měchýře za rok. 

Vliv může být významný. 

Nejvyšší znečištění ve Valašském Meziříčí v roce 2011 – 4,03 ng/m3 přináší 

pravděpodobné významné dvojnásobné individuální zdravotní riziko pro 

obyvatele Valašského Meziříčí, kterých je 22 000. Při splnění limitu přinese 

snížení pravděpodobného počtu zemřelých pro karcinom plic o 6 za 70 let. 

Snížení expozice obyvatelstva imisím B(a)P by mělo pozitivní vliv na veřejné 

zdraví, a to mj. na snížení rizika vzniku rakoviny plic a dalších onemocnění, a to 

i u budoucích populací. V zásadě lze říct, že realizace všech navržených 

opatření, která mohou mít na toto téma vazbu, bude mít menší či větší 

pozitivní vliv na veřejné zdraví. Na základě dostupných pokladů však není 

možná podrobná kvantifikace předpokládaného vlivu u jednotlivýc opatření.  

Problém znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, ale i jinými znečišťujícími látkami 

vyžaduje opatření ke snížení znečištění i  Polské republice, kde ovšem dosud 

není tlak na znečišťovatele vyvíjen v takové míře, jako v ČR. Z údajů 

zveřejněných European Environment Agency – Air quality in Europe – 2014 je 

zcela zřejmé, že Polsko je těžištěm znečištění B(a)P v rámci celé Evropy a bez 

účinných opatření na straně Polské republiky může dojít, i přes snahu okolních 

států včetně ČR, jen k velmi omezenému efektu. 

Dlouhodobé překračování denních imisních limitů PM10 a zároveň významné 

koncentrace PM10 a PM2,5 

Aerosolové částice poškozují především kardiovaskulární a plicní systém. 

Účinek těchto částic na lidský organismus závisí na jejich velikosti, koncentraci, 

chemickém složení a době expozice. Při krátkodobé expozici může docházet k 

vyššímu počtu zánětlivých onemocnění plic, k nepříznivým účinkům na 

srdečně-cévní systém a v důsledku toho k zvýšení počtu hospitalizací a vyšší 

spotřebě léčiv. Při dlouhodobé expozici dochází k snížení plicních funkcí dětí i 

dospělých, k vyššímu počtu chorob dolních cest dýchacích, ke zvýšení výskytu 

chronické obstrukční nemoci plicní a v důsledku toho i ke snížení 

předpokládané délky doby dožití. 

Imisní limity PM10 a PM2,5 a povolený počet jejich překračování za kalendářní 

rok jsou stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (resp. Přílohou 

č. 1 k tomuto zákonu). 

V oblastech s nadlimitní roční průměrnou koncentrací PM10 žilo ve sledovaném 

období 2008 – 2012 průměrně více než 5% obyvatel ČR, v oblastech s 

nadlimitní denní koncentrací PM10 pak 32% obyvatel ČR. V oblastech s 

nadlimitní roční průměrnou koncentrací PM2,5 žilo ve sledovaném období 2008 

– 2012 průměrně více než 12% obyvatel ČR. V samotné zóně docházelo k 

překročení roční průměrné koncentrace PM10 ojediněle a na omezeném území, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9Bhov%C3%A1_soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDchac%C3%AD_soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Expozice_%28toxikologie%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9Bhov%C3%A1_soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospitalizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_cesty_d%C3%BDchac%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chronick%C3%A1_obstruk%C4%8Dn%C3%AD_plicn%C3%AD_nemoc


 

 

  152 

 

v oblastech s nadlimitní denní koncentrací PM10 ve sledovaném období 2008 – 

2012 žilo ovšem průměrně více než 68% obyvatel zóny, a to na ploše 

přesahující 28% území. Překračování roční průměrné koncentrace PM2,5 je 

lokální a postihuje méně než 1% obyvatel zóny, nicméně cca 62% území leží 

v intervalu 17 – 25 µg/m3, tedy mezi horní mezí pro posuzování a hranicí 

imisního limitu. 

Nejvýznamnějším zdrojem emisí PM10 i PM2,5 jsou podle analýzy příčin 

znečištění zpracované v rámci programu v řešené zóně mobilní zdroje 

(doprava), lokální topeniště a částečně i příspěvky ze zdrojů umístěných na 

území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a z polských zdrojů. 

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší umístěné na území zóny se podílejí na 

imisní situaci lokálně a v omezené míře (např. Alpin Generation (CZ) s.r.o. – 

Teplárna Zlín a Moravské železárny, a.s. – Olomouc – Řepčín). 

Z celkového počtu obyvatel zóny je exponováno překročeným imisním limitům 

PM2,5 14 000 obyvatel. Extrapolací bylo vypočteno že 143,78 exponovaných 

obyvatel zemřelo na všechna onemocnění kromě úrazů a násilí za rok. 

Aritmetický průměr ze všech měření PM2,5 je 23,03 µg/m3. S tím je spojena 

pravděpodobná úmrtnost 14,3%, a to je 18 osob pravděpodobně zemřelých 

z důvodu dlouhodobého vdechování znečištěného ovzduší. Imisní limit provází 

12,4% zemřelých, a to činí 15,8 zemřelých osob. Za jeden rok to představuje 

ušetření životů dvou pravděpodobně zemřelých dojde-li ke splnění limitů 

PM2,5. 

V zásadě lze říct, že realizace všech navržených opatření, která mohou mít na 

toto téma vazbu, budou mít menší či větší pozitivní vliv na veřejné zdraví. Na 

základě dostupných pokladů však není možná přesná kvantifikace 

předpokládaného vlivu. U žádného z navržených opatření neočekáváme vliv 

negativní.  

Některá z navrhovaných opatření bohužel nemají dostatečnou oporu 

v současné legislativně (především zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 

jeho prováděcí předpisy) a jejich plnění je tedy dobrovolné. Vzhledem k tomu 

že jejich realizace bude pro dotčené subjekty velmi nákladná (a to i přes 

případnou možnost spolufinancování z národních nebo evropských fondů), lze 

předpokládat, že bez účinných legislativních nástrojů nebude možné jejich 

plnění vymáhat. 

 

12.3 HODNOCENÍ MOŽNÝCH VLIVŮ PZKO NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A FORMULACE OPATŘENÍ 

K POSÍLENÍ POZITIVNÍCH VLIVŮ 

AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou 

dopravu může zlepšit prostředí v obcích, musí však být vedena zcela mimo ně. 

V současné době nejsou dostupné dostatečné podklady pro kvantifikaci vlivu. 

Rizika: vhodné trasování komunikací - nové komunikace by neměly být být 
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umisťovány do intravilánu obcí ani do oblastí s překračovanými imisními limity, 

atrakce další dopravy přinese vyšší dopravní zátěž a tedy i znečištění a  hluk. 

Emise souvisejí i s povolenou rychlostí. Upozorňujeme na požadavky správních 

termínů a časovou tíseň do roku 2020. 

AB2 Výstavba obchvatů měst a obcí může mít významný pozitivní vliv 

na  hodnocené téma, tedy i na veřejné zdraví, a to v lokalitách, odkud bude 

současná doprava odvedena. A zároveň negativní vliv v blastech, kam bude 

svedena. V současné době nejsou dostupné dostatečné podklady 

pro  kvantifikaci vlivu. Rizika: vhodné trasování obchvatů - nové komunikace, 

které přinášejí navýšení imisí, zvyšují problematiku imisní zátěže v lokalitách 

s překračovanými imisními limity. Musí být realizovány s takovými technickými 

opatřeními, která zamezí expozici obyvatel znečišťujícím látkám a hluku. Dalším 

rizikem je opět časová tíseň.  

AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti může mít vliv na 

hodnocené téma, a tedy i na veřejné zdraví, pokud ovšem absolutně nepřibude 

dopravy. Vliv je lokální, ale vždy v místech s vysokou hustotou obyvatel.  

Rizika: dostatek finančních prostředků, rychlost povolovacího procesu, tam kde 

mu bude záměr podléhat. Realizace opatření závisí na rychlosti projednávání 

a  realizaci jednotlivých záměrů, zde může dojít k relativně  rychlejšímu 

řešení. 

AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí může mít v konečném 

důsledku pozitivní vliv na dané téma, a tedy na lidské zdraví. Přesun nákladní 

dopravy a IAD na železnici je bezesporu globálně jednou z priorit. Rizika: 

množství finančních prostředků a v případě nově budovaných tratí také délka 

procesu projednávání. Opět vlastní realizace může být v časové tísni.  

AB7 Realizace skupiny souvisejících opatření včetně vymezování 

nízkoemisních zón může mít v lokálním měřítku pozitivní vliv na dané téma, a 

tedy i na lidské zdraví. Rizika: všechna konkrétní plánovaná opatření bude 

možné realizovat až po umožnění dopravy jinými trasami, kde lze očekávat 

zvýšení zátěže a existuje opět časová tíseň. 

AB8 Selektivní nebo plné zákazy vjezdu (a to především nákladní dopravy) 

mohou mít v lokálním měřítku pozitivní vliv na dané téma, a tedy na lidské 

zdraví. Není jisté, zda se do roku 2020 pozitivní vliv vůbec projeví. 

AB9 Realizace skupiny souvisejících opatření (AB9, AB10, AB11, AB12) včetně 

zavedení Integrovaných dopravních systémů může mít v konečném důsledku 

určitý omezený pozitivní vliv na veřejné zdraví. Rizika: náročnost na kvalitu 

řešení, doba realizace. 

AB10 Realizace skupiny souvisejících opatření (AB9, AB10, AB11, AB12) včetně 

zvyšování kvality v systému veřejné dopravy může mít v konečném důsledku 

určitý omezený pozitivní vliv na veřejné zdraví. Rizika: Z nedostatku kvalitní, 

včasné, levné a komfortní hromadné dopravy lidé stále preferují IAD při 

dojíždění do práce do velkých měst. Bude potřebné zajistit u usazení nových 
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zaměstnavatelů proaktivitu MHD, cyklodopravy a umožnění pěší dopravy 

do  práce. Rizika: dostatek potřebných finančních prostředků. 

AB11 Realizace skupiny souvisejících opatření (AB9, AB10, AB11, AB12) včetně 

zajištění preference MHD může mít v konečném důsledku určitý omezený 

pozitivní vliv na veřejné zdraví. 

AB12 Realizace skupiny souvisejících opatření (AB9, AB10, AB11, AB12) včetně 

vytvoření podmínek pro rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě 

může mít v konečném důsledku určitý omezený pozitivní vliv na veřejné zdraví. 

Rizika: dostatek potřebných finančních prostředků. Rizikem mohou být i špatné 

zkušenosti některých provozovatelů alternativních vozů MHD a podfinancování 

tohoto řešení, problémem je udržitelnost - v některých regionech je od 

provozování těchto vozů (např. na  CNG) upouštěno (Ústí nad Labem-krajská 

doprava, Dopravní podnik Litvínova a Mostu) – je potřeba analyzovat situaci, 

a  vytvořit stabilní podmínky pro dlouhodobé řešení. 

AB13 Podpora cyklistické dopravy může mít pozitivní vliv na veřejné zdraví, 

rozvoj fyzických schopností a prevenci civilizačních nemocí, podmínkou je 

dosažení přijatelné míry znečištění ovzduší. Rizika: při současném stavu 

znečištění ovzduší může být pozitivní vliv „dopravní funkce cyklistiky“ na zdraví 

velmi sporný – vyšší využití cyklodopravy může vést k omezení emisí z dopravy, 

nicméně právě cyklisté budou ve vyšší míře vystaveni expozici škodlivým 

látkám v ovzduší, což může mít naopak negativní vliv na jejich zdraví. 

Doporučení: systém osvěty a signalizace rizika použití jízdního kola z hlediska 

znečištění ovzduší. Vybudování bezpečných tras, co nejvíce mimo 

motorizované trasy, a to v extra i intravilánu. Zainteresování zaměstnavatelů 

na zdravém pohybu zaměstnanců. 

AB14 Podpora pěší dopravy může mít pozitivní vliv na veřejné zdraví, ale 

pouze po dosažení přijatelné míry znečištění ovzduší. Rizika: Při současném 

stavu znečištění ovzduší může být pozitivní vliv podpory pěší dopravy na zdraví 

velmi sporný – vyšší využití pěší dopravy může vést k omezení emisí z dopravy, 

nicméně právě chodci budou ve vyšší míře vystaveni expozici škodlivým látkám 

v ovzduší, což může mít naopak negativní vliv na jejich zdraví, proto je nutné 

striktně prosazovat opatření v takovém rozsahu, jak je uvedeno na kartě. 

Doporučení: systém osvěty a signalizace rizika z hlediska znečištění ovzduší. 

Vybudování bezpečných tras, co nejvíce mimo motorizované trasy, omezení 

zbytné dopravy. 

AB16 V lokálním měřítku může mít častý a efektivní úklid a údržba komunikací 

významný pozitivní vliv na snížení koncentrací PM10 a tedy na veřejné zdraví. 

Resuspenze je významným zdrojem PM10 v období sucha, které v ČR trvá už 

dlouho. Zemědělské činnosti a doprava jsou neřešeným zdrojem prachu. Kolem 

měst, ale také kolem silnic by bylo potřebné rozvíjet zeleň (viz další opatření), 

zachycující velké částice. V Izraeli se takto chrání dálnice před pouští. 
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AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně může mít významný 

pozitivní vliv na snížení prašnosti, ale zároveň na poměrně významné snížení 

teploty v  intravilánu měst v době extrémních veder a celkově příznivější 

mikroklima, tedy na lidské zdraví. Z hlediska zdraví je to velmi významné 

opatření s mnohostranným pozitivním vlivem. Je potřeba zvýšit informovanost 

veřejnosti, ale i orgánů státní správy a samospráv o významu zeleně (a to nejen 

zeleně liniové, ale i  dalších porostů stromů, keřů a popínavé zeleně) v obci a 

podpořit realizaci tohoto opatření v maximálně možném rozsahu. 

AB18 Omezování emisí z provozu vozidel obce/kraje a jeho organizací může 

mít, zejména ve věších městech, lokální pozitivní vliv. 

BB1 Realizace konkrétních opatření směřujících ke snížení vlivu stávajících 

průmyslových a energetických stacionárních zdrojů může mít pozitivní vliv na 

snížení znečištění ovzduší, a tedy na  veřejné zdraví. Doporučení: nutný aktivní 

přístup krajského úřadu, coby kompetentního orgánu k povolování a změnám 

povolení provozu zdrojů. 

BB2 Realizace konkrétních opatření směřujících ke snižování prašnosti a 

fugitivních emisí může mít pozitivní vliv na snížení znečištění ovzduší, a tedy na 

veřejné zdraví. Doporučení: nutný aktivní přístup krajského úřadu, coby 

kompetentního orgánu k povolování a změnám povolení provozu zdrojů. 

Komunikace s provozovateli, důsledná kontrola. Důležité je řešení zdrojů 

minerálního prachu z kamenolomů, úplavy rud, recyklačních linek stavební suti 

a dalších, které se mohou podílet na plicních a kardiovaskulárních nemocech. 

BD1 Zpřísňování podmínek provozu může mít pozitivní vliv na snížení 

znečištění ovzduší, a tedy na veřejné zdraví. Doporučení: nutný aktivní přístup 

krajského úřadu, coby kompetentního orgánu k povolování a  změnám 

povolení provozu zdrojů. Komunikace s provozovateli, důsledná kontrola a 

vymáhání. 

BD2 Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v 

území může mít poměrně významný pozitivní vliv na snížení znečištění ovzduší, 

a tedy na veřejné zdraví. Doporučení: nutný aktivní přístup krajského úřadu, 

coby kompetentního orgánu k povolování a  změnám povolení provozu zdrojů. 

Komunikace s provozovateli, důsledná kontrola. 

BD3 Důsledné vyžadování a kontrola opatření směřujících k omezování 

prašnosti ze stavební činnosti může mít v konečném důsledku pozitivní vliv 

na  veřejné zdraví. Minerální prach ze staveb se může podílet na plicních 

a  kardiovaskulárních nemocech. Opatření spočívá v důsledném 

prosazování   kontrole již známých a realizovatelných postupů (konkrétní 

podmínky směřující ke snížení prašnosti zapracované do stavebního povolení, 

kontrola, sankce). V případě aktivního přístupu příslušných orgánů obcí a KÚ 

(st. úřady, orgány ochrany ovzduší) a stavebního dozoru lze předpokládat 

pozitivní vliv na kvalitu ovzduší, pohodu obyvatel a veřejné zdraví. 
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CB2 V současné době je v některých oblastech zemědělství poměrně 

významným zdrojem prašnosti, omezení větrné eroze by spolu s dalšími 

opatřeními mohlo mít v konečném důsledku pozitivní vliv na lidské zdraví. 

Návrh popisuje opět už známá a realizovatelná organizační, technická 

a  agrotechnická opatření, která však nejsou v současnosti zemědělci 

aplikovaná v dostatečné míře. Aby byl vliv na snížení prašnosti znatelný, je 

nutné posílit významně nástroje (motivační, zakládající povinnost, kontrolní, 

popř. sankční) směřující k jejich plnění. Vhodným řešením jsou zelené bariéry 

kolem polí, zarostlé meze a zelené pásy kolem měst. Doporučení: možno zvážit 

rozšíření o technická opatření směřující ke snížení prašnosti při zemědělských 

pracích (např. žně). 

DB1 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech - Vzhledem 

k významnému podílu lokálních topenišť na produkci emisí B(a)P lze při 

realizaci tohoto opatření očekávat snížení expozice obyvatelstva imisím B(a)P, 

a tím i významný pozitivní vliv na lidské zdraví. Je nutné ale vyřešit kontaminaci 

spalinami uvnitř obydlí, představuje významnou expozici a nebezpečí pro 

zdraví. Riziko: opatření zahrnuje soustavu podpůrných nástrojů a je do značné 

míry závislé na ochotě majitelů zdrojů, v současnosti nevymahatelné (a to až 

do termínů stanovených zákonem o ochraně ovzduší). Bude potřebné 

dostatečně motivovat sociálně slabší občany. Ideálním řešením je podpora 

náhrady současných zdrojů topnými systémy založenými na bázi bezemisních 

technologií (tepelná čerpadla, solární systémy), nízkouhlíkatými zdroji, popř. 

záměnu za topný systém využívající síťových zdrojů energie (plynofikace, CZT, 

elektrická energie. 

DB3 Rozšiřování sítí zemního plynu a CZT a zvyšování podílu odběratelů by 

v konečném důsledku mohlo mít významný pozitivní vliv na snížení imisního 

zatížení obyvatelstva, a tedy na veřejné zdraví. Předmětem opatření je 

vytváření podmínek pro rozvoj těchto sítí. Efektivita tohoto opatření bude 

přímo úměrná aktivitě příslušných měst a obcí, popř. firem, které rozvody 

provozují, dostatku finančních prostředků na realizaci a především na možnosti 

(finanční výhodnost x  povinnost) připojení konečných odběratelů, a to ať 

právnických nebo fyzických osob. 

EB1 Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací, ale především pak 

zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě bude mít významný pozitivní vliv 

na snížení prašnosti a zároveň na poměrně významné snížení teploty 

v  intravilánu měst v době extrémních veder a celkově příznivější mikroklima, 

tedy na lidské zdraví. V rámci zpevňování komunikací je vhodné řešit i barvu 

povrchu, a to z důvodu prevence městských tepelných ostrovů. Z hlediska 

zdraví je především zvýšení podílu zeleně v obytné zástavbě velmi významné 

opatření s mnohostranným pozitivním vlivem (znečištění ovzduší, hluk, 

mikroklima, celkový životní komfort). Je potřeba zvýšit informovanost 

veřejnosti, ale i orgánů státní správy a samospráv o významu zeleně (a to nejen 

stromů, ale i keřových porostů a popínavé zeleně v obci) a podpořit realizaci 

tohoto opatření v maximálně možném rozsahu. Je nutné volit vhodnou 
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druhovou (zvolené druhy nesmí být zdrojem alergenních pylů ani toxických 

plodů) a především prostorovou skladbu porostů tak, aby byla zajištěna co 

možná nejvyšší ochrana před znečišťujícími látkami i před hlukem. Důsledně 

trvat na zachování vzrostlé zeleně v maximální možné míře (i poměrně rozsáhlá 

náhradní výsadba ještě mnoho let není schopna z hlediska snížení negativního 

vlivu znečištění ovzduší nahradit původní vzrostlé dřeviny). Nutná změna 

přístupu samospráv měst a obcí v rámci územního plánování a orgánů státní 

správy v rámci povolování staveb a povolování kácení. 

EC1 Osvětová činnost zaměřená především na zdravotní rizika plynoucí 

ze  znečištění ovzduší může mít v konečném důsledku určitý pozitivní vliv 

na  přístup občanů a pod tlakem společnosti pak přeneseně i na přístup 

podniků a samosprávy k realizaci konkrétních opatření směřujících 

ke  zlepšování kvality ovzduší, a tedy i veřejného zdraví. 

ED1 Územní plánování je velmi významným nástrojem využitelným ke 

zlepšování životního prostředí, a tedy i kvality ovzduší. V případě důsledného 

naplňování zásad uvedených v navrhovaném opatření může dojít k pozitivnímu 

vlivu na  znečištění ovzduší, a tedy na lidské zdraví. Rizika: Vysoký nárok 

na  kvalitu činnosti orgánů územního plánování a orgánů ochrany ŽP, využívání 

legislativních nástrojů v plném rozsahu, rezistence vůči investorským 

i  politickým tlakům. Doporučení: zvážit možnosti zapracování uvedených 

zásad přímo do legislativy, tak aby byly pro povolovací a vyjadřovací činnost co 

nejzávaznější a orgány státní správy měly při prosazování zájmů veřejnosti 

potřebnou oporu a snížily se možnosti tlaku na jejich mírnější přístup. Využít 

judikátů nejvyššího správního soudu ve věci. 

Potenciální kumulativní vlivy: 

Pozitivní kumulativní vliv PZKO lze shledat v případě realizace řady dílčích 

navržených opatření. Za významná lze považovat tato opatření, která jsou 

podrobněji komentována výše: 

AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací 
AB2 Obchvaty měst a obcí 
AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí 
AB16 Úklid a údržba komunikací 

V případě emisí z domácností lze pozitivní kumulativní vliv očekávat u těchto 

klíčových opatření: 

DB1 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace 
a  využívání nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie 

EC1 Informování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší 

Podle názoru hodnotitele je souběžná realizace těchto opatření podmínkou 

pro snížení rizik a dosažení cílů PZKO v oblasti snížení emisí z domácností.  

Uvedená opatření v sektoru domácností a dopravy je pro dosažení 

maximálního efektu vhodné realizovat souběžně. 
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12.4 ZÁVĚR 

Cíle programu jsou stanoveny v souladu s požadavky zákona o ovzduší a 

zároveň konstatujeme, že pokrývají i některé cíle zdravotních politik a realizace 

navržených opatření bude mít určitý pozitivní vliv na hodnocená témata, a tedy 

na lidské zdraví.  

K tomu, aby mohla být některá z navržených opatření realizována v potřebném 

rozsahu je nezbytný aktivní přístup orgánů státní správy (zejména krajského 

úřadu, který je kompetentní k povolování  provozu a ke změnám povolení 

provozu zdrojů znečišťování ovzduší), ale i samospráv jednotlivých obcí a měst, 

na kterých bude úspěšnost realizace mnoha z navržených opatření záviset. 

Zájem státu a obcí nestačí jen deklarovat v rámci strategických dokumentů, ale 

je povinností státu zajistit uvedení deklarovaných zásad a konkrétních opatření 

do praxe, a to v maximálně možném rozsahu. Bez toho nelze předpokládat, že 

znečišťovatelé budou aktivně a dobrovolně investovat do realizace některých 

navrhovaných opatření, a to ani za předpokladu případných možností 

spolufinancování z národních nebo evropských fondů. Dále by byla vhodná 

změna současně platné legislativy (především zákona č. 201/2012 Sb., 

o  ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 76/2002 Sb., 

o  integrované prevenci), tak aby orgány státní správy měly při prosazování 

zájmů veřejnosti potřebnou oporu. 

Je nutné vzdělávat státní správu i samosprávu v oboru vlivu kvality ovzduší 

na  zdraví tak, aby nadále nedocházelo k pochybením a nekonečné toleranci 

nepříznivých podmínek pro lidské zdraví. Nemožnost nebo neschopnost 

orgánů státní správy v oblasti ochrany ovzduší „dosáhnout“ na zdroje 

znečištění v jejich působnosti je dlouhodobě demotivující a demoralizující. 

V případě, že nebudou schopny svým rozhodováním jejich negativní vliv snížit, 

tak nezlepší kvalitu ovzduší ani veřejné zdraví dospělé ani dětské populace. 

Cílem PZKO je dosáhnout na celém území zóny splnění imisních limitů daných 

zákonem o ochraně ovzduší. Je nutné si uvědomit, že realizace posuzovaného 

programu je jistě jedním z předpokladů pro naplnění tohoto cíle. Vzhledem 

k tomu, že se na stavu ovzduší v posuzované zóně významnou měrou podílí i 

emise ze zdrojů umístěných v sousedním Polsku a  aglomeraci CZ08A – 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, je zároveň nezbytné plnit opatření navrhovaná 

v rámci sousedních PZKO (především tedy v programu ostravské aglomerace), 

Národního plánu snižování emisí a nutná je i realizace rozsáhlých opatření na 

polské straně. 

Realizace opatření navržených tímto programem v kombinaci s opatřeními 

navrženými Národním programem snižování emisí bude v určité míře směřovat 

ke snížení imisního zatížení obyvatelstva, a bude tedy mít určitý pozitivní vliv 

na veřejné zdraví. Míra vlivu bude záviset na rozsahu plnění opatření a vlivu 

konkrétních jednotlivých realizací. Nicméně, vzhledem k dosavadním trendům, 
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nízké vymahatelnosti plnění i krátké době na přípravu, schválení a realizaci 

jednotlivých projektů není možné zaručit, že snížení imisí dosáhne ve 

stanoveném časovém horizontu na úroveň současně platných limitů (i když i ty 

jsou výrazně měkčí než limity doporučené WHO), a tedy ani pozitivní vliv na 

veřejné zdraví nemusí dosáhnout potřebné míry. Je nutno konstatovat, že 

stanovení cílů spočívajících v plnění imisních limitů je velmi vítáno. Jako 

nejistotu programu lze v současnosti označit jen velmi omezenou možnost 

kvantifikace vlivu jednotlivých navržených opatření – u většiny navrhovaných 

opatření v současnosti neznáme a ani nemůžeme znát objem a rozsah 

konkrétních v budoucnu realizovaných projektů, a tedy ani jejich konkrétní 

přínos pro  snížení imisí a zlepšení zdraví obyvatel. Dle kap. F. hodnoceného 

PZKO byl sice zpracovatelem proveden odhad plánovaného přínosu realizace 

programu ke snížení úrovně znečištění ovzduší, ale pouze pro vliv dopravních 

opatření a  opatření pro sektor lokálního vytápění na průměrné roční 

koncentrace PM10 a benzo(a)pyren, ale bez vědomí realizace konkrétních 

projektů je model zatížen značnou nejistotou, a i tak je z něj zřejmé, že cíle 

programu pravděpodobně nebudou plněny v požadovaném rozsahu. 

Realizace opatření navržených Programem zlepšování kvality ovzduší bude 

směřovat ke snížení imisního zatížení obyvatelstva, a bude tedy mít určitý 

pozitivní vliv na veřejné zdraví. Plnění imisních limitů je bezesporu vítaný, ale 

velmi ambiciózní závazek, a to už vzhledem ke krátké době na projednání, 

povolení a vlastní realizaci některých navrhovaných opatření (opatření AB1, 

AB2, AB3, AB4, AB9, BB1, BB2, BD1, DB3).  
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13 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 

Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro území zóny CZ07 Střední 

Morava  je zpracován dle § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v 

platném znění (dále „zákon o ochraně ovzduší“). Opatření ke splnění účelu 

Programu navrhovaná v PZKO CZ07 (dodržení imisních limitů) jsou navržena do 

roku 2020.  

Obsah a rozsah vyhodnocení vlivů Programu zlepšování kvality ovzduší 
pro zónu CZ07 Střední Morava byl stanoven na základě zjišťovacího řízení 
vedeného odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence MŽP, které bylo ukončeno vydáním závěru zjišťovacího řízení dne 26. 
srpna 2015, č. j.: 58752/ENV/15. Práce na vlastním hodnocení a zpracování 
dokumentace vyhodnocení vlivů PZKO na životní prostředí  veřejné zdraví 
probíhaly v období srpen - říjen 2015. 

Základní rámec pro hodnocení PZKO CZ07 Střední Morava představuje sada 
témat životního prostředí. Tato témata jsou stanovena na základě požadavků 
zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 
pozdějších předpisů a dále na základě obsahu posuzovaného dokumentu a 
požadavků stanovených závěrem zjišťovacího řízení. 

Přehled hodnocených složek životního prostředí a zdraví a souvisejících 
specifických témat je uveden v následující tabulce: 

Tabulka č. 7: Přehled hodnocených složek životního prostředí a zdraví, vč. souvisejících 

specifických témat 

Téma Specifické problémy 

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

Zdraví 

obyvatel  
Vysoká standardizovaná úmrtnost pro všechny diagnózy. Neklesající 
trend v hrubé úmrtnosti pro kardiovaskulární nemoci. 

Emise sklení-

kových plynů 
Emise skleníkových plynů z elektrárenských a teplárenských zdrojů, 
lokálních topenišť a dopravy. 

Půda  Riziko acidifikace a kontaminace v důsledku atmosférické depozice 

Úbytek ZPF a nezastavěných ploch v důsledku záboru půd 

Ohroženost půd erozí 

Prašnost z těžby a zpracování kamene a štěrkopísků 

Voda  Problémy jakosti povrchových vod v důsledku atmosférické depozice 

Lesní 

ekosystémy  
Zábory a fragmentace lesní půdy. 

Krajina Ubývání zeleně, přírodních stanovišť a ohrožených druhů. 

Narušená integrita a nepříznivý stav ZCHÚ a lokalit Natura 2000 a 
jejich předmětů ochrany. 

Zásahy do ÚSES, VKP 

Narušování krajinného rázu výraznými stavbami. 
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Fragmentace krajiny a snížená migrační prostupnost. 

Odpady  Rostoucí množství odpadů z průmyslu. 

Hluk  Nadměrná hluková zátěž z dopravy. Překračování hlukových limitů, 
zejména v městských aglomeracích a dopravně zatížených lokalitách 

Kulturní 

památky  
Vliv atmosférické depozice na památkové objekty. 

 

Posuzovaná koncepce má v zóně CZ07 Střední Morava potenciál významně 
zlepšit kvalitu ovzduší z hlediska všech látek, které hodnotitel SEA považuje 
v řešené zóně za prioritní (suspendované částice PM10 , PM2,5 a benzo(a)pyren).  
 
V případě různých opatření navržených v PZKO byl identifikován velmi 
různorodý přínos pro kvalitu ovzduší. Opatření v podobě stanovení emisních 
stropů, regulace zdrojů a prověření podmínek provozu pro stacionární zdroje 
bude mít na kvalitu ovzduší v zóně málo významný pozitivní vliv. Důvodem je 
především jejich nízký stávající podíl na imisní zátěži a také jejich skladba 
(jedná se o zcela dominantně o zdroje suspendovaných částic převážně 
minerální povahy, nikoliv o zdroje benzo(a)pyrenu, který působí nejvyšší 
příspěvek zdravotního rizika ze znečištěného ovzduší). Za hlavní potenciální 
přínos navržených emisních stropů lze považovat navržené snížení emisí ze 
silniční dopravy. 
 
Na základě popisu jednotlivých navržených opatření byla identifikována ta, 
která jsou z hlediska ochrany ovzduší v zóně CZ07 Střední Morava prioritní 
(opatření, která při důsledné realizaci nejvíce zlepší kvalitu ovzduší v 
obydlených oblastech): 
AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst) 
AB2 Obchvaty měst a obcí 
AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride 
AB7 Nízkoemisní zóny 
AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu  
AB9 Integrované dopravní systémy 
AB10 Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy 
AB16 Úklid a údržba komunikací 
DB1 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a 

využívání nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie 

Výše uvedená vytipovaná opatření s nejvyšším potenciálním přínosem ke 

kvalitě ovzduší by měla být realizována přednostně před ostatními a na jejich 

důslednou realizaci v praxi by měl být kladen největší důraz.  

Tučně vyznačená opatření v uvedeném výčtu lze považovat za absolutní 
prioritu ochrany ovzduší v zóně, která vyžaduje priorizaci těchto opatření před 
jinými, a to jednak z důvodu nezpochybnitelného významně pozitivního vlivu 
a/nebo proto, že vytváří předpoklady pro realizaci dalších významně 
pozitivních opatření. 
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Z porovnání trendů imisních koncentrací za období let 2007 - 2013 lze 

konstatovat, že zatímco imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 a 

PM2,5 stagnují či mírně rostou, imisní koncentrace benzo(a)pyrenu dramaticky 

narůstají až o 23 % ročně). 

Změna skladby ani emisní úrovně významných zdrojů se v hodnocené zóně do 

roku 2020 nepředpokládá. V případě, že by koncepce nebyla realizována, do 

roku 2020 by u většiny znečišťujících látek stávající trendy vývoje znečištění 

ovzduší zůstaly bez významné změny.  

Bez realizace koncepce by nedošlo ke snížení stávající imisní zátěže 

suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu. Dosavadní údaje naopak indikují 

další zhoršení situace. 

Posuzovaná koncepce má potenciál významně zlepšit kvalitu ovzduší z hlediska 
obou prioritních látek.  

Posuzovaný program je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zlepšení kvality 

ovzduší a snížení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví na regionální 

úrovni. Vzhledem k tomu, že navržená opatření jsou zacílena na snížení emisí 

ve všech významných sektorech zdrojů znečišťování, jedná se o program 

s potenciálně významným pozitivním vlivem na veřejné zdraví. 

V případě, že budou důsledně naplňovány cíle PZKO, dojde oproti nulové 

variantě ke snížení imisní zátěže a souvisejících vlivů na zdraví obyvatel ČR 

(snížení počtu předčasných úmrtí a vzniku onemocnění spojených se 

znečištěním ovzduší). 

Rizika dílčích negativních vlivů koncepce lze očekávat zejména v  dopadech 

na  přírodu a krajinu – především v podobě záboru půdy, fragmentace biotopů 

a lesních porostů, zásahů do ÚSES a VKP, do krajinného rázu, případně 

do  ZCHÚ a lokalit Natura 2000 a snižování migrační prostupnosti krajiny 

v souvislosti s rozvojem dopravní infrastruktury.  

Realizace opatření navržených tímto programem v kombinaci s opatřeními 

navrženými Národním programem snižování emisí bude mít určitý pozitivní vliv 

na veřejné zdraví. Nicméně, vzhledem k dosavadním trendům, nízké 

vymahatelnosti plnění i krátké době na přípravu, schválení a realizaci 

jednotlivých projektů není možné zaručit, že snížení imisí dosáhne ve 

stanoveném časovém horizontu úrovně současně platných limitů. Je nutno 

konstatovat, že stanovení cílů spočívajících v plnění imisních limitů je správnou 

cestou. Jako nejistotu programu lze označit jen omezenou možnost 

kvantifikace vlivu jednotlivých navržených opatření – u většiny navrhovaných 

opatření neznáme jejich konkrétní přínos pro  snížení imisí a zlepšení zdraví 

obyvatel.  
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Posuzovatel koncepce se soustředil na formulaci doporučení pro další 
optimalizaci environmentálních vlivů PZKO. V případech, kde došlo 
k identifikaci rizik závažných negativních vlivů, byla rovněž formulována 
opatření k jejich prevenci, minimalizaci či kompenzaci (kap. 7).  

1. Konkretizovat a urychlit přípravu a budování obchvatů, včetně 

nezbytných návazných opatření v dopravě. Tato opatření na sebe často 

vážou další aktivity s pozitivním efektem. 

2. Územně a časově diverzifikovat dotační podporu modernizace 

individuálního vytápění domácností. Lokality s nejvyšším dopadem 

individuálního vytápění na koncentrace benzo(a)pyrenu (rozhoduje 

velikost populace a imisních příspěvků) by měly být řešeny přednostně 

a výše podpory by zde měla být vyšší. Vymezení těchto území je 

proveditelné na základě rozptylové studie vypracované pro PZKO. 

3. Opatření AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride 

doporučujeme rozšířit na všechna větší města se zavedenou MHD, 

která jsou významnými cílovými místy individuální dopravy (dojezd za 

prací a službami) - orientačně nad cca 20 tis. obyvatel. 

4. Konkretizovat opatření „EC1 Informování a osvěta veřejnosti v 

otázkách ochrany ovzduší“ s cílem zvýšit zájem o dotační podporu 

modernizace individuálního vytápění.  

5. Vytvořit legislativní a technické podmínky pro omezení nelegálních 

excesů při provozu motorových vozidel, které významně zvyšují emise - 

demontáže filtrů pevných částic, nefunkční katalyzátory, korupční 

praktiky při měřeních emisí v rámci STK apod.  

6. Doporučujeme zavést kontrolu využití samosběrných vozů 

podpořených z veřejných prostředků. Pro dostatečný imisní efekt je 

nezbytná dostatečná četnost čištění (mimo srážková období minimálně 

1x týdně), která by měla být kontrolována v terénu. 

 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se doporučuje: 

 Neumisťovat nově budované komunikace (včetně obchvatů) do lokalit 

s překračovanými limity znečištění ovzduší. 

 Nepovolovat nové zdroje znečišťování ovzduší na území s překračovanými 

imisními limity nebo pouze za předpokladu, že nahradí stávající zdroj, a to 

za podmínek uvedených v opatření BD2. 

 

K prevenci a zmírnění negativních vlivů na přírodu a krajinu se doporučuje 

následující: 

 Při plánování dopravních staveb volit trasu s nejmenším negativním vlivem 

na přírodu a krajinu (při současném naplnění dopravních požadavků).  
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 Zábory sídelní zeleně musí být kompenzovány. To je žádoucí nejen pro 

biodiverzitu, ale i z hlediska ochrany ovzduší. 

 Při rekultivaci odvalů je třeba v maximální míře uplatňovat metodu 

ponechání samovolnému vývoji. Při vytváření malých vodních ploch zajistit 

přístupnost pro obojživelníky. Pro výsadby je třeba použít původní, 

stanovištně vhodné dřeviny.  

 Při revitalizaci brownfieldů musí být zachovány případné přírodní hodnoty 

území. 

 

Celkově lze shrnout, že na základě zhodnocení výchozího stavu kvality ovzduší 

a navržených opatření má posuzovaná koncepce potenciál významně zlepšit 

kvalitu ovzduší v zóně z hlediska hodnocených prioritních látek. Podle názoru 

hodnotitele však existuje značné riziko, že se do roku 2020 nepodaří dosáhnout 

velmi ambiciózních cílů ve snižování imisních koncentrací. Velkou neznámou je 

vývoj na polské straně hranice, který zejména v chladné polovině roku 

významně ovlivňuje situaci v hodnocené zóně. 

Pokud se podaří realizovat ambiciózní plán výměny zastaralých domácích kotlů 

na pevná paliva, jsou cíle ve snížení emisí z domácích topenišť dosažitelné. 

Přínosy, resp. snížení emisí z dopravy závisí do značné míry na rozsahu nových 

investic do dopravní infrastruktury a jejich včasném dokončení. 
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14 SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

14.1 PŘEHLED ZPŮSOBŮ VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 Závěr zjišťovacího řízení Vypořádání 

1) Vyhodnotit soulad PZKO CZ07 s relevantními koncepcemi v oblasti ochrany 

životního prostředí na národní úrovni. Vyhodnotit, zda PZKO CZ07 naplňuje 

cíle stanovené ve schválených národních koncepčních dokumentech - 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR - 2005, Aktualizace Státního 

programu ochrany přírody a krajiny ČR - 2009, Státní politika životního 

prostředí ČR na období 2012 –2020.  

V rámci hodnocení bylo provedeno hodnocení souladu PZKO s cíli 
relevantních strategií (viz kapitola 5 SEA vyhodnocení). 
 

2) Vyhodnotit soulad PZKO CZ07 se strategickým dokumentem Zdraví 2020 - 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 

Vyhodnocení souladu s Národní strategií ochrany a podpory zdraví a 
prevence nemocí Zdraví 2020 a Dlouhodobého programu zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století je 
součástí kapitoly 12. Vlivy koncepce na veřejné zdraví. 

3) 
Vyhodnotit, jak PZKO CZ07 zohledňuje např. Zásady územního rozvoje 

Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, Program 

rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a další koncepce týkající se 

dotčených krajů. 

V rámci hodnocení bylo provedeno hodnocení souladu PZKO s cíli 
těchto a dalších relevantních strategií (viz kapitola 5 SEA 
vyhodnocení). 

4) 
Vyhodnotit PZKO CZ07 navrhovaná konkrétní opatření z hlediska jejich 

vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu o posuzování vlivů 
Vyhodnocení vlivu opatření na veřejné zdraví je součástí kapitoly 12 
dokumentace vyhodnocení (hodnocení vlivu PZKO na veřejné zdraví).   
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na životní prostředí, a to včetně synergických a kumulativních vlivů. 

5) 
Vyhodnotit, zda a jak PZKO CZ07 přispívá k řešení stávajících problémů 

životního prostředí tak, jak jsou uvedeny v oznámení koncepce. 
Vyhodnocení bylo provedeno, výsledky hodnocení jsou shrnuty 

v kapitole 6 SEA dokumentace 

6) 
V případě, že budou v rámci PZKO CZ07 uvedena a lokalizována konkrétní 

technická opatření, požadujeme vyhodnotit jejich vliv na zvláště chráněná 

území (ZCHÚ) a navrhnout případná opatření k předcházení, či kompenzaci 

negativních vlivů na ZCHÚ. 

Opatření nejsou v PZKO lokalizována, vyhodnocení bylo provedeno na 
obecné úrovni a byla identifikována případná rizika, které je třeba 
řešit při přípravě konkrétních projektů. Konkrétní vyhodnocení není 
bez lokalizace projektů možné. Opatření k vyloučení a snížení 
negativních vlivů byla v obecné míře stanovena.  Negativní vlivy však 
musí být eliminovány především zákonnými postupy při územním 
plánování a projektové přípravě. 

7) 
Vyhodnotit vliv v koncepci navržených opatření ve vztahu k obecné 

ochraně přírody a krajiny (vliv na krajinný ráz, významné krajinné prvky, 

přírodní parky, územní systém ekologické stability). 

Vyhodnocení bylo provedeno v míře odpovídající obecnosti koncepce, 
která neřeší konkrétní lokalizaci záměrů, je proto možné pouze 
upozornit na případná rizika. Varianty nebyly zpracovány. 

8) 
V rámci v kapitole D. v tabulce č. 3, zejména pak analýzu efektivnosti 

navržených opatření s ohledem na dálkový přenos znečištění z 

Moravskoslezského kraje a Polska včetně studie dálkového přenosu 

znečištění Moravskou bránou, která postihuje především Olomoucký kraj. 

Dále provést zhodnocení, zda a jak lze dané skutečnosti ovlivnit. 

V dokumentaci je problematika rizik spojených s realizací PZKO, 
včetně příspěvku znečištění z Moravskoslezského kraje, řešena 
v kapitole 7. Je zde vyhodnoceno, že ke splnění cílů programu je 
nezbytná významná redukce přenosu z této oblasti. Jedná se o jeden 
z důvodů, které vedou k hodnocení, že dosažení cílů Programu 
(splnění imisních limitů) na celé ploše zóny CZ07 do roku 2020 je 
nepravděpodobné. Snížení příspěvku z Moravskoslezského kraje bude 
řešeno realizací PZKO zóny CZ08Z a aglomerace CZ08A. Za 
předpokladu splnění těchto Programů bude příspěvek dálkového 
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transportu znečištění redukován na úroveň, která za při důsledné 
realizaci Programu zóny CZ07 umožní splnění imisních limitů. 

9) 

Vyhodnotit rizika spojená s nerealizací opatření navrhovaných PZKO CZ07. 

V rámci hodnocení bylo rozpracováno rovněž podrobné vyhodnocení 
vlivů nerealizace koncepce (viz kapitola 2.3 SEA dokumentace). 

Z hlediska ochrany ovzduší představuje případná nerealizace 
navrhovaných opatření nižší redukci emisí a imisních koncentrací, než 
jaká je navržena v PZKO, a tedy nesplnění imisních limitů v roce 2020. 

Vyhodnocení vlivu nerealizace z hlediska veřejného zdraví je součástí 
kapitoly 2 dokumentace vyhodnocení. 

10) 
Vyhodnotit vliv PZKO CZ07 na povrchové a podzemní vody, na chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod a na ochranná pásma vodních zdrojů, se 

zaměřením na problematiku atmosférické depozice nejen nutrientů, ale i 

dalších částic (především kovů). 

Vyhodnocení vlivů na vody bylo provedeno na úrovni detailu 
odpovídající hodnocené koncepci a jeho výsledky jsou shrnuty v 
kapitole 6 SEA dokumentace. Vzhledem k absenci specifikace 
územního průmětu u většiny opatření PZKO, jakož i vzhledem k 
rozsahu nejistot ohledně kvantifikace snížení emisí jednotlivých látek, 
respektive změn objemu depozice v zájmovém území nelze 
odhadnout konkrétní vliv na jednotlivá ochranná pásma vodních 
zdrojů, případně na chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

11) 
Vyhodnotit, zda opatření navrhovaná v rámci PZKO CZ07 nejsou v rozporu 

se zájmy chráněnými zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhodnocení bylo provedeno v míře odpovídající obecnosti koncepce. 

12) 
Vyhodnotit, zda PZKO CZ07 zohledňuje zásady ochrany zemědělského 

půdního fondu s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy. 
Vyhodnocení vlivů na půdy (včetně ZPF) bylo provedeno na úrovni 
detailu odpovídající hodnocené koncepci a jeho výsledky jsou shrnuty 
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v kapitole 6 SEA dokumentace. 

13) 
Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která 

MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení 

vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat. 

Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení jsou vypořádány 
výše v této tabulce; vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu 
zjišťovacího řízení, jsou vypořádána v tabulce níže 
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14.2 PŘEHLED VYJÁDŘENÍ DOŠLÝCH V RÁMCI ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ 

Autor připomínky Připomínky Vypořádání 

ČIŽP OI Brno Předložený program analyzuje stav kvality ovzduší mimo jiné ve Zlínském kraji (program 

zlepšování kvality ovzduší je zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje), jeho 

příčiny znečišťování, identifikuje významné zdroje znečišťování ovzduší, navrhuje opatření 

vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu.   

ČIŽP souhlasí s tím, aby byla opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu soustředěna 

pouze na hlavní priority ochrany ovzduší v zóně:  

- snížení emisí z dopravy v sídlech (s vyjasněním termínů a zodpovědnosti za realizaci 

opatření v dopravě),  

- modernizace individuálního vytápění domácností. 

V PZKO CZ07 je za účelem 

snížení emisí a zlepšení 

kvality ovzduší stanoveno 

celkem 34 opatření, z toho 

22 opatření ke snížení vlivu 

silniční dopravy na úroveň 

znečištění ovzduší (AA1 – 

AC1). 

V PZKO CZ07 byla 

identifikována všechna 

dostupná a realizovatelné 

opatření, které je nutno 

aplikovat tak, aby bylo 

dosaženo požadované kvality 

ovzduší. Opatření nejsou v 

PZKO zaměřena pouze na 

snížení vlivu silniční dopravy 

a na opatření vlivu 

domácností, ale i na snížení 

vlivu stacionárních zdrojů, 
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zemědělské výroby a jiných 

zdrojů, jelikož v zóně CZ07 se 

nachází i zdroje 

s významným imisním 

příspěvkem na kterých je 

možné aplikovat další 

opatření.  

K vyjasnění termínu a 

zodpovědnosti za realizaci 

opatření je potřena zmínit, 

že konkrétní harmonogram 

implementace opatření bude 

moci být stanoven až na 

implementačním výboru 

PZKO, jehož členy budou 

orgány kompetentní 

k provedení jednotlivých 

opatření. Detailní 

harmonogram, který bude 

řešit, která opatření je nutné 

přednostně aplikovat, bude 

stanoven individuálně ve 

vztahu k jednotlivým 
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územním celkům 

s přihlédnutím ke správním 

lhůtám jednotlivých úkonů, 

které se k realizaci 

stanovených opatření 

vztahují, vyplývající z jiných 

zákonů. V rámci vznesených 

připomínek je plánována 

prioritizace jednotlivých 

opatření, jejímž cílem bude 

dosažení kýženého efektu na 

kvalitu ovzduší.  

Co se týká vytápění 

domácností, v PZKO je 

podpora přeměny topných 

systémů v domácnostech 

řešena skrze opatření DB1.  

Toto opatření se bude 

realizovat především na 

národní úrovni 

prostřednictvím Národního 

programu snižování emisí a 

Operačního programu 
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Životního prostředí. 

Důraz na tato opatření a 

jejich přednostní provedení 

je doporučeno také 

v dokumentaci SEA. 

MÚ Valašské Meziříčí Vodní hospodářství: Dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů: Z 

hlediska zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a v souladu se svěřenými 

kompetencemi nemáme k programu zlepšování kvality ovzduší – Zóna CZ07 Střední Morava 

připomínky. 

Bez připomínek 

Odpadové hospodářství: Dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů: Bez připomínek.  

Bez připomínek 

Ochrana ovzduší Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Bez připomínek.  
Bez připomínek 

Ochrana přírody a krajiny: Dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů: Bez připomínek. 

Bez připomínek 

Ochrana zemědělského půdního fondu: Dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek.  

Bez připomínek 

Lesní hospodářství: Dle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů: Bez 

připomínek. 

Bez připomínek 

Magistrát města Prostějova Návrh koncepce řešící problematiku kvality a čistoty ovzduší pro území Střední Moravy 

(včetně k. ú. Prostějov) uvádí zaměření na konkrétní znečišťující látky a jejich výskyt a původ 

v lokalitě. V případě částic kombinovaného vlivu dopravy a dálkového přenosu znečištění z 

Ambicióznost stanovených 

cílů redukce emisí 

z individuálního vytápění 
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aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek. Lokálně k těmto hlavním faktorům přistupuje 

významně také vliv PM konstatuje nevyhovující imisní situaci působením individuálního 

vytápění domácností pevnými palivy. V případě benzo(a)pyrenu uvádí zhoršování imisní 

situace na emisích z individuálního vytápění domácností.  

Koncepce dále uvádí i nastavený trend snižování či udržení stávající kvality (čistoty) ovzduší 

s navrhovanými opatřeními v této oblasti.  

Z praxe orgánu ochrany ovzduší na nejnižším stupni (ORP) lze však konstatovat, že opatření 

uváděná v této koncepci nelze legislativně nařizovat či kontrolovat, nýbrž doporučovat. Tím 

je myšleno např. sledování nevyjmenovaných zdrojů, lokálních topidel, zdrojů do 300kW 

umístěných v soukromém vlastnictví fyzických osob. Dosažení mírného zlepšení snížením 

benzo(a)pyrenu při individuálním topení např. zákazem prodeje emisně nevyhovujících 

zařízení od roku 2014 a zákaz provozu těchto zařízení a související modernizaci kvalitních 

spalovacích zařízení nelze provádět výkonem státní správy na úseku ochrany ovzduší a to z 

důvodu tak velmi mediálního zákazu vstupu do soukromého vlastnictví. V případě částic PM 

je pro naši oblast problematický i dálkový přenos znečištění, který nelze žádnými 

opatřeními ovlivnit, pouze čekat na zlepšení klimatických podmínek a odeznění 

nevyhovující imisní zátěže vlivem povětrnostních podmínek.   

Orgán ochrany ovzduší pak nemá legislativní prostředky na zlepšování kvality ovzduší, jeho 

možnosti a následná vykonávaná činnost se jeví jako neúčinná a nesplňující nastavené 

požadavky.  

K dotazu, na které aspekty by se vyhodnocení mělo zaměřit, sdělujeme, že v koncepci by 

měl zaznít výstup o studii dálkového přenosu znečištění ovzduší Moravskou bránou, který 

domácností je 

v dokumentaci SEA 

komentováná, včetně 

doporučení k maximálnímu 

urychlení procesu 

modernizace tohoto 

segmentu zdrojů. 

Na významný vliv přenosu 

znečištění 

z Moravskoslezského kraje a 

s ním spojená rizika je 

v dokumentaci SEA rovněž 

upozorněno.  Řešením je 

nezbytná důsledná realizace 

PZKO zóny CZ08Z a 

aglomerace CZ08A. Za 

předpokladu splnění těchto 

Programů bude příspěvek 

dálkového transportu 

znečištění redukován na 

úroveň, která za při důsledné 

realizaci Programu zóny 
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postihuje Olomoucký kraj, včetně konstatování, zda lze tuto skutečnost ovlivnit či nikoli.  

Jiné připomínky či požadavky ke koncepci z pohledu orgánu ochrany ovzduší Magistrátu 

města Prostějova nejsou.  

CZ07 umožní splnění 

imisních limitů. 

 

Povinnosti provozovatelů 

těchto zdrojů jsou v zákoně o 

ochraně ovzduší jasně 

vymezeny. ORP mohou 

uplatňovat své připomínky 

při umisťování těchto zdrojů 

a mají jednoznačné 

povinnosti při kontrole 

provozu těchto zdrojů, byť 

současná podoba zákona 

neumožňuje provádět 

kontroly na místě. 

Podle ustanovení § 17 odst. 

1 písm. h) zákona o ochraně 

ovzduší je provozovatel 

spalovacího stacionárního 

zdroje na pevná paliva o 

jmenovitém tepelném 

příkonu od 10 do 300 kW 
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včetně, který slouží jako 

zdroj tepla pro teplovodní 

soustavu ústředního 

vytápění, povinen provádět 

jednou za dva kalendářní 

roky prostřednictvím osoby, 

která byla proškolena 

výrobcem spalovacího 

stacionárního zdroje a má od 

něj udělené oprávnění k jeho 

instalaci, provozu a údržbě, 

kontrolu technického stavu a 

provozu zdroje a předkládat 

na vyžádání obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností 

doklad o provedení této 

kontroly vystavený odborně 

způsobilou osobou 

potvrzující, že spalovací 

stacionární zdroj 

je instalován, provozován a 

udržován v souladu s pokyny 
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výrobce a tímto zákonem. 

V současné době je na úrovni 

vlády diskutována novela 

zákona o ochraně ovzduší, 

která má mimo jiné za cíl 

umožnit provádění kontrol i 

zdrojů umístěných 

v domácnostech, a to za 

jasně vymezených 

podmínek.  

V PZKO CZ07 je za účelem 

snížení emisí a zlepšení 

kvality ovzduší stanoveno 

celkem 34 opatření. U 

každého z nich je uvedena 

gesce, které jsou v PZKO 

uvedeny ve smyslu správní 

úrovně, na kterých je možné 

opatření realizovat.  

Na základě připomínek 

budou nicméně v PZKO 

gesce opraveny a doplněny 
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dovětkem, aby uváděly 

konkrétní orgán, který je 

k realizaci daného opatření 

kompetentní. 

Dovětek „Realizace 

uvedených opatření je plně v 

souladu s kompetencemi a 

příslušností jednotlivých 

orgánů veřejné správy dle 

povahy jednotlivých 

opatření. Podle ust. § 2 odst. 

2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích obec pečuje o 

všestranný rozvoj svého 

území a o potřeby svých 

občanů; při plnění svých 

úkolů chrání též veřejný 

zájem. Podle § 1 odst. 4 a § 2 

odst. 3 zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích pečuje o rozvoj 

území a při výkonu 

samostatné působnosti a 
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přenesené působnosti chrání 

veřejný zájem i kraj. Vlastník 

nemovitosti nebo 

provozovatel zdroje 

znečištění ovzduší, kterého 

se opatření dotýká, 

poskytuje veřejné správě 

nezbytně nutnou součinnost 

pro provádění opatření.“ 

předjímá oddělené 

kompetence veřejné správy 

a bude do PZKO a do OOP o 

vydání PZKO doplněn. 

K připomínce, že v koncepci 

by měl zaznít výstup o studii 

dálkového přenosu 

znečištění ovzduší 

Moravskou bránou uvádíme, 

že žádná taková studie 

provedena nebyla a o jejím 

provedení zatím OOO MŽP 

neuvažuje.  
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MŽP, odbor odpadů Doporučující připomínky: 

1) V celém dokumentu chybí pod tabulkami zdroje dat. 

2) Str. 14 - Dokumenty ČR - národní úroveň - doporučujeme za POH ČR, SPŽP a ostatní 

dokumenty uvést období platnosti, tj. období dokumentů aktuálně platných. 

3) Str. 15 – Rozvojové dokumenty pro území střední Moravy -Olomoucký kraj, Zlínský kraj- 

doporučujeme vzít v úvahu rovněž aktuálně připravovaný krajský POH ZK a OK pro roky 

2016 – 2025. 

4) Str. 28 – Tabulka č. 1 - V současné době jsou již dostupná i data za rok 2013, 

doporučujeme tabulku o údaj za tento rok rozšířit. 

Zásadní připomínky: 

5) Str. 30 - Odpady související s ochranou ovzduší v energetice - odst. 2 - "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." - V tomto odstavci je nutné u 

každé hodnoty uvést, o jaký druh odpadu se jedná. Takto uvedené tvrzení je zavádějící 

např. z hlediska celkové produkce odpadů. 

ad.1. Zdroje dat byly pod 

jednotlivé tabulky / obrázky 

doplněny. 

ad. 2 Období platnosti 

koncepčních dokumentů 

bylo doplněno. 

ad. 3 Vzhledem k tomu, že 

POH ZLK a POH OK jsou stale 

pouze v návrhu, dosud 

nebyly koncepce schváleny, 

byly vzaty v úvahu 

informace, které se 

pravděpodobně již nebudou 

měnit – analytická data, 

statistiky apod. Navržené cíle 

a opatření obou POH v této 

fázi nebyly brány do úvahy. 

ad. 4 Informace byly 

aktualizovány, jsou součástí 

kapitoly 2.2. 

ad. 5 Připomínka byla 

zohledněna, informace byly 
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upraveny a jsou součástí 

kapitoly 2.2 Sea 

dokumenatce. 

MŽP, odbor ochrany vod ve věci Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program zlepšování kvality ovzduší - Zóna 

CZ07 Střední Morava", Vám za odbor ochrany vod sdělujeme, že problematika dopadu 

atmosférické depozice na stav povrchových a podzemních vod je v oznámení koncepce 

řešena nedostatečně. Dopad atmosferické depozice se na stavu povrchových a podzemních 

vod projevuje v širším rozsahu než je definovaná eutrofizace - "atmosférická depozice 

nutrientů (zejména dusíku) může přispět k eutrofizaci povrchových vod". Kumulace látek z 

atmosferické depozice ve vodním prostředí se projevuje dále především depozicí kovů z 

prachových částic a zvýšením koncentrace benzo-a-pyrenu. Požadujeme doplnit.  

Připomínka vzata na vědomí 

a zohledněna v rámci 

zpracování dokumentace 

vyhodnocení vlivů 

MŽP, odbor zvláštní územní 

ochrany přírody a krajiny 

odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny byl požádán o vyjádření k oznámení 

koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší - Zóna CZ07 Střední Morava" (dále jen 

"Program"), a to v rámci posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 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. 

Z předloženého oznámení koncepce vyplývá, že ve vazbě na zvláště chráněná území (dále 

jen "ZCHÚ") by mohla být problematická realizace technických opatření vedoucích ke 

snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší, zejm. opatření ke snížení vlivu silniční dopravy na 

úroveň znečištění ovzduší. Konkrétní podopatření sice nejsou vzhledem k obecnému 

charakteru oznámení koncepce jeho součástí, nicméně v souvislosti s řešenou 

Koncepce obsahuje záměry, 

které mohou mít vliv na 

ZCHÚ (např. R49 a 

vysokorychlostní tratě). Vlivy 

byly v dokumentaci 

vyhodnoceny v míře 

odpovídající obecnosti 

koncepce a byla navržena 

obecná opatření 

k předcházení a minimalizaci 

vlivů. Negativní vlivy však 



 

 

  181 

 

problematikou dovozujeme, že by se mohlo jednat např. o budování obchvatů měst a obcí s 

cílem vymístit zdroje emisí znečišťujících látek mimo obydlené oblasti. Realizace takových 

podopatření může být v některých případech potencionálním rizikem pro předměty a cíle 

ochrany ZCHÚ. S ohledem na výše uvedené požadujeme v rámci zpracování vyhodnocení 

vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví navrhnout opatření k předcházení, 

vyloučení či snížení takového vlivu na předměty a cíle ochrany ZCHÚ v dotčeném území. 

musí být eliminovány 

především zákonnými 

postupy při územním 

plánování a projektové 

přípravě. 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště v 

Kroměříži 

Po prostudovaní předloženého materiálu uvádíme: "Předložená koncepce nebude mít 

zásadní vliv na stav památkového a archeologického fondu na území Zlínského kraje". 

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Kroměříži se vyjadřuje k 

problematice památkové péče pouze na území Zlínského kraje. 

Bez připomínek 

Obvodní báňský úřad pro 

území krajů 

Moravskoslezského a 

Olomouckého 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen OBÚ), 

jako místně příslušný podle ust. § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu 

vrchního dozoru státní báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a věcně 

příslušný podle ust.  § 41 odst. 2, písm. m) téhož zákona, převzal dne 22. 7. 2015 Vaše 

podání ve věci: „Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících  zákonů,  ve  

znění  pozdějších  předpisů  –  zahájení  zjišťovacího  řízení  ke  koncepci   - 

Program zlepšování kvality ovzduší – Zóna CZ07 Střední Morava“ datované dnem 17. 7. 

2015, které bylo zaevidováno pod č.j. SBS 23066/2015.  

OBÚ výše uvedené oznámení bere na vědomí. 

Bez připomínek 
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Magistrát města Olomouce Vyjádření oddělení péče o krajinu a zemědělství 

(Ing. Kamila Kolenyáková, tel. 588488346) 

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, příslušný orgán ochrany přírody dle 

§ 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a příslušný 

orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, v platném znění, nemá k předložené koncepci připomínky. 

Bez připomínek 

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší 

(Bc. Ludmila Hýblová, tel. ) 

Orgán ochrany ovzduší MMOL nemá připomínky k předložené koncepci. 

Bez připomínek 

Vyjádření vodoprávního úřadu 

(Ing. Hana Zvoníčková, tel. 588488320) 

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad 

podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a jako místně příslušný 

vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, vám sděluje, že ke koncepci nemá připomínek. 

Bez připomínek 

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady 

(Ing. Marie Nožková, tel. 588488333) 

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 

a péče o prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti nakládání s odpady vám 

sděluje, že k předloženému dokumentu nemá námitek. 

Bez připomínek 

Olomoucký kraj Po prostudování předložené koncepce uvádíme, že v další fázi požadujeme vyhodnocení 

vazeb na hlavní strategické dokumenty Olomouckého kraje, zejména Program rozvoje 

V rámci hodnocení bylo 

provedeno hodnocení 
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územního obvodu Olomouckého kraje a Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. souladu PZKO s cíli těchto a 

dalších relevantních strategií 

(viz kapitola 5 SEA 

vyhodnocení). 

Statutární město Přerov Statutární město Přerov, zastoupené v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, organizační 

řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, Odborem stavebního 

úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova, v platném znění, vydává po 

projednání s ostatními dotčenými odbory MMPr podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), toto vyjádření: 

K předloženému OZNÁMENÍ KONCEPCE jsou následující připomínky. 

Ochrana ovzduší. 

Program zlepšování kvality ovzduší - Zóna CZ07 Střední Morava, (dále jen „program“), 

nejspíše nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Tak jak je předložen, bude mít 

zřejmě jen velmi malý, pokud vůbec, vliv na zlepšení kvality ovzduší. Jeho přínos je v popisu 

negativních vlivů, avšak nejsou v něm uvedena konkrétní řešení vedoucí ke zlepšení. Na str. 

11 se v kapitole B. 5. m. j. uvádí „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 

CZ07 obsahuje opatření, jejichž aplikací v doporučeném rozsahu dojde ke zlepšení kvality 

ovzduší v CZ07.“ a dále na str. 21 se m. j. uvádí ambiciózní věta „Bez realizace koncepce by 

Připomínka obsahuje 

výňatky z oznámení SEA, 

které jsou podrobněji 

rozpracovány v dokumentaci 

SEA, včetně uvedených rizik 

dosažení cílů Programu. Na 

významný vliv přenosu 

znečištění 

z Moravskoslezského kraje a 

s ním spojená rizika je 

v dokumentaci SEA 

upozorněno.  Řešením je 

nezbytná důsledná realizace 

PZKO zóny CZ08Z a 

aglomerace CZ08A. Za 

předpokladu splnění těchto 

Programů bude příspěvek 

dálkového transportu 
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nedošlo ke snížení stávající imisní zátěže prioritních látek (suspendovaných částic a 

benzo(a)pyrenu).“ 

Za zásadní lze považovat informaci na str. 20 „Celkově nejvíce zatíženou oblastí na území 

zóny je Moravská brána a přilehlá jižní část Hornomoravského úvalu. Nevyhovující imisní 

situaci v zóně rozhodující měrou působí kombinovaný vliv dopravy a dálkového přenosu 

znečištění z aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek. Lokálně k těmto hlavním faktorům 

přistupuje významně také vliv individuálního vytápění domácností pevnými palivy, zejména 

v případě benzo(a)pyrenu. Plošně zvyšují imisní koncentrace SO2 (jeden z hlavních 

prekurzorů sekundárního aerosolu) v zóně především místní velké průmyslové zdroje 

(REZZO1).“ a následně v tab. č. 3, na str. 37, sloupec Návrh analýz v dalším postupu SEA: 

„Posouzení, zda budou navržená opatření dostatečně efektivní, tzn., zda mohou s ohledem 

na dálkový přenos znečištění z Moravskoslezského kraje účinně snížit úroveň znečištění v 

zóně.“ 

Závěr: 

Za nejzásadnější lze považovat provedení analýzy navržených opatření s ohledem na 

dálkový přenos znečištění z Moravskoslezského kraje (a Polska), zda mohou účinně snížit 

úroveň znečištění v zóně. A na základě tohoto zjištění zvolit další postup, přičemž lze z 

praktického sledování vývoje kvality ovzduší z minulých období, (vznik smogových situací ve 

městech zóny), odhadnout, že bez vyřešení snížení emisí severovýchodně zóny CZ07 a 

Moravské brány, další úspěšný postup ke zlepšení kvality ovzduší v zóně CZ07 nebude 

možný. 

Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce, dále na webu města Přerova a na infotextu 

znečištění redukován na 

úroveň, která za při důsledné 

realizaci Programu zóny 

CZ07 umožní splnění 

imisních limitů. 
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kabelové televize. 

Krajský úřad Zlínského kraje Po prostudování předloženého oznámení koncepce sdělujeme, že Krajský úřad Zlínského 

kraje nemá připomínky. 

Bez připomínek 
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15 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI 

15.1 ZÁVĚRY HODNOCENÍ 

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že PZKO CZ07 Střední Morava 

představuje dokument s významným potenciálem k pozitivnímu ovlivnění 

životního prostředí a zdraví. 

Na základě provedeného posouzení výchozího stavu kvality ovzduší a 

navržených opatření lze říci, že posuzovaná koncepce má potenciál významně 

zlepšit kvalitu ovzduší v zóně z hlediska hodnocených prioritních látek. Podle 

názoru hodnotitele však existuje značné riziko, že se do roku 2020 nepodaří 

dosáhnout velmi ambiciózních cílů ve snižování imisních koncentrací. Velkým 

rizikem, či neznámou je vývoj na polské straně hranice, který zejména 

v chladné polovině roku významně ovlivňuje situaci v hodnocené zóně. 

Pokud se podaří realizovat ambiciózní plán výměny zastaralých domácích kotlů 

na pevná paliva, jsou cíle ve snížení emisí z domácích topenišť dosažitelné. 

Přínosy, resp. snížení emisí z dopravy závisí do značné míry na rozsahu nových 

investic do dopravní infrastruktury a jejich včasném dokončení. 

PZKO je koncipován tak, aby při kumulativním působení všech navržených 

aktivit došlo ke snížení imisních koncentrací pod úroveň imisních limitů. Z toho 

vyplývá, že pro dosažení cílů PZKO je nezbytná realizace všech navržených 

dílčích opatření, která jednotlivě představují většinou málo významný vliv na 

kvalitu ovzduší, ale v celkovém souhrnu jsou při důsledném provedení 

významně pozitivní efekt v podobě splnění imisních limitů. Pozitivní 

kumulativní vliv PZKO je zřejmý zejména v případě realizace navržených 

opatření v dopravě, při jejichž realizaci dojde k významně vyššímu efektu, než 

jaký by odpovídal jejich přínosům, pokud by byla opatření realizována bez 

jejich vzájemné provázanosti. 

Cíle programu směřují ke snížení emisí těch látek, které lze z hlediska vlivů na 

zdraví v rámci České republiky i řešené zóny považovat za prioritní (zejména 

suspendované částice, benzo(a)pyren) a NO2. Navržená opatření jsou zacílena 

na snížení emisí ve všech významných sektorech zdrojů znečišťování, proto se 

jedná o program s potenciálně významným pozitivním vlivem na veřejné 

zdraví. 

V případě, že budou důsledně naplňovány cíle PZKO, dojde oproti nulové 

variantě ke snížení imisní zátěže a souvisejících vlivů na zdraví obyvatel ČR 

(snížení počtu předčasných úmrtí a vzniku onemocnění spojených se 

znečištěním ovzduší). 

Rizika dílčích negativních vlivů koncepce lze očekávat zejména v  dopadech na 

přírodu a krajinu – především v podobě záboru půdy, fragmentace biotopů a 
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lesních porostů, zásahů do ÚSES a VKP, do krajinného rázu, případně do ZCHÚ 

a snižování migrační prostupnosti krajiny v souvislosti s rozvojem dopravní 

infrastruktury.  

Posuzovatel koncepce proto navrhl opatření k minimalizaci či kompenzaci 

případných negativních vlivů na složky životního prostředí a zdraví (kap. 7).  

Mezi klíčová doporučení patří následující: 

1. Časově upřednostnit klíčová opatření ke zlepšení ovzduší před ostatními. 

Lze je shrnout do 2 skupin: 

1) opatření podporující snížení emisí z automobilové dopravy,  

2) opatření podporující snížení emisí z individuálního vytápění 

domácností pevnými palivy. 

2. Konkretizovat a urychlit přípravu a budování obchvatů, včetně nezbytných 

návazných opatření v dopravě. Tato opatření na sebe často vážou další 

aktivity s pozitivním efektem. 

3. Územně a časově diverzifikovat dotační podporu modernizace 

individuálního vytápění domácností. Lokality s nejvyšším dopadem 

individuálního vytápění na koncentrace benzo(a)pyrenu (rozhoduje 

velikost populace a imisních příspěvků) by měly být řešeny přednostně a 

výše podpory by zde měla být vyšší. Vymezení těchto území je proveditelné 

na základě rozptylové studie vypracované pro PZKO. 

4. Konkretizovat opatření „EC1 Informování a osvěta veřejnosti v otázkách 

ochrany ovzduší“ s cílem zvýšit zájem o dotační podporu modernizace 

individuálního vytápění.  

5. Neumisťovat nově budované komunikace (včetně obchvatů) a železnice do 

lokalit s překračovanými limity znečištění ovzduší nebo limity hlukovými, 

popřípadě realizovat tyto stavby s takovými technickými opatřeními, aby 

k překračování limitů nedocházelo. 

 

15.2 NÁVRH STANOVISKA 

Zpracovatel SEA předkládá následující návrh stanoviska dle zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů: 

Stanovisko k návrhu koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší zóna 

Střední Morava – CZ07. 

Předkladatel koncepce:  Ministerstvo životního prostředí ČR 

Zpracovatel posouzení:  Sdružení společností Integra Consulting s.r.o. a 

Regionální centrum EIA ve spolupráci s dalšími experty v následujícím složení: 

Mgr. Martin Smutný 
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Mgr. Simona Kosíková Šulcová 

Mgr. Michal Musil  

Ing. Simona Blažková 

Ing. Radim Seibert 

Ing. Jitka Kaslová 

Mgr. Michala Kopečková 

MUDr. Eva Rychlíková 

Ing. Jana Moravcová 

Bc. David Šubrt 

Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava 

– CZ07“ (dále též „PZKO“ nebo “Program”), zpracované v rozsahu přílohy č. 7 

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

pozdějších předpisů, bylo zveřejněno v informačním systému SEA 27. 7. 2015. 

Zjišťovací řízení vedené odborem posuzování vlivů na životní prostředí a 

integrované prevence MŽP bylo ukončeno vydáním závěru zjišťovacího řízení č. 

j.: 58752/ENV/15  ze dne 26. 8. 2015. Práce na vlastním hodnocení 

a zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů PZKO na životní prostředí a 

veřejné zdraví probíhaly v období červenec – říjen 2015.  

Stručný popis koncepce:  

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ07 Střední Morava 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 CZ07 ke 

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

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ07 Střední Morava 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. 

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 
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úrovni možné, jsou tyto postupovány na úroveň národní a reflektovány 

v Národním programu snižování emisí ČR.  

Stručný popis posouzení:  

Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se 

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

pozdějších předpisů, a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona.  

Vzhledem k tomu, že všechny dotčené orgány ochrany přírody svými 

stanovisky vyloučily možné vlivy na lokality soustavy Natura 2000. Součástí 

posouzení PZKO proto tedy nebylo hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to z hlediska dopadů na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany z uvedených 

hledisek dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění.  

Závěry posouzení: 

Zpracovatel SEA navrhuje na základě posouzení vlivů „Programu zlepšování 

kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07“ na životní prostředí: 

Souhlasné stanovisko k návrhu „Programu zlepšování kvality ovzduší zóna 

Střední Morava – CZ07“  

za dodržení níže uvedených podmínek, kterými bude zároveň zajištěna 

minimalizace vlivů, respektive posílení pozitivních dopadů provádění PZKO 

na životní prostředí a veřejné zdraví: 

1. Konkretizovat a urychlit přípravu a budování obchvatů, včetně nezbytných 
návazných opatření v dopravě. Jedná se o opatření s významně pozitivním 
efektem, které na sebe váže často realizaci dalších přínosných aktivit. 

2. Územně a časově diverzifikovat dotační podporu modernizace 
individuálního vytápění domácností. Na ploše zóny lze vytipovat velmi 
různorodé lokality podle imisního přínosu náhrady stávajících zařízení. 
Lokality s nejvyšším dopadem individuálního vytápění na koncentrace 
benzo(a)pyrenu (rozhoduje velikost populace a imisních příspěvků) by měly 
být řešeny přednostně a motivace (např. výše podpory) by zde měla být 
vyšší. 

3. Opatření AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride 
doporučujeme rozšířit na všechna větší města se zavedenou MHD, která 
jsou významnými cílovými místy individuální dopravy (dojezd za prací 
a službami) - orientačně nad cca 20 tis. obyvatel. 

4. Konkretizovat opatření „EC1 Informování a osvěta veřejnosti v otázkách 
ochrany ovzduší“ s cílem omezit riziko nedostatečného zájmu o dotační 
podporu modernizace individuálního vytápění. Ekonomická motivace je 
pouze jedním z řady faktorů vedoucích k rozhodnutí o změně spalovacího 
zařízení. Vliv zaběhaných zvyklostí a univerzálnosti stávajících 
nevyhovujících kotlů není zanedbatelný. 
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5. Vytvořit legislativní a technické podmínky pro omezení nelegálních excesů 
při provozu motorových vozidel, které významně zvyšují emise oproti 
výpočtovým předpokladům - demontáže filtrů pevných částic, nefunkční 
katalyzátory, korupční praktiky při měřeních emisí v rámci STK apod. Jedná 
se o významnou nejistotu hodnocení imisních příspěvků z dopravy (reálné 
emise z vozového parku ovlivněné těmito excesy mohou být 
několikanásobkem emisních faktorů založených na měření při definovaných 
provozních podmínkách motorů a mohou nežádoucím způsobem 
deformovat náhled na priority ochrany ovzduší). 

6. Doporučujeme zavést kontrolu využití samosběrných vozů podpořených 
z veřejných prostředků. Pro dostatečný imisní efekt je nezbytná dostatečná 
četnost čištění (mimo srážková období minimálně 1x týdně), která by měla 
být kontrolována v terénu, nikoliv pouze formálně, např. na základě 
ročního výkazu (omezení rizika falšování údajů tachometrů a čítačů 
provozních hodin). 

7. Neumisťovat nově budované komunikace (včetně obchvatů) do lokalit 
s překračovanými limity znečištění ovzduší. 

8. Nepovolovat nové zdroje znečišťování ovzduší na území s překračovanými 
imisními limity nebo pouze za předpokladu, že nahradí stávající zdroj, a to 
za podmínek uvedených v opatření BD2. 

9. Ministerstvo životního prostředí jako předkladatel koncepce zajistí 
sledování a rozbor vlivů PZKO na životní prostředí a veřejné zdraví. 
V případě zjištění závažných negativních vlivů na životní prostředí nebo 
veřejné zdraví během realizace PZKO je předkladatel povinen zajistit přijetí 
opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů a informovat o tom 
Evropskou komisi, dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně 
dokumentu. 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 nebude mít 

významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 

podmínky nejsou stanoveny. 
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16 SEZNAM SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH 

Vzhledem k tomu, že orgány ochrany přírody svými stanovisky vyloučili možné 

vlivy na lokality soustavy Natura 2000, nejsou k SEA dokumentaci PZKO CZ07 

Střední Morava dokládány žádné přílohy. 
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