
 

 

      

 

 

 

 

 

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ  

ZÓNA CZ04 – SEVEROZÁPAD 

 

OZNÁMENÍ KONCEPCE 

podle § 10c zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu podle 

přílohy č. 7 

 

 

 

 

 

Červenec 2015 

 

 

 

Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 

    



Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ04 Severozápad  – oznámení dle § 10c 

zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 2  

  



Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ04 Severozápad  – oznámení dle § 10c 

zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 3  

OBSAH  

A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI ............................................................................. 5 

A.1. NÁZEV ORGANIZACE.................................................................................................. 5 
A.2. IČ, BYLO-LI PŘIDĚLENO .............................................................................................. 5 
A.3. SÍDLO (BYDLIŠTĚ) ...................................................................................................... 5 
A.4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PRACOVIŠTĚ, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE  

PŘEDKLADATELE ....................................................................................................... 5 
B. ÚDAJE O KONCEPCI ...................................................................................... 6 

B.1. NÁZEV .................................................................................................................... 6 
B.2. OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA) ................................................................................ 6 
B.3. CHARAKTER KONCEPCE ............................................................................................ 11 
B.4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ............................................................................... 11 
B.5. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ ........................................................... 13 
B.6. HLAVNÍ CÍLE .......................................................................................................... 14 
B.7. PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ ................................................................... 15 
B.8. VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY .......................................................................... 15 
B.9. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ ....................................................................... 17 
B.10. NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ................................................................................................ 17 
B.11. ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ ............................................................................................ 17 
C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ ....................................................................... 18 

C.1. VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ .................................................................................. 18 
C.2. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ 

OVLIVNĚNY ............................................................................................................ 18 
C.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ............... 18 
D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ ............................................... 44 

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE .................................................................................... 49 

E.1. VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY...................... 49 
E.2. MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ KONCEPCE49 
E.3. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ .................................................................................................. 49 
E.4. STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE §45I ODST. 1 

ZÁKONA Č. 114/1992 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ ............................................................ 49 
PŘÍLOHY …………………………………………………………………………………………………………………..54 

 

 

 

 

 



Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ04 Severozápad  – oznámení dle § 10c 

zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 4  

SEZNAM TABULEK  

TABULKA Č. 1: HLAVNÍ PROBLÉMY ŽP A ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL NA ÚROVNI ZÓNY 

SEVEROZÁPAD ................................................................................................ 40 

TABULKA Č. 2: TÉMATA ŽP A MOŽNÁ RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI PLYNOUCÍ Z PROGRAMU 

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ04 SEVEROZÁPAD. ..................................... 44 

TABULKA Č. 3: PŘEHLED STANOVISEK ORGÁNŮ OCHRANY PŘÍRODY DLE § 45I ODST. 1 ZÁKONA 

Č. 114/1992 SB. ........................................................................................... 50 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ  

OBRÁZEK Č. 1: VÝVOJ EMISÍ HLAVNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V OBDOBÍ 2001 – 2011...... 20 

OBRÁZEK Č. 2: POČET OBYVATEL V KARLOVARSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI V LETECH 2009 – 

2013) ........................................................................................................... 24 

OBRÁZEK Č. 3: POČET OBYVATEL VE VĚKU 0-14 LET V KARLOVARSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI 

V LETECH 2009-2013 ..................................................................................... 24 

OBRÁZEK Č. 4: POČET OBYVATEL VE VĚKU 65 A VÍCE LET V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI 

V LETECH 2009-2013 ..................................................................................... 25 

OBRÁZEK Č. 5: POČET OBYVATEL SEVEROZÁPADU V LETECH 2009-2013 ......................... 25 

OBRÁZEK Č. 6: POČET OBYVATEL 0-14 LET SEVEROZÁPADU V LETECH 2009-2013 ........... 26 

OBRÁZEK Č. 7: POČET OBYVATEL VE VĚKU 65 A VÍCE LET SEVEROZÁPADU V LETECH 2009-

2013 ............................................................................................................ 26 

OBRÁZEK Č. 8: ÚMRTÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA ...................................................... 28 

OBRÁZEK Č. 9: POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST ORNÉ PŮDY VĚTRNOU EROZÍ .......................... 31 

 



Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ04 Severozápad  – oznámení dle § 10c 

zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 5  

A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI  

A.1. NÁZEV ORGANIZACE 

Česká republika  –  Ministerstvo životního prostředí  

 

A.2. IČ, BYLO-LI PŘIDĚLENO 

00164801 

 

A.3. SÍDLO (BYDLIŠTĚ) 

Vršovická 1442/65 

100 10 Praha 10 

 

A.4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PRACOVIŠTĚ, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE 

PŘEDKLADATELE 

Bc. Kurt Dědič  

ředitel odboru ochrany ovzduší  

Ministerstvo životního prostředí  

Vršovická 1442/65 

100 10 Praha 10  

Telefon: +420 267 122 837 

Email: kurt.dedic@mzp.cz   

 



Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ04 Severozápad  – oznámení dle § 10c 

zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 6  

B. ÚDAJE O KONCEPCI 

B.1. NÁZEV 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ04 – Severozápad (dále též jen 

„PZKO“, příp. „Program“). 

 

B.2. OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA) 

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. 

Osnova koncepce  

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

nejsou přímou součástí nebo přílohami Programu. Tyto materiály jsou 

poskytnuty Krajským úřadům a dalším členům regionálního řídícího výboru 

k dalšímu využití. 

Podkladové materiály jsou členěny následovně: 

 Část 01 – Popis řešeného území, 

 Část 02 – Analýza úrovně znečišťování (Emisní analýza), 

 Část 03 – Analýza úrovně znečištění (Imisní analýza), 

 Část 04 – Rozptylová studie, 

 Část 05 – SWOT analýza, 

 Část 06 – Vyhodnocení opatření přijatých před zpracováním programu, 

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

Program obsahuje následující kapitoly: 

MANAŽERSKÝ SOUHRN 

A.  ÚVOD 

B.  ZÁKLADNÍ INFORMACE 

B.1  Vymezení a popis zóny 

B.1.1  Ústecký kraj 
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B.1.2  Karlovarský kraj 

B.2  Popis způsobu posuzování úrovní znečištění, umístění stacionárního 

měření (mapa, geografické souřadnice)  

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

B.3.1  Stanovení cílové skupiny obyvatel 

B.3.2  Vymezení citlivých ekosystémů 

B.3.3  Odhad rozlohy znečištěných oblastí pro jednotlivé  

znečišťující látky 

B.3.4  Velikost exponované skupiny obyvatel 

B.4  Seznam odpovědných osob 

C.  ANALÝZA SITUACE 

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

2003 - 2012 

C.1.1  Suspendované částice PM10 

C.1.2  Benzo(a)pyren 

C.2  Aktuální úrovně znečištění 

C.3  Odhad vývoje úrovně znečištění 

C.4  Celkové množství emisí v oblasti 

C.4.1 Emisní vstupy 

C.4.2  Emisní bilance – vývojové řady 

C.4.3  Podrobné emisní bilance pro rok 2011 

C.5  Analýza příčin znečištění 

C.6  Výčet významných zdrojů znečišťování ovzduší doplněný jejich 

geografickým vyznačením 

C.6.1  Vyjmenované zdroje - tuhé znečišťující látky 

C.6.2  Vyjmenované zdroje - benzo(a)pyren 

C.6.3  Mobilní zdroje (doprava) 

C.6.4  Hodnocení emisních bilancí 

C.7  Informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí 

C.7.1  Sekundární aerosoly 

C.7.2  Pozadí – odhad nemodelovaných zdrojů znečištění 
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C.8  Opatření přijatá před zpracováním programu na lokální, regionální, 

národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k dané zóně 

 a hodnocení účinnosti těchto opatření 

C.8.1  Opatření přijatá na národní a mezinárodní úrovni 

C.8.2  Opatření přijatá na regionální úrovni 

C.8.3  Opatření přijatá na lokální úrovni 

C.8.4  Hodnocení účinnosti uvedených opatření 

C.9  SWOT analýza 

D.  CÍLE A PRIORITY PROGRAMU 

D.1  Matice logického rámce 

D.2 Identifikace cílů a priorit 

D.2.1  Stanovení cíle Programu zlepšování kvality ovzduší 

D.2.2  Řešené znečišťující látky 

D.2.3  Kategorie zdrojů 

D.2.4  Územní priority 

E.  SEZNAM A POPIS NOVĚ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

E.1  Administrativní a legislativní opatření k ochraně ovzduší 

E.1.1  Opatření realizovatelná na národní úrovni 

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

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

úřad/úřad obce s rozšířenou působností)  

E.2  Územní emisní stropy 

E.2.1  Úvodní ustanovení ke stanovení územních emisních stropů pro 

vyjmenované stacionární zdroje 

E.2.2  Postup stanovení územních emisních stropů pro skupiny 

vyjmenovaných stacionárních zdrojů 

E.2.3  Emisní stropy pro vyjmenované stacionární zdroje v zóně CZ04 

Severozápad 

E.2.4  Postup stanovení emisních stropů pro silniční automobilovou 

dopravu 

E.2.5  Emisní stropy pro silniční automobilovou dopravu v zóně CZO4 

Severozápad 

E.3  Regulace vyjmenovaných zdrojů v souladu s §13 odst. 1 zákona  

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

k překročení imisního limitu 

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

E.5.1  Priority v návrhu opatření 

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

ovzduší 

E.5.3  Opatření ke snížení vlivu vyjmenovaných stacionárních zdrojů 

na úroveň znečištění ovzduší 

E.5.4  Opatření ke snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň 

znečištění ovzduší 

E.5.5  Opatření ke snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných  

v domácnostech (případně v živnostenské činnosti) na úroveň 

znečištění ovzduší 

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

znečištění ovzduší 

E.6  Specifické problémy 

E.7  Katalog typových opatření 

E.8  Financování navržených opatření 

E.8.1  Posouzení možné podpory u jednotlivých opatření 

E.8.2  Vyhodnocení možnosti využití externích zdrojů financování 

F.  ODHAD PLÁNOVANÉHO PŘÍNOSU KE SNÍŽENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ 

VYJÁDŘENÝ PROSTŘEDNICTVÍM VHODNÝCH INDIKÁTORŮ  

A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA POTŘEBNÁ K DOSAŽENÍ IMISNÍCH LIMITŮ 

F.1  Odhad vývoje úrovně znečišťování 

F.1.1  Modelové vyhodnocení dopadu navrhovaných dopravních 

opatření 

F.1.2  Modelové vyhodnocení dopadu realizace navrhovaných 

opatření v sektoru vytápění domácností 

F.1.3  Modelové vyhodnocení realizace opatření navržených na 

vyjmenovaných stacionárních zdrojích 

F.2  Indikátory Programu 

G.   SEZNAM RELEVANTNÍCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH ZDROJŮ 

INFORMACÍ 
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Obsah koncepce  

Návrhová část 

Pro každou řešenou znečišťující látku jsou na úrovni zóny CZ04 Severozápad 

stanoveny prioritní kategorie zdrojů, přičemž jejich zdůvodnění vyplývá 

z podílů na celkových emisích jednotlivých škodlivin a zejména na imisním 

příspěvku jednotlivých skupin zdrojů: 

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

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

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

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

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

 

Typy plánovaných opatření  

Návrhová část obsahuje seznam a popis nově navrhovaných opatření:  

 Administrativní a legislativní opatření k ochraně ovzduší  

 Územní emisní stropy 

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

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

 Technická opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší 
realizovatelná na různých správních úrovních (národní, regionální, lokální) 
– tzv. katalog opatření. Opatření jsou detailně rozpracována do karet 
opatření, které obsahují kód opatření, název, popis opatření, správní 
úroveň na které může být opatření aplikováno, časový rámec opatření atd. 
Každé opatření má navíc navržený doporučený způsob aplikace s ohledem 
na jeho maximální efektivitu.  

 



Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ04 Severozápad  – oznámení dle § 10c 

zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 11  

Implementační část zahrnuje návrh financování navržených opatření, odhad 

plánovaného přínosu ke snížení úrovně znečištění (modelové vyhodnocení 

dopadu navrhovaných opatření), vč. návrhu indikátorů pro sledování  

a hodnocení a odhad časového harmonogramu pro dosažení cílů, res. imisích 

limitů. 

Financování navržených opatření 

Návrh Programu identifikuje jako nejvýznamnější možné zdroje pro zajištění 

financování navržených opatření následující národní a evropské zdroje 

programovacího období 2014 – 2020: 

 Operační program Životní prostředí; 

 Operační program Doprava; 

 Integrovaný regionální operační program; 

 Program rozvoje venkova; 

 Nová zelená úsporám. 

Vazba PZKO na další související koncepce k řízení kvality ovzduší 

Program vznikl v rámci zpracování společného projektu, jehož výstupem je 

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

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

pro 10 zón a aglomerací. 

 

B.3. CHARAKTER KONCEPCE 

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ04 Severozápad 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 CZ04 ke 

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

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ04 Severozápad 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. 

 

B.4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ 

Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší je zákon 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Podrobnosti dále specifikuje vyhláška 

č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 

rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. 

Česká legislativa reflektuje požadavky Evropské unie stanovené směrnicí pro 
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kvalitu vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, tedy směrnicí 

2008/50/ES. Tato nová směrnice sloučila většinu předchozích právních 

předpisů do jediné směrnice (s výjimkou směrnice 2004/107/ES) beze změny 

stávajících cílů kvality ovzduší. Nově jsou stanoveny cíle kvality ovzduší pro 

PM2,5 (jemných částic). 

Míra znečištění ovzduší je objektivně zjišťována monitorováním koncentrací 

znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry sítí měřicích stanic. Při 

hodnocení kvality ovzduší jsou porovnávány zjištěné imisní úrovně 

s příslušnými imisními limity, případně s přípustnými četnostmi překročení 

těchto limitů dle zákona o ochraně ovzduší. 

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

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

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

jednotky řízení kvality ovzduší. 

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

znečištění, přičemž imisní limity a přípustné četnosti překročení jsou stanovené 

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

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

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

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

250 000 (dále jen „aglomerace“). 

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

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

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

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

zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo 

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

k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo aglomeraci program 

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

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

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

doby vydání programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných dle zákona platí 

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

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

zajistit dodržování dobré kvality ovzduší. To odpovídá jedné ze základních 

zásad směrnice 2008/50/ES, která obdobně požaduje, aby již jednou dosažená 

vyhovující kvalita ovzduší byla nadále dodržována. 
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B.5. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ 

Účelem Programu je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin 

znečištění ovzduší a především stanovit taková opatření, jejichž realizace 

povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. 

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

v Programu v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně 

znečištění nebyly překročeny. PZKO pro zónu CZ04 Severozápad obsahuje 

opatření, jejichž aplikací v doporučeném rozsahu dojde ke zlepšení kvality 

ovzduší v zóně. 

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

Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro zpracování Programu byl jako 

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

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

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

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

Programy zlepšování kvality ovzduší jsou vytvářeny pro zóny a aglomerace 

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

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

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

jeho příčiny, identifikují významné zdroje znečišťování ovzduší, navrhují 

opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. Mezi významná nová opatření 

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

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

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

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

úrovni možné, jsou tyto postupovány na úroveň národní a reflektovány 

v Národním programu snižování emisí ČR. 

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ04 Severozápad byl zpracován 

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

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

Programu se účastnila široká skupina subjektů. Pro účely projednání byly 

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

V řídících výborech byly zastoupeny, kromě ministerstva životního prostředí 

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

zemědělství, financí i vnitra, orgány kraje, obcí s rozšířenou působností a obcí, 

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. 

Program zlepšování kvality ovzduší – zóna CZ04 Severozápad, stejně jako 

Programy zlepšování kvality ovzduší pro ostatní zóny a aglomerace, bude 

vydán Ministerstvem životního prostředí formou opatření obecné povahy  

a zveřejněn ve věstníku MŽP. 

 

B.6. HLAVNÍ CÍLE 

Cílem PZKO je dosáhnout na celém území zóny CZ04 Severozápad splnění 

imisních limitů1 daných zákonem o ochraně ovzduší. Cíl programu je stanoven 

tak, aby: 

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

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

Z uvedeného cíle pak pro CZ04 Severozápad vyplývají následující řešené 

znečišťující látky: 

 suspendované částice:  

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

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

U ostatních znečišťujících látek není, dle prostorové interpretace imisních dat 

ČHMÚ (na základě vyhodnocení pětiletých průměrů), indikováno dlouhodobé 

překračování imisního limitu. 

Pro každou řešenou znečišťující látku jsou na úrovni zóny CZ04 Severozápad 

stanoveny prioritní kategorie zdrojů, přičemž jejich zdůvodnění vyplývá 

z podílů na celkových emisích jednotlivých škodlivin a zejména na imisním 

příspěvku jednotlivých skupin zdrojů: 

                                                                    

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

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

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

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

 Nevyjmenované zdroje fugitivních emisí pevných částic (TZL, PM10) - 
stavební činnost, větrná eroze ze zemědělských a jiných nezpevněných 
pozemků (výsypky hnědouhelných dolů, nevyužívané průmyslové areály). 

 

B.7. PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ  

Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ04 Severozápad je zpracován 

invariantně. 

 

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

A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY 

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

regionálních a místních, případně národních dokumentů. Níže je uveden 

přehled nejdůležitějších relevantních strategických dokumentů – určení  

a vyhodnocení hlavních vazeb Programu k těmto dokumentům bude 

předmětem dalšího postupu hodnocení: 

Dokumenty ČR - národní úroveň 

 Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

2014-2020 

 Operační program Životní prostředí 2014-2020 

 Operační program Doprava 2014-2020  

 Integrovaný regionální operační program 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+ 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

 Státní energetická koncepce 
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 Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů 

 Druhý Akční plán energetické účinnosti České republiky 

 Surovinová politika ČR 

 Státní politika životního prostředí 

 Národní program snižování emisí 

 Plán odpadového hospodářství ČR  

 Rámcová směrnice o změně klimatu a Kjótský protokol 

 Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence 

nemocí 

 Akční plán zdraví a životní prostředí 

Dokumenty pro území Karlovarského kraje - regionální úroveň 

 Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje (2003) 

 Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 

 Územní energetická koncepce Karlovarského kraje 

 Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická 

koncepce Karlovarského kraje 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny 

Dokumenty pro území Ústeckého kraje - regionální úroveň 

 Územní energetická koncepce Ústeckého kraje 

 Krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu 

siřičitého a oxidů dusíku Ústeckého kraje 

 Krajský program snižování emisí látek přispívajících ke změně klimatu 

Země Ústeckého kraje 

 Integrovaný krajský program zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje 

 Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje (2003) 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje. 

 Krajský program pro zlepšení specifických problémů Ústeckého kraje 

 

Kumulace vlivů 

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

vlivů s opatřeními v jiných koncepčních dokumentech, které mohou ovlivnit 

kvalitu ovzduší (např. OP Doprava, OP Životní prostředí, aktualizace Státní 
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energetické koncepce apod.). Podrobnější vyhodnocení kumulativních vlivů 

bude předmětem dalších kroků zpracování SEA. 

 

B.9. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ 

Termín pro vyhlášení Programu zlepšování kvality ovzduší zóny - zóna CZ04 

Severozápad je podzim 2015. 

 

B.10. NÁVRHOVÉ OBDOBÍ 

Navržená opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ04 

Severozápad jsou zpracovávána do roku 2020. 

 

B.11. ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ04 Severozápad bude vydán 

Ministerstvem životního prostředí ČR formou opatření obecné povahy. 
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Program zlepšování kvality ovzduší je zpracován pro území Ústeckého  

a Karlovarského kraje.  

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

ovzduší. Zóna CZ04 Severozápad pokrývá správní obvod Ústeckého  

a Karlovarského kraje. Území zóny tvoří okresy: Kadaň, Chomutov, Litvínov, 

Teplice, Most, Bílina, Ústí nad Labem, Děčín, Rumburk, Varnsdorf, Litoměřice, 

Lovosice, Roudnice nad Labem, Louny, Podbořany, Žatec, Aš, Kraslice, Ostrov, 

Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Karlovy Vary. 

 

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

OVLIVNĚNY  

Územně samosprávné členění České republiky vychází ze základních jednotek – 

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

se ovlivnění území dvou krajů České republiky: 

 Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech 

 Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem 

 

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

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

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

charakter dokumentu tedy bylo možné již při zpracování oznámení 

identifikovat hlavni složky a témata životního prostředí a veřejného zdraví, 

respektive ty složky, které pravděpodobně PZKO ovlivněny nebudou. Na 

základě předběžné analýzy PZKO zpracovatel oznámení definoval následující tři 

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

na PZKO: 

Kategorie 1 – ovzduší, zdraví obyvatel, změny klimatu: témata se silnou 

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

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

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

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

pravděpodobně nebude mít vliv na tato témata.  

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

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

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

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

Témata v kategorii 3 jsou proto popsána jen velmi stručně.  

 

Ovzduší  

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

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

Z hlediska zdravotních dopadů v ČR je rozhodující znečištění ovzduší jemnými 

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

perzistentními organickými polutanty (POP), zejména polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky (PAU). Významný podíl na znečištění ovzduší 

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 

Rozhodující podíl na celkových emisích v zóně mají zdroje umístěné 

v Ústeckém kraji. Podíl Karlovarského kraje na vyprodukovaných emisích 

v zóně činí jen cca 12 - 25% (podle jednotlivých znečišťujících látek), pouze 

v případě NH3 se jedná o cca třetinový podíl. 

Na základě emisní bilance ČHMÚ je na následujícím grafu znázorněn vývoj 

velikosti emisí jednotlivých znečišťujících látek v Zóně CZ04 – Severozápad 

v uplynulých letech. 
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Obrázek č. 1: Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v období 2001 – 2011 

 

Zdroj dat: Emisní bilance ČHMÚ 

V případě všech hlavních znečišťujících látek dochází v zóně Severozápad ke 

stabilnímu poklesu emisí, a to v celém hodnoceném období. U všech látek je 

pokles plynulý, pouze v případě SO2 dochází občasně k rychlejším meziročním 

změnám ve vazbě na provoz velkých energetických zdrojů na hnědé uhlí (např. 

skokový pokles mezi roky 2007 a 2008). 

Na snížení emisí TZL, SO2 a NOx se nevíce podílelo snížení emisí v energetickém 

průmyslu (zdroje REZZO 1). Dosažený pokles emisí SO2 a NOx v ostatních 

sektorech je s ohledem na dominantní podíl průmyslové energetiky 

v absolutním množství emisí nevýznamný. Emise oxidu uhelnatého a VOC 
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stagnují, resp. jsou nevýznamné (REZZO 2).  
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s tím spojených sypkých materiálů. Ve skutečnosti je proto podíl průmyslových 
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vyprodukovaných v zóně, které se významně podílejí na vzniku sekundárního 

aerosolu, lze za prioritu považovat také pokračující snižování emisí SO2 z tohoto 

sektoru zdrojů. 

Imisní situace 

V uplynulých 5-ti letech došlo v Zóně CZ04 - Severozápad k překročení imisních 

limitů stanovených pro: 

 nejvyšší denní koncentrace suspendovaných částic PM10 - souvislá oblast 

v Ústeckém kraji ohraničená městy Kadaň, Louny, Chomutov, Litvínov, Ústí 

n. L., Litoměřice, Roudnice n. L., mimo výše položených oblastí Českého 

středohoří, dále Děčín a Štětí, 

 průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu - větší obce na území 

Ústeckého kraje (Ústí n. L., Teplice, Bílina, Chomutov, Most, Louny, Kadaň, 

Žatec, Louny, Lovosice, Litoměřice, Děčín aj.). 

Celkově nejvíce zatíženou oblastí zóny je Mostecko. Nevyhovující imisní situaci 

v zóně rozhodující měrou působí kombinovaný vliv povrchové těžby hnědého 

uhlí (lokální vliv v okolí velkolomů), energetického průmyslu (regionální vliv), 

individuálního vytápění pevnými palivy (plošný vliv ve všech obcích, zejména 

na periferiích měst a menších sídlech) a lokálně automobilové dopravy  

(v blízkosti dálnice D8 a v centrech měst). 

Pro látky, které v zóně CZ04 Severozápad překračují imisní limity, lze na 

základě porovnání pětiletého průměru imisních koncentrací za období let 2007 

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

celkové trendy vývoje znečištění v zóně: 

 imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 stagnují (změna 

průměrných ročních koncentrací neprůkazná - o méně než 1% ročně), 

 imisní koncentrace benzo(a)pyrenu v Ústeckém kraji narůstají (o cca 10% 

ročně), v Karlovarském kraji stagnují. 

V souvislosti s výše uvedeným hodnocením je potřeba upozornit na zásadně 

odlišné imisní poměry v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zatímco v Ústeckém 

kraji je kvalita ovzduší silně zhoršená a její trendy neuspokojivé, Karlovarský 

kraj se vyznačuje v podstatě dobrou kvalitou ovzduší bez negativních trendů, 

pouze imisní koncentrace benzo(a)pyrenu v Karlových Varech se blíží imisnímu 

limitu. 

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.  
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Výjimkou je benzo(a)pyren, u kterého by 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).  

Z provedené analýzy vyplývá, že bez realizace koncepce by nedošlo ke snížení 

imisní zátěže. Dosavadní údaje naopak indikují možné další mírné zhoršení 

situace, zejména v případě benzo(a)pyrenu. 

 

Veřejné zdraví  

Zdravotní stav obyvatel Ústeckého kraje patří z pohledu hodnocených 

indikátorů k nejhorším v rámci krajů České republiky. V převážné většině 

indikátorů je mezi 14 kraji na nejhorším místě. Z hlediska vývoje je pak možné 

zaznamenat tyto zásadní trendy:- od roku 1990 se v Ústeckém kraji i celé ČR 

prodloužila naděje dožití při narození u žen o 4,7 roku a u mužů o 6,6 roku.  

Je především výsledkem zlepšené zdravotnické péče, v prvé řadě rychlé 

intervence při mozkových a srdečních příhodách, a také dalším snížením 

kojenecké úmrtnosti, která v ČR dosáhla jedné z nejnižších měr na světě. 

Přes uvedené pozitivní změny jsou úmrtnostní podmínky v Ústeckém kraji 

nejméně příznivé a to jak z celkového pohledu, tak i z pohledu jednotlivých 

příčin. 

I přes zvyšující se hodnotu je naděje na dožití u mužů i žen v Ústeckém kraji 

trvale nejnepříznivější ze všech krajů České republiky (o cca 2 roky nižší oproti 

průměru ČR u mužů i žen). 

Zatímco klesá úmrtnost na choroby oběhové soustavy a zhoubné novotvary 

(měřeno měrami standardizované úmrtnosti), zjištěné případy (incidence) 

všech zhoubných novotvarů mají trend dlouhodobě rostoucí. 

Vývoj zdravotního stavu lze obecně charakterizovat dlouhodobým rostoucím 

trendem výskytu chronických onemocnění diabetes, hypertenzní nemoci, 

ischemické nemoci srdeční, cévní nemoci mozku, obezita). 

Výskyt nemocí a jejich závažnost roste s přibývajícím věkem a nemocnost  

a úmrtnost je vyšší u mužů než u žen. 

Na základě projekce obyvatelstva Ústeckého kraje do roku 2065 zpracované 

ČSÚ lze očekávat tyto trendy populačního vývoje v Ústeckém kraji: 

 stagnace (do roku 2030), následně mírný pokles počtu obyvatel (za 

předpokladu nulové migrace) - v horizontu projekce (do roku 2065) by se 

tak mohl snížit až o 15%; 

 dynamické stárnutí obyvatelstva: o průměrný věk se do roku 2030 zvýší o 5 

let, následně do roku 2065 o dalších 5 let o podíl dětí do 15 let na populaci 
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bude do roku 2030 stagnovat v současné výši 15%, následně bude mírně 

klesat k úrovni 13%, o dynamicky poroste podíl osob starších 65 let 

z výchozí úrovně 13% až na konečných 32%, což představuje nárůst o 240% 

(v roce 2030 bude tento podíl cca 22,5%) a to na úkor ekonomicky aktivní 

části populace, jejíž zastoupení v populaci se bude ve stejné míře 

zmenšovat, o index stáří konstruovaný jako podíl počtu osob starších 65 let 

k počtu dětí do 15 let se zvýší z výchozí úrovně 90% na konečných 250%; 

 budoucí demografický obraz Ústeckého kraje i celé ČR: 

 přibližně stejný počet obyvatel jako dnes, 

 přibližně stejně dětí, 

 méně osob v produktivním věku, 

 podstatně více seniorů, 

 podstatně větší nároky na zdravotní péči; 

Demografické stárnutí v ČR i Ústeckém kraji je neodvratným procesem, který 

může zmírnit pouze kladné saldo migrace. 

Prognóza vývoje zdravotního stavu obyvatelstva je zpracována na základě 

současného zdravotního stavu a budoucího populačního vývoje obyvatelstva 

Ústeckého kraje a lze (stejně jako v celé ČR) očekávat následující trendy: 

 další prodlužování doby dožití, stárnutí populace a s tím spojené zvyšování 

počtu lidí ve vyšších věkových skupinách, bude vzhledem  

k silné závislosti nemocnosti na věku pacientů znamenat další nárůst 

nemocnosti; 

 pokračující změna struktury onemocnění od akutních k chronickým; 

 další nárůst počtu závažných chronických onemocnění, zejména: 

 nádorová onemocnění, 

 onemocnění oběhové soustavy (ischemické nemoci srdeční, cévní 

nemoci mozku), 

 muskuloskeletální poruchy, 

 metabolické poruchy (diabetes, metabolický syndrom, obezita), 

 astma, chronická obstruktivní onemocnění plic, 

 vysoký krevní tlak, 

 onemocnění ledvin, 

 poruchy zraku, 

 poruchy sluchu; 
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 nárůst počtu onemocnění nervového systému (demence  

a Alzheimerovou choroba). 

(Zdroj: Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 

na období 2015 - 2020.) 

Obrázek č. 2: Počet obyvatel v Karlovarském a Ústeckém kraji v letech 2009 – 2013) 

 

V Ústeckém kraji a Karlovarském kraji se během pěti let zdánlivě udržuje počet 

obyvatel ve stejné výši. 

Obrázek č. 3: Počet obyvatel ve věku 0-14 let v Karlovarském a Ústeckém kraji v letech 

2009-2013 
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Senzitivní věkové skupiny (děti a starší obyvatelé) a počet jejích obyvatel se co 

do počtu chovají zhruba stejně. Nepatrně narůstá počet dětí do 15 let.  

Obrázek č. 4: Počet obyvatel ve věku 65 a více let v Ústeckém a Karlovarském kraji 

v letech 2009-2013 

 

V obou krajích Ústeckém i Karlovarském přibývá obyvatel starších 65 let. Pokud 

posuzujeme ale počet obyvatel v celé zóně, smutně konstatujeme, že dochází 

k jeho celkovému úbytku. To znázorňuje následující graf. 

Obrázek č. 5: Počet obyvatel Severozápadu v letech 2009-2013 
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emigrace ze zóny se týká osob v produktivním věku, při čemž přibývá dětí  

a starších lidí. Určitě by bylo vhodné znát důvod této emigrace, 

pravděpodobně bude ekonomická a za prací. 

Obrázek č. 6: Počet obyvatel 0-14 let Severozápadu v letech 2009-2013 

 

Populační boom „Husákových dětí“ se projevuje i v zóně Severozápad. 

Obrázek č. 7: Počet obyvatel ve věku 65 a více let Severozápadu v letech 2009-2013 
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Určitá struktura činností v zóně Severozápad, tedy i struktura sektorů, 

zapříčiňujících výsledně zdravotní stav populace, je pro území zóny specifická  

a neopakovatelná v podmínkách života obyvatel ostatních zón a už vůbec ne, 

aglomerací. 

Povrchová těžba uhlí a surovin, těžba kameniva (i v centru krajského města), 

nahromadění energetických zdrojů spalujících tuhá paliva, lokální topeniště na 

tuhá paliva a chemický průmysl se podílejí na znečišťování ovzduší, při tom ve 

městech přibývá doprava. Plošná zemědělská činnost realizovaná 

v jihovýchodní části zóny spolu s meteorologickými faktory se na znečištění 

také podílí.  S uvedenými sektory jsou svázány určité profese, vzdělání, životní 

styl. Nelze tedy říci, že zdraví a priori a jedině souvisí s kvalitou ovzduší. Může 

také docházet k paradoxu – značný úbytek velkotonážní chemie v Ústí nad 

Labem, redukce činnosti a její ukončení v dalších výrobách těžkého průmyslu 

vedlo nejen ke snížení počtu pracovníků, ale také ke snížení počtu ozdravných 

aktivit (sport) realizovaných Spolchemií a dalšími velkými podniky, které již 

neexistují. 

Zdraví obyvatel je ovlivňováno vnitřními i zevními faktory či determinanty. 

Vnitřními determinanty jsou genetické dispozice, osobní historie, prodělané 

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

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

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

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

zaměstnáním bývalou profesí, pohlavím, náboženstvím, přesvědčením aj. 

Podle WHO je 23% nemocí spojených s faktory životního prostředí (WHO, 

2013) a je tedy 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. Účast determinantů na globální zátěži zdraví, vnější 

ovzduší a ovzduší pronikající dovnitř budov způsobující zdravotní rizika, 

publikovala WHO v roce 2004. Je nutno upozornit, že uvedená fakta v grafu 

platí pro světovou populaci a „indoor smoke“ platí pro ohniště a topeniště 

uvnitř obydlí většinou bez kouřovodu. Nicméně znečištění měst jak 

v „bohatých“ státech, tak v rozvíjejících se, se na zdraví významně podílí. 

(WHO, 2013) 
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Obrázek č. 8: Úmrtí a environmentální rizika 

   

WHO, 2013 

Na území Severozápadu jsou překračovány imisní limity. Nejvíce jde o denní 

aritmetické průměry PM10, roční limitní hodnotu benzo(a)pyrenu, která je 

nejvyšší v Mostě, a ozónu. V Karlovarském kraji jde pouze o ozón. 

Opakované a překračování denního imisního limitu pro aerosolové částice 

PM10 na území měst Ústeckého kraje. 

Ve městech dochází k překračování imisních ročních limitů pro benzo(a)pyren  

a to v rozsahu daleko větším, než je znečištění aerosolovými částicemi. 

Koncentrace jsou vázány na topnou sezónu se špatnými rozptylovými 

podmínkami.  

Kamaňová měření realizovaná za podpory projektů přeshraniční spolupráce  

a jiných projektů prokázala řádově vyšší znečištění ovzduší ultrajemnými 

částicemi i částicemi menšími, než je jeden mikron, než v čistých oblastech 

Krušnohoří, zátěž dopravou v obou oblastech byla identická (16 000 vozidel 

denně v Ústí n/L i Annabergu). Měření realizovaná přírodovědeckou fakultou 

v Březně u Chomutova zase prokázala PMF analýzou rozdílnou účast zdrojů 

v topné a netopné sezóně spalujících fosilní paliva při vysokých teplotách 

(energetika) i teplotách nižších (domácí kamna). 

V Ústí nad Labem, Lovosicích, Mostě a Sokolově jsou umístěny velké chemické 

závody, které jsou pravděpodobným zdrojem zápachu. Za určitých 

meteorologických podmínek je předmětem stížností obyvatel Saska  

a Vogtlandu. 

Vnímání pachu souvisí s kvalitou ovzduší a se znečištěním organickými látkami, 

jejichž emise jsou nejvyšší na Mostecku a Sokolovsku. Ozón je dráždivou 



Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ04 Severozápad  – oznámení dle § 10c 

zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 29  

látkou, která poškozuje dýchací cesty a může ovlivňovat příjmy do nemocnice  

a úmrtnost. 

 

Změny klimatu  

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 LULUCF2), 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 Karlovarského a Ústeckého kraje. 

Ústecký kraj je jedním z hlavních producentů elektrické energie v ČR, s tímto 

odvětvím je spojena většina emisí CO2, dalšími zdroji emisí skleníkových plynů 

je průmysl a doprava. Karlovarský kraj má relativně nízké emise CO2 z dopravy 

(měrně emise v roce 2007 134 t CO2 na km2 a 1,4 tCO2 na obyv.), nicméně i zde 

je postupný nárůst.  

 

Půda a horninové prostředí  

Geologické složení dotčené oblasti je velmi pestré. Velkou část zájmového 

území v obou krajích tvoří Krušné hory a související pánve s mocnými 

usazeninami, podstatné části území jsou rovněž ovlivněny vulkanickou činností 

(Doupovské hory a České středohoří). Díky této geologické pestrosti se v území 

nacházejí početná ložiska nerostných surovin: 

Hnědé uhlí - rozhodující množství (cca 80 % všech evidovaných zásob hnědého 

uhlí v ČR) se nachází v Mostecké pánvi (Severočeské hnědouhelné pánvi), 

lokalizované v Ústeckém kraji, druhé největší nahromadění zásob hnědého uhlí 

v ČR se nachází v Sokolovské pánvi (Karlovarský kraj). Ložiska uhlí se nacházejí 

dále i v Chebské pánvi. Usnesením vlády ČR č. 490/91 byly stanoveny tzv. 

                                                                    

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 
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závazné územně ekologické limity – linie (ÚEL) pro povrchovou těžbu uhlí  

a hranice vnějších výsypek, čímž byly upřesněny prostory pro těžební činnost. 

Kaolin - území zahrnuje nejvýznamnější oblasti s ložisky kaolinů v ČR. Největší 

ložisková oblast se rozkládá v Karlovarském kraji v chodovsko-starorolské, 

karlovarsko-otovické a hroznětínské oblasti Sokolovské pánve. V Ústeckém 

kraji pak na Kadaňsku a na Podbořansku. 

Rudy - Krušné hory a Slavkovský les jsou historickou hornickou oblastí (rudy 

mědi, železa, uranu, cínu, wolframu, polymetalické rudy). Výskyty rud jsou 

v Krušných horách v okolí Kraslic, Oloví, Perninku a Jáchymova a ve 

Slavkovském lese v okolí Krásna.  

Jíly, písky, cihlářské suroviny - jíly a písky se hojně vyskytují jako tzv. 

doprovodné suroviny v nadloží i podloží uhelných slojí. Cihlářské suroviny se 

kromě podkrušnohorských pánví nacházejí i např. na Žluticku, v okolí Bíliny, 

Libochovic či Podbořan. 

Kámen – bohaté zdroje kamene (čediče, žuly) se nacházejí nepravidelně 

v Sokolovské pánvi, Krušných horách, Doupovských horách, na Tepelsku. 

V ústeckém kraji jsou ložiska kamene na Děčínsku, či ve Šluknovském výběžku. 

Rozsáhlá povrchová těžba uhlí v minulosti i současnosti (a probíhající 

rekultivace) je jedním z významných faktorů ovlivňujících stav a využití půd 

v zájmovém území. Nachází se zde i velký počet poddolovaných území s řadou 

omezení pro jejich budoucí využití, především v Mostecké pánvi (Karlovarský 

kraj) a v okolí Sokolova, Ostrova, Kraslic a Karlových Varů. Na území 

ovlivněném těžbou může rovněž docházet ve zvýšené míře k sesuvům  

či narušení svrchního kolektoru podzemních vod. 

Ústecký kraj náleží ke krajům s průměrným podílem zemědělského půdního 

fondu – 51,8 % z celkové rozlohy kraje (v rámci ČR je tento podíl 53,7 %), 

v Karlovarském kraji je naopak nejnižší podíl zemědělské půdy ze všech krajů. 

Jen menší část území se vyznačuje velkým podílem kvalitní zemědělské půdy. 

V Karlovarském kraji je poněkud vyšší podíl zastoupení 1. třídy ochrany jen  

v ORP Aš a Mariánské Lázně. V Ústeckém kraji jsou podmínky lepší především 

v regionu náležícímu k tradiční zemědělské oblasti v jižní části kraje v okolí 

Roudnice nad Labem, Litoměřic, Loun, Lovosic a Žatce. Kromě vysokého podílu 

orné půdy je zde typická i velká rozloha speciálních kultur (ovocné sady, 

chmelnice atp.). 

Obecně přitom podíl zemědělské půdy trvale klesá, zejména v důsledku záborů 

zemědělské půdy kvůli stavební činnosti. Problémem je i zatížení půd 

průmyslovými hnojivy (zhoršení fyzikálních, chemických a biologických 

vlastností půdy, riziko pro kvalitu podpovrchových a povrchových vod). Rizikem 

je i vodní a zejména na zorněných půdách též větrná eroze. 
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Obrázek č. 9: Potenciální ohroženost orné půdy větrnou erozí 

 

Zdroj: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Geoportál SOWAC-GIS. 
http://geoportal.vumop.cz/index.php?projekt=vetrna&s=mapa 

 

Voda  

Drtivá většina zájmového území patří k povodí Ohře, respektive Dolního Labe. 

Část je odvodňována též do povodí Berounky a Dolní Vltavy, malé části území 

v Ašském výběžku a Krušných horách jsou odvodňovány na území Spolkové 

republiky Německo do povodí řeky Muldy. 

Územím prochází ve svém dolním toku nejvodnatější česká řeka Labe 

(Litoměřicko, Ústecko, Děčínsko), pro podkrušnohorskou oblast tvoří hlavní 

odtokovou osu Ohře. Mosteckou pánevní oblastí protéká řeka Bílina. Dalšími 

významnými toky jsou např. Ploučnice, Kamenice, Chomutovka, Teplá, Rolava, 

Svatava, či Střela. 

Území, zejména jeho pánevní oblasti, je v rámci České republiky prostorem, 

kde došlo k nejmasivnějším antropogenním zásahům do přirozeného vodního 

režimu původní krajiny. Trasy celé řady vodních toků byly změněny v rámci 

ochrany povrchových lomů a rozsáhlé průmyslové areály lokalizované ve 

vodohospodářsky pasivních oblastech si vyžádaly převody vody mezi povodími. 

Oblast je přitom významná z hlediska ochrany vodních zdrojů. Nejvýznamnější 

zdroje podzemních vod se nalézají v CHOPAV Chebská pánev – Slavkovský les, 

CHOPAV Krušné hory a do Ústeckého kraje zasahující CHOPAV Severočeská 

křída. Specifikem je přítomnost významných přírodních léčivých zdrojů – 

pramenů minerálních vod (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, 

Jáchymov, Lázně Kynžvart, Vratislavice, Libverda, Teplice ad.) 

http://geoportal.vumop.cz/index.php?projekt=vetrna&s=mapa
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Nejvýznamnějšími vodními nádržemi v území jsou v Ústeckém kraji Nechranice 

(na vodním toku Ohře), Přísečnice (Přísečnický potok), Fláje (Flájský p.), Újezd 

(Bílina), Kadaň (Ohře), Jirkov (Bílina), Janov (Loupnice), Křímov (Křímovský p.), 

Chřibská (Chřibská Kamenice), Všechlapy (Bouřlivý p.) a Chmelař (Červený p.). 

V Karlovarském kraji lze jmenovat např. nádrže Jesenice (Odrava) a Skalka 

(Obře). Hlavním účelem těchto vodních děl je zlepšení nízkých průtoků vodních 

toků pro zásobování pitnou nebo užitkovou vodou a protipovodňová ochrana. 

Dále mají význam pro zlepšení čistoty toků, chov ryb, případně pro využití 

vodní energie a pro rekreaci obyvatel. 

V souvislosti s rekultivacemi území po těžbě vznikají zejména na Sokolovsku 

rozsáhlé nové vodní plochy (např. vodní nádrž Michal - 30 ha, Medard - 494 

ha). 

Celé území je charakteristické vysokým podílem obyvatel napojených na 

vodovod a kanalizaci. Příčinou je zejména velký podíl městského obyvatelstva, 

kde je proto technicky i finančně jednodušší vybudovat potřebnou technickou 

infrastrukturu. Přes významnou roli bodových zdrojů znečištění z průmyslu, 

mají dominantní podíl na znečištění vod v regionu komunální (splaškové) 

odpadní vody. A to jak vzhledem k množství odpadních vod, tak i vzhledem 

k hodnotám přiváděného organického znečištění a vnosu dusíku a fosforu do 

povrchových vod. Důležitý je rovněž vliv plošných zdrojů, zejména rostlinné 

výroby v zemědělství (dusík, fosfor a pesticidy), významné jsou také vstupy 

atmosférickou depozicí (dusík). 

Z hlediska jakosti povrchových vod je dlouhodobě nejhorší situace u řeky Bíliny, 

do níž jsou vpouštěny vody z čistíren chemických podniků pánevní oblasti  

a čerpané důlní vody. Řeka Bílina patří dlouhodobě mezi nejvíce znečištěné 

vodní toky v ČR, i přesto, že mezi lety 2000-2012 došlo k významnému zlepšení. 

Nejvíce jsou překračovány hodnoty pro ukazatele amoniakální dusík, 

dusitanový dusík a BSK5. Silně znečištěnou řekou (podle klasifikace ČSN 75 

7221) je též Chomutovka, velmi znečištěný je např. Teplický potok a Blšanka.  

Ohře i Ploučnice opakovaně vykazují též vysoké hodnoty znečištění u ukazatele 

(AOX) vyjadřujícím sumárně znečištění specifickými organickými látkami. 

Jakost vod v Labi v úseku procházející zájmovým územím se ve většině 

ukazatelů základní klasifikace jakosti vody pohybuje ve II. a III. třídě. Normy 

environmentální kvality dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. jsou na Dolním Labi 

plněny v celé své délce v ukazatelích BSK5, N-NO3-, N-NH4+ a Pcelk. Norma 

environmentální kvality je překročena u ukazatele CHSKCr v profilu Štětí,  

k čemuž s největší pravděpodobností přispívá provoz papírem společnosti 

Mondi Štětí a.s. Z osmi hodnocených profilů jsou normy environmentální 

kvality dále překročeny v ukazatelích NL, fekální koliformní bakterie a AOX ve 

třech profilech tohoto úseku Labe. Znečištění Labe těžkými kovy není příliš 

významné. Měřené koncentrace odpovídají zpravidla přirozenému pozadí. 
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Odpady  

Ústecký kraj zaznamenal v roce 2012 pokles v celkové produkci odpadů o cca 

199 tis.tun, kdy celkové množství vyprodukovaného odpadu představovalo 2,5 

mil.tun. V průběhu roku 2012 bylo na území kraje vyprodukováno cca 341 

tis.tun komunálních odpadů (401tis.tun v r. 2011). V nakládání s komunálním 

odpadem vede jednoznačně jeho odstraňování nad využíváním (339tis.tun 

odstraněného odpadu ku 198 tis.tun odpadu využitého v roce 2012). 

Při odstraňování komunálního odpadu převažuje s 87 % jeho skládkování. 

S 19 % byl komunální odpad využit energeticky v podobě alternativního paliva. 

Kompostováním bylo využito 14 % komunálních odpadů. 

V roce 2012 bylo na území kraje vyprodukováno 209 tis.tun směsného 

komunálního odpadu (221tis.tun v r.2011), uloženo na skládku bylo 238 tis.tun 

(275 tis.tun v r. 2011) a využito 5,6 tis.tun (2,2 tis.tun v r. 2011). Skládkování 

převyšuje samotnou produkci a ukazuje na fakt,že je odpad do kraje dovážen 

ze sousedních krajů. Významnými zařízeními v kraji jsou stále skládky. Na 

území Ústeckého kraje je provozováno celkem 14 takovýchto zařízení, jedná se 

o 2 skládky nebezpečného odpadu, 9 skládek ostatního odpadu, 1 skládku 

inertního odpadu a 2 tzv. víceskupinové skládky, kde lze ukládat nebezpečné i 

ostatní odpady odděleně v jednotlivých kazetách. Na odstraňování odpadů se 

z části podílí také jediná spalovna nebezpečných odpadů na území kraje, a to 

SITA CZ a.s. (Trmice). 

Celková produkce odpadů v Karlovarském kraji se snižuje – v roce 2011 byla 

630,63 tis.t (894 tis.t v roce 2009). V roce 2011 bylo vyprodukováno 156,67 

tis.t komunálního odpadu. Podíl komunálního odpadu na celkové produkci 

odpadů i produkce komunálního odpadu na obyvatele v kg za rok ve 

sledovaném období naopak roste – průměrná roční produkce odpadů na 

obyvatele v roce 2011 bylo 516,8 kg (426 kg v roce 2009). Nejčastějším 

způsobem odstraňování odpadů je i zde skládkování – v roce 2011 bylo na 

skládky uloženo cca 60 % komunálního odpadu. 

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

Severozápad. 

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 Přechodného národního plánu (PNP) ČR lze odhadnout, že 

v současné době (rok 2013) vzniká cca 897 000 t/rok odpadů a cca 10 887 000 

t/rok výrobků, tedy celkem necelých 12 mil. tun/rok. Politika druhotných 

surovin ČR uvádí pro vedlejší energetické produkty za rok 2012 odhad 13 mil. 

tun. Vzhledem k celkové produkci odpadů v ČR se jedná o velmi významné 

množství, je proto nezbytné u těchto produktů prosazovat co nejvyšší stupeň 

materiálového využití. V rámci zóny Severozápad vzniká na velkých 

energetických zdrojích popel úletový cca 2 622 000 t/rok, popel ložový cca 

723 400 t/rok, cca 1 203 800 t/rok sádrovce, cca 653 000 t/rok. Z toho je cca 

4 055 000 t/rok výrobků a cca 10 700 t/rok odpadů. Většina (90 % a více) výše 

uvedených výstupů z energetiky vzniká v Ústeckém kraji. Množství odpadů je 

však téměř stejné, v Ústeckém kraji vzniká cca 6 500 t/rok odpadů, 

v Karlovarském kraji vzniká cca 4 200 t/rok odpadů. 

V rámci ČR má hodnocená zóna vysoký podíl výrobků a nízký podíl odpadů. 

Certifikace odpadů na výrobky je trendem posledních let. Dá se tedy očekávat, 

že poměr odpad / výrobek bude v zóně Severozápad zachován. 

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

ovzduší nejsou v zóně Severozápad významné. 

V budoucnu lze do roku 2020 očekávat v návaznosti na již zahájená opatření ke 

snížení emisí a očekávanou postupnou změnu palivové základny v energetice 

pokles množství vedlejších energetických produktů (odpady+výrobky) o cca 

20%. S významným nárůstem spotřeby močoviny a čpavku pro denitrifikaci 

spalin je nutno počítat se zhoršením kvalitativních parametrů popílků, což ztíží 

jejich certifikaci a odbyt na trhu. Tato skutečnost je rizikem, která může zvýšit 

množství odpadů. 

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 zónu Severozápad méně významné (v porovnání 

např. s aglomerací Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek). 
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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 

Severozápad méně významné. 

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 Karlovarském kraji je vytápěno pevnými palivy (uhlí, koks, dřevo) cca 15% 

bytů, 27 % je vytápěno zemním plynem a cca 45 % je vytápěno z kotelny mimo 

dům (celková plynofikace je cca 70 %). 

V Ústeckém kraji je vytápěno pevnými palivy (uhlí, koks, dřevo) cca 15 % bytů, 

28 % je vytápěno zemním plynem a cca 45 % je vytápěno z kotelny mimo dům. 

V tomto sektoru dochází v současnosti k významnému snižování počtu 

domácností vytápěných pevnými palivy, snižuje se však postupně produkce 

popelovin vlivem postupné modernizace (zvyšování účinnosti) zdrojů vytápění 

na pevná paliva. Tento trend bude urychlen blížícím se termínem povinného 

používání kotlů vyšších emisních tříd od roku 2018. Do roku 2020 lze při 

důsledné realizaci opatření zakotvených v platné legislativě očekávat snížení 

produkce odpadů z individuálního vytápění domácností. 

Další rizikovou oblastí nakládání s odpady je jejich spalování. Odpady mohou 

být zdrojem emisí řady nebezpečných znečišťujících látek do ovzduší, 

především pokud k jejich spalování dochází v zařízeních, která k tomu nejsou 

určena. To se může týkat jak nevhodných průmyslových spalovacích zařízení, 

tak zejména spalování odpadů v domácích topeništích, ke kterému někdy 

dochází v důsledku zvyšujících se cen kvalitních paliv a zvyšujících se nákladů 

na odvoz komunálního odpadu. Spalování odpadů v lokálních topeništích 

přitom může významně negativně ovlivnit kvalitu ovzduší i v územích s jinak 

dobrou kvalitou ovzduší. 

 

Lesní ekosystémy  

Lesy pokrývají cca 42% území Karlovarského kraje, což je vzhledem k celé ČR 

nadprůměr, a 30% Ústeckého kraje, což naopak řadí kraj k nejméně lesnatým 

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

lesů v území jsou hospodářské, významný podíl mají i lesy ochranné. Co do 

druhového složení významně převládá smrk (cca 68% v Karlovarském kraji), 

dále borovice (cca 9% v KV kraji). 

Na venkovských lokalitách, kde jsou posuzovány limity koncentrací 

znečišťujících látek ve vztahu k ekosystémům, k jejich překračování většinou 

nedochází, větší problémy jsou ve východní části území. Poškození lesů je však 

stále velmi vysoké a nadále pokračuje, přestože se nejedná již o tak závažné 

kalamity, k jakým došlo v 70. a 80. letech v Krušných horách. Jako náhradní 

dřeviny byly pak vysazovány různé druhy, mnohdy zcela nepůvodní nebo 

stanovištně nevhodné (smrk pichlavý, kleč…). Nejlepší stav lesů je v západní 

části území. Negativní vliv znečištění ovzduší se kumuluje s dalšími faktory, jako 

je nevhodná druhová a věková skladba, klimatické jevy (sucho, mráz, vítr, sníh 

apod.), škůdci, houbové choroby apod. Při obnově porostů jsou v současné 

době vysazovány porosty vhodnější druhové skladby. 

Příroda a krajina  

Fauna, flóra: Potenciální přirozenou vegetací jsou ve vyšších polohách bučiny, 

v nižších doubravy a dubohabřiny, podél vodních toků lužní lesy a na 

rašeliništích podmáčené smrčiny. Nejcennějším území z hlediska fauny a flóry 

jsou vyhlášená CHKO, vojenský újezd Doupovské hory a Krušné hory. Specifická 

a významná je ovšem fauna území ovlivněných těžbou, jako jsou lomy, výsypky, 

pískovny, různá propadlá území apod., která často hostí druhy živočichů, jež 

jsou jinde v krajině vzácné. Z hlediska migrací velkých savců jsou zásadní 

Krušné hory, Doupovské hory, Slavkovský les a České středohoří.  Migračními 

překážkami jsou zejména dálnice a rychlostní silnice a rovněž intenzivně 

zemědělsky využívaná krajina. 

Krajina: Na severozápadě lemují území z velké části zalesněné Krušné hory 

s významným podílem rašelinišť, luk a pastvin, na severu pak Labské pískovce  

a České Švýcarsko. Lesy převažují i v oblasti Slavkovského lesa a Lužických hor. 

Smrčiny v Ašském výběžku jsou mozaikou lesů, luk a pastvin, stejně jako České 

středohoří a Šluknovský výběžek. Specifická je krajina Doupovských hor, kde 

převládají otevřené travino-křovinné biotopy. V nižších polohách převažuje 

orná půda – v Chebské pánvi na západě a v nížinách podél Ohře a Labe. 

Podkrušnohoří je silně ovlivněno těžbou nerostných surovin, jsou zde funkční  

i bývalé povrchové doly na velkých plochách, výsypky a rovněž navazující 

průmysl a elektrárny. Nevýznamnějším vodním tokem je Ohře, která protéká 

celým územím ze západu na východ a vlévá se do Labe v Litoměřicích. 

Významnými vodními nádržemi jsou Skalka, Jesenice, Stanovice, Nechranice, 

Přísečnice a Fláje, celá řada dalších vodních ploch vznikla cíleně i samovolně na 

plochách po těžbě. Souvislejší nefragmentovaná krajina (dle polygonů ÚAT) je 

především v oblasti Slavkovského lesa a Doupovských hor a Krušných hor.  
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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 245 maloplošných zvláště 

chráněných území, a to v kategorii národní přírodní památka (20), přírodní 

památka (122), přírodní rezervace (86) a národní přírodní rezervace (17). 

Z velkoplošných ZCHÚ je zde NP České Švýcarsko a CHKO Slavkovský les, České 

středohoří, Kokořínsko – Máchův kraj, Labské pískovce a Lužické hory. Smluvně 

chráněným územím je vojenský újezd Hradiště a Jílové u Děčína - škola. Dále je 

zde 153 evropsky významných lokalit náležejících do evropské soustavy 

chráněných území Natura 2000 a 5 ptačích oblastí. Předměty ochrany ZCHÚ, 

zejména vegetace, jsou ovlivňovány kvalitou ovzduší. V území je vyhlášeno více 

než 600 památných stromů nebo skupin stromů. Ramsarskou úmluvou jsou 

chráněny lokality Krušnohorská rašeliniště a Pramenné vývěry  

a rašeliniště Slavkovského lesa.  

 

Kulturní památky  

V zájmovém území se nachází řada kulturních památek všech kategorií - hrady 

(nebo jejich zříceniny), zámky, historická městská architektura, stavby lidové 

architektury, technické památky, drobná městská i venkovská architektura 

(kamenné plastiky, boží muka, kapličky atd.).  

V karlovarském kraji patří k výrazným a v rámci ČR ojedinělým 

architektonickým celkům lázeňská architektura nacházející se v Karlových 

Varech, Mariánských Lázních a Františkových Lázních. Na území Karlovarského 

kraje jsou tři městské památkové rezervace (Františkovy Lázně, Cheb a Loket)  

a jedna archeologická památková rezervace (Tašovice), chránící mezolitické 

sídliště a slovanské hradiště. Mezi nejvýznamnější střediska městského  

a kulturně orientovaného cestovního ruchu s převahou poznání historie  

a památek patří Cheb, Loket, Teplá, Kraslice, Nejdek, Chodov, Ostrov, Andělská 

Hora, Bečov nad Teplou a Horní Slavkov. 

Rovněž v Ústeckém kraji se nachází řada nemovitých národních kulturních 

památek: Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků, Zámecký komplex 

Benešov nad Ploučnicí, Libochovice (zámek), Malá pevnost (Terezín), Národní 

hřbitov Terezín, Ploskovice (zámek), Rotunda svatého Jiří (Říp), Terezínské 

krematorium, Říp, Kostel svatého Mikuláše (Louny), Krásný Dvůr (zámek), 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Most), Duchcov (zámek), Klášter Osek, 

Pomník obětem katastrofy na dole Nelson a Královské pole s pomníkem 
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Přemysla Oráče. V Ústeckém kraji se nalézá pět městských památkových 

rezervací, a to Kadaň, Litoměřice, Terezín, Úštěk a Žatec a vedle toho dalších 17 

městských památkových zón. Dále také 3 vesnické památkové rezervace: 

Rumburk, Starý Týn, Zubrnice a 13 vesnických památkových zón. 

V území lze nalézt také řadu zachovalých technických památek. V Ústeckém 

kraji se řada z nich vyskytuje v okolí Labe, které je ideálním místem pro nádrže, 

zdymadla a mosty. Mezi tyto památky patří například soubor technických 

památek Flájský plavební kanál v Českém Jiřetíně, Masarykova zdymadla v Ústí 

nad Labem, Vodní nádrž Janov v Litvínově, Kamenný most v Děčíně, Císařské 

schody pod Lovošovem, Železniční viadukt v Železné či zřícenina bývalého 

mlýna Windsor v Siřejovicích. V Karlovarském kraji patří mezi nejdůležitější 

technické památky např. tunelová lanovka Imperial v Karlových Varech, lokalita 

Vlčí jámy s pozůstatky důlní činnosti (Horní Blatná), důl Svornost v Jáchymově, 

dřevěný krytý most v Radošově, zámek Valeč s napájecí soustavou kaskád  

v zámeckém parku a zámeckým skleníkem a další. 

 

Hluk  

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

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

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

č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, v platném znění. 

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. 

V I. etapě byla zpracována hluková mapa pro Ústecký kraj a pro Karlovarský 

kraj. 

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

mapy musí být vytvořeny pro: 

 silnice, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok; 

 železnice, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok;  

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

 aglomerace s více než 100 000 obyvateli, které určí členský stát. 
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Nová aktualizovaná strategická hluková mapa aglomerace Ústí nad Labem-

Teplice a pro obce v Karlovarském kraji byla vyhotovena v roce 2013. 

Při prvním hlukovém mapování bylo zjištěno, že oba kraje zóny Severozápad 

nepatří mezi nejvíce hlukově postižená území spolu s obyvateli. V Ústí nad 

Labem jsou hlukem dotčena významně největší zdravotnická zařízení.
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C.4. STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Níže jsou v tabulce rozvedeny hlavní problémy životního prostředí  

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

z popisu stávajícího stavu uvedeného v kap. C.3. Specifické problémy jsou 

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

ovzduší vliv na stav problému.  

Tabulka č. 1: Hlavní problémy ŽP a zdravotního stavu obyvatel na úrovni zóny 

Severozápad 

Téma Specifické problémy Souvislost problému 

s kvalitou ovzduší 

Ovzduší Překračování imisních 

limitů suspendovaných 

částic PM10  

a benzo(a)pyrenu. 

Jedná se o látky, které se 

vyznačují největší mírou 

překračování imisních 

limitů s dopadem na zdraví 

lidí s trendem, který 

neumožňuje dosažení 

imisních limitů 

v přijatelném časovém 

horizontu. 

V případě B(a)P je trend 

rostoucí, což  vzhledem 

k tomu, že se jedná o látku 

působící největší zdravotní 

riziko z venkovního 

ovzduší v ČR, činí imisní 

situaci tohoto polutantu 

hlavní prioritou ochrany 

ovzduší v zóně. 

Zdraví obyvatel Těžký průmysl  

a energetika a rostoucí 

dopravní zatížení měst 

s vysokou koncentrací 

obyvatelstva.  

Přibývání senzitivní 

populace a zároveň 

ubývání populace 

produktivním z hlediska 

zatížení ovzduší relativně 

odolné. 

Průmysl v území, 

doprovázený zejména 

silniční dopravou, který se 

podílí na znečišťování 

Doprava přináší emisní 

zátěž pro území zóny  

a vysokou imisní zátěž pro 

Ústí nad Labem, 

Litoměřice, Teplice, Most, 

Chomutov. 

Znečištění je současně 

provázeno hlukem. 
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území.  

Těžba uhlí a kameniva  

a jejich transport nákladní 

dopravou po silnici  

i železnicí s absolutně 

nulovými protiprašnými 

opatřeními. 

Zásobování uhlí 

z Ústeckého  

a Karlovarského kraje do 

celých Čech. 

Změny klimatu Emise skleníkových plynů 

z výroby elektřiny a tepla  

a průmyslu 

Realizací opatření ke 

zlepšení kvality ovzduší 

v příslušných sektorech lze 

předpokládat také snížení 

emisí skleníkových plynů 

Půda Úbytek ZPF  

a nezastavěných ploch 

Prašnost na zastavěných  

a zpevněných plochách 

Povrchová těžba uhlí  

a její důsledky 

Prašnost z těžby  

a zpracování uhlí (výsypky 

hnědouhelných dolů, 

nevyužívané průmyslové 

areály 

Větrná eroze ze 

zemědělských a jiných 

nezpevněných pozemků  

Relativně velká plocha půd 

ohrožených větrnou erozí 

(zejména v jižní části 

Ústeckého kraje) 

Voda Problémy jakosti 

povrchových vod 

Atmosferická depozice 

nutrientů (zejména 

dusíku) může přispět  

k eutrofizaci povrchových 

vod. 

Povodňové riziko - 

Odpady Rostoucí množství odpadů 

z průmyslu 

V souvislosti se snižováním 

množství prachu 

unikajícího do ovzduší 

z průmyslu vzniká více 

odpadů (odprašků)  

z průmyslu 

Lesní ekosystémy Špatný stav lesů Lesní ekosystémy  
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Zábory a fragmentace 

lesní půdy 

v území jsou zatíženy 

znečištěním ovzduší, vliv 

působí synergicky s dalšími 

zátěžemi. 

K záborům  

a fragmentaci lesů dochází 

mj. kvůli dopravním 

stavbám 

Krajina Špatný stav zeleně 

Degradace citlivých 

stanovišť 

Ubývání zeleně, přírodních 

stanovišť a ohrožených 

druhů 

Integrita a stav ZCHÚ  

a lokalit Natura 2000  

a jejich předmětů ochrany 

Narušování krajinného 

rázu výraznými stavbami 

Fragmentace krajiny  

a snížená migrační 

prostupnost. 

Jednou z příčin špatného 

stavu zeleně  

a stanovišť je i vysoká 

imisní zátěž (eutrofizace, 

acidifikace, ozon, zatížení 

pevnými látkami). 

Budování dopravní 

infrastruktury vede 

k záboru biotopů, 

narušování integrity ZCHÚ 

a záboru jejich předmětů 

ochrany. 

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. 

Hluk Hluková mapa byla 

zpracována v roce 2008  

a 2013. Nový Akční 

hlukový plán byl 

zpracován v únoru 2015. 

 

Kulturní památky Zajištění ochrany  

a financování obnovy 

kulturních památek 

Negativní účinky znečištěn 

ovzduší se týkají zejména 

konstrukčních prvků či 

uměleckých děl a staveb  

z materiálů reagujících  

z chemickými 

sloučeninami obsaženými 

v emisích (sloučeniny síry, 
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sloučeniny dusíku, 

chloridy, oxid uhličitý  

a ozón) 
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ  

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

plynoucí z Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ04 Severozápad vzhledem ke specifickým problémům, souvisejícím s kvalitou a 

ochranou ovzduší. Tímto způsobem je zpracovatelem oznámení navržen rozsah posouzení. V dalším postupu by mělo být zaměřeno na vyloučení či 

omezení rizik a posílení příležitostí souvisejících s Programem: 

Tabulka č. 2: Témata ŽP a možná rizika a příležitosti plynoucí z Programu zlepšování kvality ovzduší zóna CZ04 Severozápad. 

Téma Specifické problémy 

 

Rizika a příležitosti plynoucí 

z PZKO  

Možná opatření ke zmírnění rizik, 

respektive posílení využití 

příležitostí 

Návrh analýz v dalším postupu 

SEA 

Ovzduší 
Překračování imisních limitů 

suspendovaných částic 

PM10  

a benzo(a)pyrenuv 

Ústeckém kraji. 

Rostoucí trend imisních 

koncentrací benzo(a)pyrenu 

v Ústeckém kraji. 

 

Příležitosti: 

1) Snížení imisních koncentrací 

benzo(a)pyrenu ve všech sídlech 

na ploše zóny posílením opatření 

ke snížení emisí  

z individuálního vytápění 

domácností. 

2) Lokální snížení imisních 

koncentrací PM v blízkosti 

těžebních prostorů stanovením 

1) Navrhnout mechanizmy, které 

umožní věcně a časově priorizovat 

navržená opatření. 

2) Snížit počet navržených opatření 

a ponechat pouze ta, která jsou 

zaměřena na plnění legislativy EU a 

na hlavní priority ochrany ovzduší v 

zóně: 

- modernizaci vytápění domácností 

- snížení emisí prekurzorů částic z 

1) Vyjasnění termínů a 

zodpovědnosti za realizaci 

navržených opatření v dopravě a 

indikátorů jejich plnění. 

2) Posouzení, zda jsou navržená 

opatření dostatečně konkrétní, 

aby mohla být účinná. 
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územních emisních stropů. 

3) Snížení emisí prekurzorů 

sekundárních částic  

z průmyslové energetiky. 

Rizika: - 

průmyslové energetiky  

-  snížení emisí z dopravy ve 

městech 

Zdraví 
Energetika a těžba se 

projevují na znečištění 

ovzduší za určitých 

meteorologických podmínek 

a ročních období. Lokální 

topeniště přinášejí 

znečištění v zimě. Doprava 

přináší emisní zátěž pro 

území zóny  

a vysokou imisní zátěž 

zejména pro města 

v údolích a obtížně řešitelná 

města s historickými centry. 

 

Je velmi obtížné zkoordinovat 

řešení Akčního hlukového plánu, 

za který odpovídá Ministerstvo 

zdravotnictví a PZKO, kde je 

odpovědnost MŽP.  

Proritizace opatření vedoucích 

k absolutnímu snížení intenzity 

dopravy, nejen přesunutí dopravy 

na jiné místo. A to jak v Akčním 

hlukovém plánu, tak v PZKO zóny 

Severozápad. 

Protihlukové zdi v intravilánech 

měst nesníží zatížení emisemi  

a imisemi. 

Snížení emisí z velkých zdrojů, 

které v letním období jsou relativně 

největším zdrojem prioritního 

znečištění částicemi. 

Vymáhání povinností ze zákona o 

provozu na komunikacích při 

transportu sypkých materiálů.  

Důsledná protiprašná opatření na 

dolech, lomech, recyklačních 
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prostorech skládek, překladištích. 

Změny klimatu 
Snižování emisí skleníkových 

plynů z výroby elektřiny  

a tepla a průmyslu 

Realizací opatření ke zlepšení 

kvality ovzduší v daných 

sektorech lze předpokládat také 

snížení emisí skleníkových plynů. 

 Identifikace opatření, které 

mohou přispět ke snížení emisí 

skleníkových plynů. 

Lesní ekosystémy 

 

Špatný stav lesů Příležitosti: Snížení imisního 

zatížení vedoucí ke zlepšení stavu 

lesů. 

 Kvalitativní vyhodnocení rizik  

a přínosů strategie. Indikace 

oblasti, kde dojde k 

nejvýznamnějšímu zlepšení 

imisní situace ve vztahu k lesním 

ekosystémům. Návrh opatření 

pro eliminaci a zmírnění 

negativních  

a posílení pozitivních vlivů. 

Zábory a fragmentace lesní 

půdy 

Rizika: Dopravní stavby (např. 

silniční a železniční stavby) 

Příležitosti: Zalesňování 

zemědělské půdy. 

Opatření na úrovni územního 

plánování a projektu (optimalizace 

trasy a řešení). 

Příroda a krajina 
Špatný stav městské zeleně Příležitosti: Snížení imisního 

zatížení. 

 Identifikace relevantních cílů  

a opatření, kvalitativní 

vyhodnocení rizik a přínosů, 

indikace oblastí (typů krajiny) 

s největším pravděpodobným 

pozitivním i negativním 

dopadem. Návrh opatření pro 

eliminaci a zmírnění negativních 

Degradace citlivých 

stanovišť vlivem imisního 

zatížení 

Příležitosti: Snížení imisního 

zatížení. 

 

 

Ubývání zeleně, přírodních 

stanovišť  

Rizika: Dopravní stavby (silniční a 

železniční stavby, parkoviště, 

Opatření na úrovni územního 

plánování a projektu (optimalizace 
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a ohrožených druhů cyklostezky). Zateplování budov 

(ptáci, netopýři). Využití 

brownfields, rekultivace lomů, 

výsypek, pískoven apod. (možná 

přítomnost ohrožených druhů) 

Příležitosti: Výsadba zeleně, 

vegetačních prvků 

trasy a řešení).  

Opatření ke zmírnění negativních 

vlivů silniční infrastruktury 

Opatření na projektové úrovni při 

izolaci budov 

a posílení pozitivních vlivů. 

Integrita a stav ZCHÚ  

a lokalit Natura 2000  

a jejich předmětů ochrany 

Rizika: Dopravní stavby (silniční a 

železniční stavby, parkoviště, 

cyklostezky). 

Příležitosti: Snížení imisního 

zatížení, zlepšení stavu biotopů 

ovlivněných eutrofizací, 

acidifikací a ozónem 

Opatření na úrovni územního 

plánování a projektu (optimalizace 

trasy a řešení) 

Respektování integrity ZCHÚ  

a nároků předmětů ochrany při 

realizaci opatření 

Narušování krajinného rázu 

výraznými stavbami 

Rizika: Dopravní stavby (např. 

silniční a železniční stavby) 

 

Opatření ke zmírnění negativních 

vlivů silniční infrastruktury zejm. na 

projektové úrovni (volba trasy  

a provedení, doprovodná zeleň) 

 

Fragmentace krajiny  

a snížená migrační 

prostupnost. 

Rizika: Dopravní stavby (např. 

silniční a železniční stavby) 

 

Opatření ke zmírnění negativních 

vlivů silniční infrastruktury zejm. na 

projektové úrovni (volba trasy  

a provedení, doprovodná zeleň) 
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Voda 
Eutrofizace vod. 

Atmosférické emise nejsou 

primární příčinou, nicméně 

mohou přispět k vnosu 

nutrientů (zejména dusíku) 

do vod. 

Lze předpokládat pozitivní vliv 

koncepce. Redukce emisí bude 

mít vždy pozitivní vliv.  

- - 

Odpady Problém: rostoucí množství 

odpadů z průmyslu 

V zóně Severozápad se 

nejedná o zcela zásadní 

problém v porovnání se 

zbytkem ČR. V rámci zóny se 

problém týká především 

větších měst, popř. jejich 

okrajových částí. 

Rizika: přesunutí problému 

z oblasti ochrany ovzduší do 

oblasti odpadů. 

Opatření BB2: Snižování 

prašnosti v areálech 

průmyslových podniků, pořízení 

techniky pro omezení fugitivních 

emisí  

 

Opatření mimo rámec PZKO: Posílit 

strategická opatření zaměřená na 

výzkum a vývoj ekonomicky 

výhodných způsobů materiálového 

využití průmyslových odprašků a 

vedlejších energetických produktů. 

- 

Kulturní památky 
Vliv atmosférické depozice 

na památkové objekty. 

Lze předpokládat pozitivní vliv 

koncepce. Redukce emisí bude 

mít vždy pozitivní vliv. 

- - 
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

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

V této fázi nelze specifikovat možné vlivy PZKO přesahující hranice České 

republiky. Vzhledem k charakteru a předpokládanému obsahu koncepce  

a územnímu zaměření jsou však negativní vlivy na životní prostředí mimo 

území ČR málo pravděpodobné. 

Přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví mohou nastat v případě 

konkrétních projektů – v takovém případě budou předmětem posouzení vlivů 

záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

KONCEPCE 

Není přiložena. 

 

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

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Nejsou uvedeny.  

 

E.4. STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE §45I ODST. 1 

ZÁKONA Č. 114/1992 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ 

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled obdržených stanovisek orgánů 

ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (zda lze vyloučit významný vliv předmětné koncepce na předměty 

ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí či 

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

nevyloučily významný vliv. 

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

nevyloučily, bude koncepce podrobena hodnocení důsledků koncepce na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Toto hodnocení bude součástí 

procesu SEA.  
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Tabulka č. 3: Přehled stanovisek orgánů ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb. 

 Orgán ochrany přírody Stanovisko dle §45i 

1.  Ústecký kraj, oddělení životního 

prostředí a zemědělství. 

Lze vyloučit významný vliv 

2.  Karlovarský kraj, oddělení ochrany 

krajiny, zemědělství a revitalizace. 

Nemůže mít významný vliv 

3.  MŽP, odbor výkonu státní správy IV, 

Chomutov 

Nemůže mít významný vliv 

4.  AOPK ČR, odbor obecné ochrany 

přírody a krajiny 

Nelze vyloučit významný vliv 

5.  Správa NP České Švýcarsko Vylučuje významný vliv 

6.  Újezdní úřad vojenského újezdu 

Hradiště 

Nemůže mít významný vliv 

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

Integra Consulting s.r.o. 

Pobřežní 18/16 

186 00 Praha 8  

 

DATUM ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ KONCEPCE 

22. července 2015 

 

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

PODÍLELY NA ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ KONCEPCE 

Mgr. Martin Smutný 

Integra Consulting s.r.o.,  

e-mail: martin.smutny@integracons.com 

Mgr. Simona Kosíková  

Integra Consulting s.r.o.,  

Tel.: +420 604 839 626  

e-mail: katerina.ambrozova@integranet.cz 

Ing. Michal Musil  

Integra Consulting s.r.o.,  

e-mail: michal.musil@integracons.com 

Ing. Jitka Kaslová 

Regionální centrum EIA 

e-mail: kaslova@rceia.cz  

Ing. Radim Seibert  

Regionální centrum EIA 

e-mail: seibert@rceia.cz  

 

Mgr. Michala Kopečková 

Občanské sdružení Ametyst 

e-mail: kopeckova@ametyst21.cz  

MUDr. Eva Rychlíková 

Zdravotní Ústav Ústí nad Labem 

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

 

V Praze, dne 

 

 

 

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

Bc. Kurt Dědič 

ředitel odboru ochrany ovzduší 
Ministerstvo životního prostředí 
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SEZNAM ZKRATEK 

BSK5 Biologická spotřeba kyslíku (pětidenní) 

CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad 

EVL Evropsky významná lokalita 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NOx oxidy dusíku 

OZE obnovitelné zdroje energie 

PLO přírodní lesní oblast 

PM10 suspendované částice o průměru menším než 10 mikronů 

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

PO ptačí oblast 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

SEA 

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí – z anglického 

Strategic environmental assessment 

SOx oxidy síry 

TZL tuhé znečišťující látky 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VKP Významný krajinný prvek 

VOC 

těkavé organické látky – z anglického volatile organic 

compound 

VÚC velký územní celek 

ZPF zemědělský půdní fond 

ŽP životní prostředí 
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PŘÍLOHY  

 

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

§45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Evropská unie 

 

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc 

financovaná z Fondu soudržnosti  

 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Státní fond životního prostředí České republiky  

www.opzp.cz 

Zelená linka 800 260 500  

dotazy@sfzp.cz 

 

 

 

 

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

