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expertní hodnocení vlivů
email: kaslova@rceia.cz
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Mgr. Michala Kopečková, Občanské sdružení Ametyst
autorizovaná osoba dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000, přírodu a ekosystémy
e-mail: kopeckova@ametyst21.cz

MUDr. Eva Rychlíková, Zdravotní Ústav Ústí nad Labem
autorizovaná osoba dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
hodnocení vlivů na veřejné zdraví
e-mail: eva.rychlikova@zuusti.cz

Ing. Jana Moravcová, Zdravotní Ústav Ústí nad Labem
hodnocení vlivů na veřejné zdraví
e-mail: jana.moravcova@zuusti.cz
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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

CHSK Cr

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)

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 přirozené akumulace vod

CHOPN

chronická obstrukční plicní nemoc

ICHS

ischemická choroba srdeční

IPPC

integrovaná prevence a omezování 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

MZe

Ministerstvo zemědělství ČR
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MZCHÚ

maloplošné zvláště chráněné území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

N

dusík

NEK-NPH

norma environmentální kvality – nejvyšší přípustná hodnota

NEK-RP

norma environmentální kvality – roční průměr

NEL

nepolární extrahovatelné látky (ropné látky)

NL

nerozpuštěné látky

NP

národní park

NPSE

Národní program snižování emisí ČR

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
Environmental Assessment)

SEKM

Systém evidence kontaminovaných míst

SEZ

stará ekologická zátěž

SSZO

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České
republice

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
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na

životní

prostředí

(Strategic

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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Název koncepce:

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 –
Praha (dále též jen „Program“ nebo „PZKO“)

Předkladatel:

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČ: 00164801

Oprávněný zástupce
předkladatele:
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zpracovatele SEA:

Mgr. Martin Smutný
jednatel
Integra Consulting s.r.o.
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Tel.: +420 234 134 236
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o posuzování vlivů
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Ministerstvo životního prostředí ČR
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
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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/ES.
Posouzení vlivů Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 - Praha (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 aglomerace Praha 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 4. září 2015, číslo jednací 60603/ENV/15.
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OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM

1.1

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU
Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci CZ01 Praha 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 CZ01 ke splnění účelu
Programu (dodržení imisních limitů) jsou navržena do roku 2020.
Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci CZ01 Praha 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.
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
aglomeraci CZ01 Praha obsahuje opatření, jejichž aplikací v doporučeném rozsahu
dojde ke zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci.
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 aglomeraci CZ01 Praha byl zpracován
v rámci projektu „Strategie“ („Střednědobá strategie (do roku 2020) ke zlepšení
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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.
V červenci 2013 a dubnu 2014 proběhla dvě kola jednání hlavního řídícího výboru
(na národní úrovni), v průběhu měsíců prosinec 2013 až 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 – aglomerace CZ01 Praha, 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.

1.2

OBSAH KONCEPCE
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.
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Program obsahuje následující kapitoly:
A.

ÚVOD

B.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
B.1 Vymezení a popis aglomerace CZ01 Praha
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 Úrovně znečištění ovzduší v roce 2013
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 z hlediska emisí doplněný
jejich geografickým vyznačením
C.7 Informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí
C.8 Opatření přijatá před zpracováním programu na regionální, národní a
mezinárodní úrovni, která mají vztah k dané aglomeraci a hodnocení účinnosti
těchto opatření
C.9 SWOT analýza
D.
D.1
D.2

CÍLE A PRIORITY PROGRAMU
Matice logického rámce
Identifikace cílů a priorit

E.
E.1
E.2

SEZNAM A POPIS NOVĚ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ
Emisní stropy
Regulace vyjmenovaných stacionárních zdrojů v souladu s § 13 odst. 1 zákona
o ochraně ovzduší
Opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší
Financování nově stanovených opatření

E.3
E.4
F.

F.1

ODHAD PLÁNOVANÉHO PŘÍNOSU KE SNÍŽENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ
VYJÁDŘENÝ PROSTŘEDNICTVÍM VHODNÝCH INDIKÁTORŮ A
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA POTŘEBNÁ K DOSAŽENÍ IMISNÍCH LIMITŮ
Odhad vývoje úrovně znečišťování

F.2

Indikátory a monitorování implementace Programu

G.

SEZNAM RELEVANTNÍCH DOKUMENTŮ A DALŠÍCH ZDROJŮ INFORMACÍ
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Pro každou řešenou znečišťující látku jsou na úrovni aglomerace CZ01 Praha
stanoveny prioritní kategorie zdrojů, přičemž jejich zdůvodnění vyplývá z podílů na
celkových emisích jednotlivých škodlivin a zejména na imisním příspěvku
jednotlivých skupin zdrojů:

1.3



Mobilní zdroje (doprava) – významný zdroj imisního zatížení PM10
a PM2,5, velmi významný zdroj imisního zatížení benzo(a)pyrenem
a NO2.



Spalování pevných paliv ve zdrojích do jmenovitého tepelného příkonu od 10
do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění – zdroj imisního zatížení benzo(a)pyrenem a PM10.



Vyjmenované stacionární zdroje a stavební činnost – zdroje primárních a
fugitivních emisí PM10 a PM2,5. (technologické zdroje TZL, PM10, průmyslové
areály a stavební činnost). Zdroje prekurzorů sekundárních aerosolů
(vyjmenované stacionární zdroje s emisemi SO2 a NOX).

CÍLE KONCEPCE
Cílem Programu je dosáhnout na celém území aglomerace CZ01 - Praha 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 aglomerace překračovány, a
současně
 byla kvalita ovzduší udržena a zlepšována také tam, kde jsou současné
koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů.
Z uvedeného cíle pak vyplývají následující řešené znečišťující látky:
 suspendované částice:
o PM10 - dochází k plošnému překračování imisního limitu pro 24hodinové
koncentrace, dochází k překračování ročního imisního limitu,
 benzo(a)pyren: dochází k plošnému a dlouhodobému překračování imisního
limitu,
 oxidy dusíku: dochází k místnímu překračování ročního imisního limitu.
U ostatních znečišťujících látek není, dle prostorové interpretace imisních dat
ČHMÚ (na základě vyhodnocení pětiletých průměrů), indikováno dlouhodobé
překračování imisního limitu.

1

To znamená dosáhnout imisních limitů u dnes problémových znečišťujících látek, kterými jsou tzv.
„řešené znečišťující látky“
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Pro každou řešenou znečišťující látku jsou na úrovni aglomerace CZ01 Praha
stanoveny následující prioritní kategorie zdrojů, přičemž jejich zdůvodnění vyplývá
z podílů na celkových emisích jednotlivých škodlivin a zejména na imisním příspěvku
jednotlivých skupin zdrojů:
1. Mobilní zdroje (doprava) – velmi významný zdroj imisního zatížení PM10, NO2,
benzo(a)pyrenem.
2. Spalování pevných paliv ve zdrojích do jmenovitého tepelného příkonu do
300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění – zdroj imisního zatížení benzo(a)pyrenem a PM10.
3. (Vytápění domácností nejvýznamněji přispívá k imisnímu zatížení v chladné
části roku a v období nepříznivých rozptylových podmínek.)
4. Vyjmenované bodové stacionární zdroje a stavební činnost – zdroje primárních
a fugitivních emisí PM10 a PM2,5 (technologické zdroje TZL, PM10, průmyslové
areály a stavební činnost). Zdroje prekurzorů sekundárních aerosolů
(vyjmenované stacionární zdroje s emisemi SO2
a NOX).

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 – určení a vyhodnocení
hlavních vazeb Programu k těmto dokumentům bude předmětem dalšího postupu
hodnocení:
Rozvojové dokumenty pro území hl. m. Prahy - regionální úroveň


Územní plán hlavního města Prahy (1999)



Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na
území aglomerace Hlavní město Praha



Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze 2010



Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy



Program rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje - Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací hl. m. Prahy



Plán oblasti povodí dolní Vltavy



Akční plán EVVO 2014-2015



Strategický plán hl. m. Prahy (aktualizace 2008)



Územní energetická koncepce hl. města Prahy (2003-2022, aktualizace 2014)

Dokumenty ČR - národní úroveň


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+
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Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR



Státní energetická koncepce



Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů



Druhý Akční plán energetické účinnosti České republiky



Surovinová politika ČR



Státní politika životního prostředí



Národní program snižování emisí



Plán odpadového hospodářství ČR



Rámcová směrnice o změně klimatu a Kjótský protokol



Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí



Akční plán zdraví a životní prostředí
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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 - aglomerace CZ01 Praha je zpracováván pro
území aglomerace hlavního města Prahy.
Členění na zóny a aglomerace vychází z Přílohy č. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší. Aglomerace CZ01 Praha pokrývá správní obvod hlavního města
Prahy.
Hlavní město (aglomerace CZ01) Praha se nachází uprostřed území Čech na řece
Vltavě a je ze všech stran obklopeno územím Středočeského kraje (zóna CZ02
Střední Čechy). Podle své rozlohy (456 km2) zaujímá 0,63 % území republiky. Podle
počtu obyvatel se řadí na druhé místo v České republice.

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 území dvou krajů České republiky:

2.2



Hlavní město Praha (VÚSC Pražský kraj),



Středočeský kraj se sídlem v Praze.

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.

2.2.1

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 Č R 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.
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Emise ze spalovacích procesů v podobě oxidů dusíku a oxidu siřičitého mají
negativní vliv na ekosystémy, ať už přímým poškozováním vegetace či v podobě
kritických zátěží v důsledku acidifikace půd.
Emisní situace
Na základě emisní bilance ČHMÚ je na následujícím grafu znázorněno kolísání
velikosti emisí jednotlivých znečišťujících látek v aglomeraci Praha v uplynulých
letech.
Obrázek č. 1: Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v období 2004 - 2012

Zdroj dat: Emisní bilance ČHMÚ

K nejvýraznějšímu poklesu došlo v uplynulém desetiletí v návaznosti na modernizaci
energetiky v případě oxidu siřičitého. Tento faktor se významně pozitivně projevil
také na poklesu emisí oxidu uhelnatého, které jsou však ovlivněny také dopravou.
Jak indikují křivky vývoje množství emisí, doprava má pravděpodobně významný vliv
na vzestup množství emisí po roce 2010 (návaznost na odeznívání ekonomické
recese, tzn. zvýšení hospodářského růstu doprovázené navýšením přepravních
výkonů na silniční síti). Tento vliv je zřetelný v případě oxidů dusíku, oxidu
uhelnatého a tuhých znečišťujících látek. Pozvolný, ale stabilně klesající emisní
trend je patrný v případě těkavých organických látek. Emise amoniaku jsou
s ohledem na skladbu zdrojů znečišťování v Praze nízké a celkově v hodnoceném
období stagnovaly.
Souhrnně lze konstatovat, že emise polutantů prioritních z hlediska kvality ovzduší
klesají s výjimkou tuhých znečišťujících látek. V případě tuhých znečišťujících látek a
oxidů dusíku dochází ke zhoršení trendu zejména v posledních letech, v případě
tuhých znečišťujících látek je nárůst emisí významný (pravděpodobně kombinace
rozvoje automobilové dopravy a stavebních prací).
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Imisní situace
Hodnotíme-li vývoj kvality ovzduší na území hlavního města Prahy v uplynulých
deseti letech, souhrnně lze konstatovat, že kvalita ovzduší se mírně zlepšuje.
V případě některých znečišťujících látek však lze v dílčích částech uplynulého
desetiletí nalézt i období, která se od celkového trendu odlišovala. Tyto změny byly
způsobeny nejen meziročními klimatickými rozdíly, ale jak je ukázáno níže, i
vývojem emisní situace.
V uplynulém desetiletí došlo ke zlepšení kvality ovzduší v Praze v důsledku
významného snížení emisí ze zdrojů sloužících k výrobě tepla (pozitivní dopad
zejména na imisní koncentrace oxidu siřičitého a uhelnatého, nepřímo tedy i na
suspendované částice, protože oxid siřičitý je významným prekurzorem
sekundárního aerosolu).
V návaznosti na neuspokojivý vývoj na emisní straně v případě některých
znečišťujících látek dochází na části hodnoceného území ke stagnaci až k nárůstu
imisních koncentrací, zejména v posledních letech. Lze tak usuzovat z porovnání
pětiletých průměrů imisních koncentrací za období let 2009-2013 s obdobím let
2007-2011. Na základě pětiletých průměrů koncentrací publikovaných ČHMÚ lze
konstatovat, že v aglomeraci CZ01 Praha dochází k překračování imisních limitů
těchto látek:
 oxidů dusíku (lokální překročení limitu pro průměrné roční koncentrace
v blízkosti frekventovaných silničních komunikací),
 suspendovaných částic PM10 (plošně nejvyšší denní hodnoty, lokálně průměrné
roční koncentrace),
 benzo(a)pyrenu (plošné překročení limitu pro průměrné roční koncentrace),
 přízemního ozónu (oblast s překročením přízemního ozonu s výjimkou let
2005–2007 nenavyšuje celkovou plochu oblastí s překročením alespoň jednoho
cílového imisního limitu).
Výše uvedené překročení imisních limitů hodnocených látek je doložitelné také
výsledky měření na stanicích imisního monitoringu.
Překročení limitů zasahuje především hustěji osídlené oblasti.
Imisní limity ostatních látek jsou na území Prahy plněny, nejsou u nich očekávány
nepříznivé trendy a nejsou proto v dalším textu hodnoceny. Výjimkou jsou
polutanty považované za prekurzory sekundárního aerosolu, které nepřímo
ovlivňují imisní situaci suspendovaných částic a jsou proto v dalším textu zmíněny
(SO2, NOx, VOC, NH3).
Za hlavní determinanty kvality ovzduší v Praze lze v současnosti považovat
automobilovou dopravu a rozvoj v komerční sféře.
Automobilová doprava má přímý dopad hlavně na emise tuhých znečišťujících látek
(výfukové emise, resuspenze z povrchu vozovky, otěry brzd, pneumatik
a vozovky) a oxidů dusíku, které jsou prekurzorem sekundárního aerosolu (oxidy
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dusíku z dopravy nepřímo zhoršují imisní situaci suspendovaných částic). Méně
významně doprava zhoršuje imisní situaci suspendovaných částic také vlivem emisí
těkavých organických látek (prekurzory sekundárního aerosolu).
Výstavba obchodních a administrativních areálů se podílí na emisích tuhých
znečišťujících látek (přímý vliv v podobě úletu z prostoru staveniště a zvýšené
resuspenze z terénu v okolí staveb, nepřímý zvýšením intenzit silniční dopravy při
výstavbě i při následném provozu areálů).
Vliv výroby elektrické energie a tepla a dalších průmyslových aktivit není v Praze
dominantní a její podíl na zhoršené kvalitě ovzduší postupně klesá.
2.2.2

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Specifickým problémem (tématem veřejného zdraví) jsou v případě aglomerace
Praha negativní vlivy dopravy a lokálních topenišť, které přinášejí znečištění do
přízemní vrstvy atmosféry a způsobují nadlimitní koncentrace aerosolových částic
PM10 a PM2,5 (lokálně) a benzo(a)pyrenu (plošně). Ve srovnání s ostatními zónami a
aglomeracemi je (až na jednotlivé lokality) situace v hlavním městě výrazně lepší.
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 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 aglomeraci Praha
k lokálnímu překračování imisních limitů stanovených pro nejvyšší denní
koncentrace suspendovaných částic PM10, a to většinou v zimním období, dále pak
opět k lokálnímu překračování limitních koncentrací suspendovaných částic PM2,5,
ale především pak k plošnému překračování limitu pro průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu. Dále byly v uvedeném období překračovány imisní limity pro roční
průměrné koncentrace NO2. Podrobnější popis je součástí kapitoly 12. Vlivy
koncepce na veřejné zdraví.
Plošné překračování imisních limitů pro průměrnou koncentraci B(a)P
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
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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 více než 53% obyvatel ČR na více než
12% plochy ČR. V samotné aglomeraci pak bylo významným nedodržením imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace B(a)P v témže období zasaženo 100%
obyvatel na téměř 85% plochy aglomerace.
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 v Praze bezesporu doprava a následně lokální vytápění.
Překračování imisních limitů pro 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. Podrobně je vliv PM10 a PM2,5 na lidské zdraví popsán
v kapitole 12. Vlivy koncepce na veřejné zdraví.
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 aglomeraci 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
průměrně téměř 6% obyvatel zóny, a to na ploše přesahující 5% území.
Překračování roční průměrné koncentrace PM2,5 je lokální (naměřené překročení
v ulici Legerova v roce 2013, dále Praha 5 - hodnoty přepočtené zpracovatelem
hodnocení vlivu na zdraví z PM10 – viz kapitola č. 12. Vlivy koncepce na veřejné
zdraví).
Nejvýznamnějším zdrojem emisí PM10 i PM2,5 jsou podle analýzy příčin znečištění
zpracované v rámci programu v řešené aglomeraci jednoznačně mobilní zdroje
(doprava) a následně lokální topeniště, omezeně pak stacionární zdroje, a to
především jako zdroje fugitivních emisí.
Překračování imisních limitů pro průměrnou roční koncentraci NO2
Oxid dusičitý snadno proniká do plic, kde je ho téměř 60 % pohlceno v krvi. Je málo
rozpustný ve vodě, to znamená, že snadno proniká do dolních dýchacích cest, na
rozdíl od např. dobře rozpustného oxidu siřičitého nebo formaldehydu, které působí
zejména v horních cestách dýchacích. Zdraví lidé snesou bez následků krátkodobé
zvýšení koncentrace až na 2 000 µg/m3, proto tyto látky představují riziko obtíží
zejména pro děti a citlivé jedince nebo lidi s astmatickými potížemi. Pro ně je za
bezpečnou považována koncentrace desetkrát nižší než pro zdravé lidi. Proto byl
limit pro hodinovou koncentraci stanoven na 200 µg/m3.
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V samotné aglomeraci docházelo k překročení roční průměrné koncentrace NO2
především na nejzatíženějších dopravních lokalitách, ve sledovaném období 2008 –
2012 žilo v nadlimitních koncentracích průměrně více než 6% obyvatel aglomerace,
a to na ploše cca 3% jejího území. V posledních letech dochází k poměrně
významnému poklesu koncentrací NO2 i v exponovaných dopravních lokalitách, což
může být důsledkem již realizovaných dopravních opatření, snahy vymístit dopravu
z nejzatíženějších lokalit a modernizace vozového parku.

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), 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.).
Měrné emise skleníkových plynů v hl. m. Praze ze sledovaných kategorií zdrojů se
dlouhodobě pohybují na ustálené úrovni. Ačkoliv v roce 2012 došlo ke změně
aktivitních dat2, což mělo významný vliv na celkové emise GHG v hl. m. Praze ze
sledovaných kategorií zdrojů, lze změnu pozorovat na celkové úrovni, ale nikoli
v trendu. Po přepočtu se emise na obyvatele v posledních letech pohybují na
ustálené úrovni přibližně 6 - 7 t CO2 ekvivalent. Za posledních cca 10 let emise
oscilují v rozmezí 7,4 – 8,1 mil. t CO2ekv. V roce 2012 byly emise 5,95 CO2ekv. na
obyvatele. Největším podílem přispívají emise z výroby elektřiny (43 %.), dále ze
spalování zemního plynu (21 %), emise z dopravy (20 %) a z výroby dálkově
dodávaného tepla (13 %). Mezi roky 2011 a 2012 došlo k poklesu emisí ze spotřeby

2

V tomto roce byl aktualizován postup výpočtu a zejména podkladová data.
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tuhých a kapalných paliv a nárůstu ze spotřeby zemního plynu. V ostatních
položkách došlo k nevýznamným změnám.3
2.2.4

VODA
Hydrologickou osou hl. m. Prahy je Vltava, do jejíhož povodí patří většina území.
S výjimkou Berounky (s nejvýznamnějším přítokem Radotínským potokem) se do
Vltavy v dotčeném území vlévají pouze drobné potoky. Z levé strany lze označit za
nejdůležitější Dalejský, Motolský a Šárecký (Litovický) potok Mezi nejvýznamnější
pravostranné přítoky patří Botič a Rokytka a v jejich povodích Pitkovický potok,
resp. Říčanka, dále Břežanský, Libušský a Kunratický potok, ostatní vodní toky jsou
opět drobnější. Do Labe odvodňují Prahu především Vinořský a Mratínský
(Červenomlýnský) potok.
Největší vodní plochy v Praze představují přehrady – Hostivařská a Džbán. Dále se
zde vyskytují desítky rybníků, retenčních a dešťových usazovacích nádrží.
Jakost povrchových vod
Jakost povrchových vod na území Prahy dle ČSN 75 7221 je dlouhodobě
problematická, zejména na jednotlivých malých tocích, kde vlivem nízké vodnosti
dochází k častému výskytu vysokých hodnot řady ukazatelů znečištění (např. obsah
nerozpuštěných látek, biochemická spotřeba kyslíku, celkový fosfor, sírany, a další).
Na měřících profilech na samotné Vltavě (Vranné, Podolí, Libčice) a na Berounce
v Lahovicích jsou kromě jiného registrovány zejména zvýšené hodnoty znečištění
ukazatele AOX (absorbovatelné organické halogeny) a u mikrobiologických a
biologických ukazatelů, zejména u chlorofylu. Dle hodnocení podle ČSN 75 7221
tedy významná část toků na území prahy spadá do kategorií III – znečištěná voda, IV
– silně znečištěná voda a V – velmi silně znečištěná voda.

3

Praha – Životní prostředí 2012, Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy, 2014
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Obrázek č. 2: Výsledné třídy jakosti na sledovaných profilech v letech 2012-2013

Zdroj: Praha - životní prostředí 2013,
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/Pr13_pdf/RZP13_kap B2.pdf

I když v dlouhodobém trendu dochází k postupnému zlepšování jakosti povrchových
vod, charakter území s hustou zástavbou, velkým podílem zpevněných ploch a
intenzivní ekonomickou činností včetně zemědělství je v konečném výsledku
převažujícím faktorem limitujícím možnosti dalšího zlepšení. Kromě znečištění
vypouštěného z čistíren odpadních vod, je zdrojem znečištění i jednotný kanalizační
systém, který v době dešťových přívalů odděluje na odlehčovacích komorách část
smíšených srážkových vod se splašky přímo do recipientů.
Odpadní vody
Centrální kanalizační síť byla v Praze založena jako jednotná, odvádějící splaškové a
srážkové vody jedním kanalizačním potrubím. Nově budovaná sídliště na okrajích
Prahy již mají kanalizační síť oddílnou. Kromě Ústřední čistírny odpadních vod
(ÚČOV) Praha na Císařském ostrově v Bubenči, na kterou je odváděno přes 92 %
objemu odpadních vod, jsou na území hl. m. Prahy v provozu další pobočné (lokální)
čistírny odpadních vod. Povodí těchto čistíren zahrnují převážně území jednotlivých
městských částí (celkem 28) a další dvě slouží pro letiště Ruzyně. Na systém
kanalizační sítě je v současné době napojeno zhruba 99 % z celkové populace Prahy
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(1,25 mil. obyvatel). Veškerá odpadní voda čištěná na ÚČOV i pobočných ČOV je
vypouštěna do vodních toků a není znovu využívána.
Na území hl. m. Prahy jsou již téměř všechny pobočné ČOV vybaveny systémy na
odstraňování nutrientů (dusíku a fosforu) a plní emisní limity vypouštěného
znečištění stanovené vodoprávním úřadem. ÚČOV Praha však v současnosti není, i
přes provádění dílčích úprav, schopna plnit požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
v ukazateli celkového dusíku, a proto hl. m. Praha připravuje její rozsáhlou
rekonstrukci a rozšíření. V návaznosti na plánovaný harmonogram výstavby
předložený hl. m. Prahou vydal vodoprávní úřad dne 17. 12. 2012 nové povolení
k vypouštění z ÚČOV Praha na období 1. 7. 2013 – 31. 12. 2018 s méně přísnými
emisními limity pro ukazatel celkového dusíku a současně stanovil lhůtu pro
dosažení limitů podle požadavků nařízení vlády č. 61/2003 Sb. do 31. 12. 2018.
Zásobování vodou
Nejvýznamnější podíl výroby vody pro zásobování Prahy zajišťuje úpravna vody
Želivka (74 %), dále úpravna vody Káraný (26 %). Oba zdroje leží mimo území města.
Úpravna vody Podolí je v posledních letech využívána pouze jako záložní zdroj a v
roce 2013 nevyráběla pitnou vodu.
Specifická spotřeba pitné vody v domácnostech se od roku 1990 snížila o více než
45 %. V současné době se pohybuje kolem 110 litrů na osobu za den. Na snížení
spotřeby má vliv několik faktorů. Jedním je výše ceny vodného a stočného, která se
v Praze pohybuje mírně pod celostátním průměrem, dalším pak dlouhodobá osvěta
za účelem šetření vodou a masové rozšíření úsporných spotřebičů. V současné době
jsou možnosti dalších úspor ve spotřebě vody prakticky vyčerpány a nejsou
očekávány další zásadní změny vývojového trendu.
Ztráty vody se od roku 1996, kdy činily rekordních 46 %, daří úspěšně snižovat.
V roce 2013 dosahovaly ztráty pitné vody v distribuční síti 20,3 % a je předpoklad
dalšího jejich dalšího snižování.

2.2.5

PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
Pro rozhodující část území Prahy je typický plochý až mírně zvlněný reliéf, který
svými relativně malými výškovými rozdíly dodává většině území celkově plošinný
ráz. Dnešní charakteristickou morfologii vlastního území centrální Prahy pak
ovlivnila především erozní a akumulační činnost Vltavy a jejích přítoků během
posledního milionu let, kdy v okolní parovině Pražské plošiny vznikla Pražská kotlina
se skalními stěnami a strmými svahy. Pražská kotlina je poměrně úzká sníženina
s rozšířením v místě Holešovického meandru. Nejsevřenější je Vltava v místě vtoku,
respektive odtoku z Prahy.
V recentní době morfologii města zásadně přeměnila činnost člověka.
Nejvýznamnější zásahy do reliéfu souvisejí především s těžbou stavebních
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materiálů, s ukládáním navážek a se zásahy do koryt vodních toků, jejichž
důsledkem jsou rozsáhlé změny v nivě Vltavy i jejích přítoků.
Geologická stavba pražského území dává předpoklad pro pestré využití nerostných
surovin, a to především stavebních. V historické době probíhala těžba po celém
území Prahy, přičemž většinou šlo o povrchovou těžbu v lomech, pískovnách a
cihelnách. Dnes je většina lomů uzavřena, zastavěna a rekultivována. V dnešní době
jsou v provozu pouze lomy Zbraslav, Řeporyje, lom Na Cikánce v Lochkově a lom
Zlatá opuka v Přední Kopanině.
Kontaminace horninového prostředí je na území města podmíněna mocností
navážek, které se zde ukládaly mnohdy již od středověku, netěsnostmi kanalizační
sítě a starými zátěžemi s obsahem nebezpečných látek. Poddolování území je pouze
lokálním problémem v některých okrajových částech křídových plošin tvořených
pískovci, například na Proseku.
Přirozené svahové pohyby jsou v pražských poměrech spíše ojedinělé, problémem
mohou být pohyby vyvolané antropogenními vlivy. Nejznámější je sesuv petřínské
stráně, který porušil těleso lanové dráhy. Další sesuvy vznikly zpravidla nevhodnými
zásahy do svahu nebo podříznutím vrstev konformně ukloněných po svahu například letenská stráň.
Zemědělská půda
Zemědělský půdní fond tvoří v současné době významnou součást území hl. m.
Prahy. Zemědělská půda se podílí na celkové výměře správního území hl. m. Prahy
41,1 %, přičemž podíl orné půdy dosahuje 73 % (při celorepublikovém průměru 71,6
%). Nejkvalitnější půdy jsou v severovýchodní oblasti (k. ú. Ďáblice, Březiněves,
Třeboradice, Vinoř, Satalice), kde se jedná o černozemě na spraši, středně těžké,
s příznivým vodním režimem. Vysoké procento zornění způsobuje nízkou
heterogenitu prostředí, nízkou ekologickou stabilitu, nízkou rekreační atraktivitu,
špatnou prostupnost krajiny, zvýšenou prašnost a erozivní ohroženost území,
nízkou retenční schopnost půdy atd. Rozloha zemědělské půdy se v Praze nicméně
vytrvale zmenšuje, zejména na úkor zastavěných a ostatních ploch. Ve srovnání
s rokem 1990 představuje hodnota k 31. 12. 2013 nárůst zastavěných ploch o 740
ha, tj. 17,3 % v kategorii, resp. 1,5 % z celkové rozlohy města. Tento nárůst jde
přitom na vrub úbytku zemědělské půdy. Lze předpokládat, že uvedený trend bude
pokračovat, i přes deklarované snahy posílit ochranu zemědělské půdy i
nezastavěného území obecně.
2.2.6

PŘÍRODA A KRAJINA
Fauna, flóra: Různorodost stanovišť Prahy od člověkem zcela přeměněných, jako
jsou budovy a zpevněné plochy, přes městskou zeleň a parky až po lesní pozemky
umožňuje výskyt poměrně bohaté fauny a flóry. Nacházíme zde druhy vyloženě
synantropní, druhy nejčastěji se vyskytující ve venkovské krajině, luční i lesní druhy.
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Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a
živočichů. Nejcennější plochy jsou ve zvláště chráněných územích, hodnotné
biotopy a druhy však najdeme i mimo ně, někdy i v člověkem významně ovlivněných
plochách, jako jsou nádraží, staré zemědělské a průmyslové areály apod.
Zeleň: Z celé řady stromořadí podél komunikací je asi 100 alejí (cca 6 tis. stromů) je
řazeno do systému stromořadí I. kategorie. Celkový počet stromů ve stromořadích
je 26 000. Památných stromů je na území Prahy kolem 200 jedinců. Městská zeleň
je rozdělena do 3 kategorií: I. plochy celopražského významu (zejména zvláště
chráněná území, významné parky, lesy, lesoparky, obory, sady, vyhlášené památné
stromy a významná stromořadí), II. plochy místního významu (parky, zahrady,
hřiště, uliční zeleň, stromořadí, izolační pásy zeleně), III. ostatní plochy (silniční
zeleň, hřbitovy, ZOO a BZ a další). Některé plochy zeleně jsou ohroženy novou
zástavbou. Probíhá postupná obnova dřevin. Stav ekosystémů a městské zeleně je
ovlivňován i kvalitou ovzduší, a to zejména eutrofizací (přísunem živin, zvl. dusíku),
acidifikací, ozónem a prachovými částicemi. Na některých sledovaných stanicích
dochází k překračování imisního limitu pro NOx. Limit pro ozon byl v roce 2012
překročen jen na 1 lokalitě.
Krajina: Na území hlavního města Prahy dominuje především vlastní městská
zástavba s historickým jádrem. Poměrně významnou plochu zahrnují parky (téměř
4000 ha). Osou města je řeka Vltava s místy kaňonovitým údolím a řadou přítoků.
Nachází se zde 182 rybníků a 3 přehradní nádrže, 37 velkých retenčních nádrží a
další menší vodní plochy. V r. 2013 bylo na území Prahy 20 006 ha zemědělské půdy
(cca 40% celkové rozlohy), především orné, 5132 ha lesních pozemků, (10%
z celkové rozlohy), 5007 ha zastavěných ploch 18 392 ha ostatních ploch (37%).
Poměrně významná je plocha brownfields, tedy areálů, které ztratily původní využití
a mají tak značný rozvojový potenciál, např. staré továrny, nádraží, zemědělské
areály apod. Tyto plochy jsou často spojeny s nějakou ekologickou zátěží, některé
však mohou mít i cenné prvky, což může limitovat jejich přestavbu.
K ochraně především krajinného rázu zde bylo vyhlášeno 12 přírodních parků, které
chrání např. členité svahy nad řekami a potoky, údolní nivy, zachovalou venkovskou
krajinu nebo lesní komplexy.
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 Praze je registrováno 28 významných krajinných prvků. Na území
Prahy jsou vymezeny všechny tři úrovně územního systému ekologické stability,
tedy nadregionální, regionální a lokální, zahrnuje především vodní toky a jejich okolí
a větší i menší plochy zeleně. Řada prvků je ovšem hodnocena jako nefunkční a je
nutné jejich založení či úprava. Hodnotné plochy zeleně jsou tak vzájemně do
značné míry izolovány.
ZCHÚ, Natura 2000: Na území Prahy se nachází 93 maloplošných zvláště
chráněných území, a to v kategorii národní přírodní památka (8), přírodní památka
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(69) a přírodní rezervace (16) o celkové rozloze cca 2400 ha,
a zasahuje sem CHKO Český kras. Dále je zde 12 evropsky významných lokalit
náležejících do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Na území
hlavního města Prahy ani v okolí, které by mohlo být posuzovanou koncepcí
významně ovlivněno, se nenachází žádná ptačí oblast.
2.2.7

LESNÍ EKOSYSTÉMY
Lesy pokrývají cca 10% území aglomerace. 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 funkce, 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.
Lesy na území hlavního města Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního
určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí. Velká část lesů vykazuje
vyšší stupeň poškození. Na špatném zdravotním stavu se kromě znečištění ovzduší
podílí také vývoj klimatu a rekreační zatížení. V lesích v majetku města se hospodaří
v režimu FSC. Zakládají se i nové lesní porosty na původně zemědělské půdě.

2.2.8

ODPADY
Dle návrhu koncepce POH hlavního města Prahy pro období 2016 – 2025 produkce
komunálních odpadů na území hlavního města Prahy dosahovala 690 980 tun v roce
2011, 665 000 tun v roce 2012 a 667 070 tun v roce 2013.
Největší podíl na celkovém množství odpadů představují stavební a demoliční
odpady (71,7%), následují komunální odpady (18,3%), odpady ze zařízení na
zpracování odpadu (5,2%). Zbývající část je tvořena odpady ostatními, odpady
z tepelných procesů a odpadními obaly.
Od roku 2003 do roku 2013 došlo k významnému poklesu skládkování odpadů,
přesto je právě skládkování odpadů stále významným problémem (z hlediska
životního prostředí).
U řady odpadů dochází k následnému využívání. Hlavní roli ve využívání odpadů
představuje recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů. Druhým
nejvýznamnějším způsobem je využití odpadu obdobným způsobem jako paliva,
následuje využití aplikace do půdy a využití odpadů na rekultivace.
O významném využívání odpadů jako paliva vypovídá i následující přehled –
porovnání spotřeby jednotlivých druhů paliv v letech 2001 a 2011. Odpady jsou
spolu s biomasou zařazeny mezi pevná ostatní paliva. V roce 2001 jejich spotřeba
činila 1 943 TJ, v roce 2011 4 104 TJ. Celkově se jedná o nárůst o 111%, jedná se o
nejvýznamnější změnu mezi všemi druhy paliv.
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K navýšení využívání odpadů došlo především díky změnám v ZEVO Malešice
(zařízení na energetické využití odpadů Pražských služeb v Malešicích) a
v radotínské cementárně, kde postupně nahrazují fosilní paliva. Tepelný příkon
zpracovaných odpadů u těchto zařízení se od roku 2001 zvýšil absolutně o cca 2 PJ,
tj. o více než 100 %.
Energetické využívání odpadů je také podporováno Plánem odpadového
hospodářství hl. m. Prahy a Aktualizací územní energetické koncepce města Prahy.
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 aglomerace
Praha vzniká na velkých energetických zdrojích především ložový popel, který je
zároveň z téměř 100% dále veden jako výrobek. Jedná se cca o 4362 t/rok výrobků.
Z výše uvedeného je zřejmé, že odpady z energetiky související s ochranou ovzduší
nejsou v aglomeraci Praha významné.
Odpady související s ochranou ovzduší v ostatních průmyslových odvětvích
Odpady, jejichž produkce souvisí s ochranou ovzduší, jsou především odprašky
z čištění spalin a odpadní vzdušiny. Lze očekávat, že do budoucna přetrvá 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
aglomeraci Praha méně významné (v porovnání s jinými zónami a aglomeracemi
ČR).
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 aglomeraci Praha 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. Vzhledem k tomu, že na území
Prahy jen 2% domácností jsou vytápěny tuhými palivy, je vznik odpadů souvisejících
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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
Území Prahy je charakteristické jedinečnou urbanistickou strukturou a dochovanou
městskou krajinou, s dominantami Pražského hradu, Petřína, Vyšehradské skály,
vrchu Vítkova a dalších lokalit.
Na území hl. m. Prahy se nachází památková rezervace chráněná jako územní celek
s výjimečným souborem nemovitých kulturních památek i dalších architektonických,
urbanistických a uměleckých hodnot. Byla vyhlášena v roce 1971 a v roce 1992 byla
zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Na území hl. m. Prahy se nachází 15 městských památkových zón a 6 vesnických
památkových rezervací. Dále řada lokalit chráněných v kategoriích Národní kulturní
památka, Kulturní památka, a dalších.
Obrázek č.3: Kulturní hodnoty a památková ochrana na území hl. m Prahy – plochy
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Zdroj: ÚAP hl. m. Prahy 2012

Mezi negativní vlivy na kulturní hodnoty hl. m. Prahy patří zejména neúměrná
exploatace území, potlačení městského parteru, nevhodná transformace urbanistické
struktury vnitrobloků, narušení archeologických terénů vlivem nesprávné
dokumentace staveb, narušení panoramatických hodnot vlivem prosazování špatně
umístěných nebo neúměrně objemných staveb, případně objektů neúměrné výšky,
problémy městského interiéru, vlivy dopravy a dalších znehodnocujících prvků,
nedostatečná účinnost nástrojů prostorové regulace, vandalizmus a poškozování
fondů, jakož i nedostatečná či neodborná péče o stavební fondy a zeleň.
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. V Aglomeraci Praha
pak dále přispívá stavební činnost.
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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 ČR 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.

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.

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha byl zpracován v roce 2008 a
v současnosti vrcholí na základě aktualizovaného strategického hlukového
mapování jeho aktualizace.
V návaznosti na uvedený Akční plán a také v rámci plnění opatření dle
harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných již dříve
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s
probíhá v Praze realizace protihlukových opatření, na kterých se podílejí podílejí
jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i uvedené organizace, které svou činností
hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Uvedené harmonogramy byly již dříve předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví,
tj. Hygienické stanici hl. m. Prahy jako součást žádosti o udělení časově omezeného
povolení překračování hladin hluku z provozu na některých pozemních
komunikacích. Jde o více než 200 komunikací, které byly budovány a rozvíjely se
v době, kdy se vliv hluku na zdraví obyvatel dostatečně nedoceňoval a nebyla po
investorech požadována opatření proti pronikání hluku do okolí. V dnešní době je
v těchto místech finančně nákladné a často technicky obtížné dosáhnout splnění
hygienických limitů pro hluk, nicméně z pohledu veřejného zdraví, je to naprosto
nezbytné.
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2.3

PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE

Ovzduší
Budoucí trend kvality ovzduší v Praze bez provedení Programu je velmi obtížně
hodnotitelný, především v návaznosti na nejistoty realizace opatření v relevantních
koncepcích zaměřených na řešení dopravy. Následující predikce je proto spíše
konzervativním odhadem budoucího vývoje.
V návaznosti na identifikované hlavní faktory určující kvalitu ovzduší v Praze
(automobilová doprava a rozvoj v komerční sféře) lze očekávat, že bez realizace
koncepce se bude kvalita ovzduší vyvíjet z hlediska jednotlivých znečišťujících látek
rozdílně.
V případě suspendovaných částic, které jsou emitovány kromě motorů také
resuspenzí a otěry, se bez přijetí koncepčních opatření jako pravděpodobné jeví
další zhoršování stávající situace ve vazbě na pokračující nárůst dopravních intenzit.
Další vývoj bude záviset především na změnách silniční sítě a řešení hromadné
dopravy, které budou vycházet z řady dalších koncepcí a z ekonomických možností
Hlavního města Prahy a České republiky. Jedná o významné investice, jejichž vliv na
kvalitu ovzduší se vzhledem k délce jejich přípravy a realizace může významněji
projevit až po roce 2020, spíše však 2025. V případě částic PM10 lze očekávat
zlepšení vlivem případných změn v dopravě již okolo roku 2020, protože zdroje a
opatření jsou oproti PM2,5 jasněji definovatelné (nezávisí tolik na obtížně řešitelném
podílu sekundárního aerosolu).
V případě oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého budou i bez dalších intervencí
v podobě koncepčních opatření emise nadále klesat, přičemž je ale nutno počítat s
tím, že budoucí pokles již bude pomalejší (většina stacionárních zdrojů již byla
ekologizována, převedena na jiné palivo nebo nahrazena jinými). Imisní situace
zůstane u těchto látek bezproblémová a bude se dále zlepšovat.
Imisní situace benzo(a)pyrenu úzce souvisí s koncentracemi jemných frakcí
suspendovaných částic. Dominantní podíl na emisích suspendovaných částic PM10 a
zejména PM2,5 má v Praze automobilová doprava. Případná stagnace nebo
zvyšování emisí z dopravy proto bude mít negativní vliv v podobě stagnace, resp.
zvyšování koncentrací benzo(a)pyrenu. Lze očekávat, že k překračování imisního
limitu této znečišťující látky bude docházet i v budoucnu s předpokládaným
detekovatelným zlepšením nejdříve od roku 2020.
V případě oxidů dusíku lze v případě neprovedení Programu očekávat, že bude
pokračovat mírný pokles imisních koncentrací a směřování k plnění imisních limitů
ve vazbě na obměnu vozového parku a zpřísňování emisních norem
automobilových motorů, který bude postupně urychlován rozvojem alternativních
pohonů vozidel, významně však pravděpodobně až po roce 2020.

41

Pokračující mírný pokles imisních koncentrací přetrvá i v případě těkavých
organických látek, jako důsledek obměny vozového parku a pokračujícího snižování
spotřeby VOC v technologických zdrojích.
Vývoj imisní situace amoniaku není v podmínkách Prahy v současnosti podstatný,
významné zdroje zde nejsou, nejsou očekávány významné změny emisí ani změny
přenosu z jiných oblastí.
Celkově lze v návaznosti na vyhodnocené trendy předpokládat, že bez realizace
koncepce by v aglomeraci Praha nebyly do roku 2020 splněny imisní limity.
Veřejné zdraví
Cílem PZKO je dosáhnout na celém území aglomerace CZ01 Praha splnění imisních
limitů daných zákonem o ochraně ovzduší.
V případě, že nebude PZKO CZ01 implementován může být ohroženo dodržení
závazků, na jejichž plnění PZKO cílí – tedy dodržení imisních limitů. V tom případě by
pravděpodobně nedošlo ke zlepšení kvality ovzduší v očekávané míře. Zdravotní
stav obyvatel by se 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.
Specifickým problémem jsou v případě aglomerace Praha negativní vlivy dopravy a
lokálních topenišť, které přinášejí znečištění do přízemní vrstvy atmosféry a
způsobují mírně nadlimitní koncentrace aerosolových částic PM10 a PM2,5 (lokálně) a
benzo(a)pyrenu (plošně). Nicméně, vzhledem k tomu, že ve srovnání s ostatními
zónami a aglomeracemi je (až na jednotlivé lokality) situace v hlavním městě
výrazně lepší, je stanovený cíl z pohledu veřejného zdraví ještě poměrně málo
ambiciózní (i když je stanoven plně v souladu se zákonem i dotčenými směrnicemi
EU).
Nerealizací opatření navržených pro posuzovanou aglomeraci v rámci tohoto
programu a Národního plánu zlepšování kvality ovzduší by u některých
znečišťujících látek (viz výše) pravděpodobně nedošlo ke zlepšení současného stavu,
opatření je třeba cílit primárně do rizikových lokalit známých z hlediska znečištění
ovzduší a dále se zaměřit na taková opatření, která zajistí další zlepšování kvality
ovzduší i tam, kde už jsou v současnosti limity plněny.
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
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OSN o změně klimatu, dominantním faktorem, majícím vliv na výsledky projekcí, je
ekonomický vývoj.
S ohledem na dosavadní vývoj emisí skleníkových plynů na území hl. m. Prahy, a při
zvážení možného budoucího vývoje na národní úrovni, lze předpokládat mírný
pokles celkových emisí související zejména s poklesem emisí z energetiky. Naopak
lze očekávat nárůst emisí skleníkových plynů z 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 z dopravy),
případně dalšími toxickými látkami - např. některými kovy - obsaženými
v atmosférické depozici a rovněž problematika eutrofizace vod. Budoucí vývoj
celkové jakosti vod v dotčeném území bude vývoj záviset především na vývoji
jednotlivých faktorů, z nichž nejpodstatnější nemají přímou souvislost s kvalitou
ovzduší (obsah znečišťujících látek v odpadních vodách, splach ze zpevněných
povrchů v urbanizovaném území s obsahem znečišťujících látek, apod.). Velikost
příspěvku atmosférické depozice k eutrofizaci bude záviset na vývoji složení
palivového mixu, 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 v oblasti kvality vod. Bez provedení koncepce lze rovněž
očekávat pokračování vysoké zátěže vod benzo(a)pyrenem a dalšími látkami
emitovanými dopravou, jejíž příspěvek je pro kvalitu ovzduší dotčeného území
rozhodujícím faktorem.
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. 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 (které však mají s ohledem
na převážně urbánní charakter zájmového území malý význam) 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. Vývoj
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bude záviset především na vývoji složení palivového mixu, spotřebě elektřiny, vývoji
dopravních intenzit a technologických změnách v energetice a průmyslu – v obecné
rovině tedy na vývoji a výkonu ekonomiky jako celku. 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
Velká část lesů na území hl. m. Prahy a v blízkém okolí vykazuje vyšší stupeň
poškození. Na špatném zdravotním stavu se kromě znečištění ovzduší podílí také
vývoj klimatu a rekreační zatížení. Silně zatížená je i sídelní zeleň, citlivá stanoviště a
další ekosystémy. Díky dosud přijatým opatřením a dalším vycházejícím z platné
legislativy se bude imisní zatížení poněkud snižovat, a tím dojde ke zlepšení stavu
lesů a dalších ekosystémů. Vzhledem k dalším působícím faktorům, přetrvávající
zátěži z minulosti a 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.
Nejvýznamnějším záměrem je dostavba Pražského okruhu.
Z dalších rozvojových aktivit mimo rámec PZKO může mít významný vliv na
ekosystémy zejména rozšiřování zástavby. Významně se projevuje podpora využití
obnovitelných zdrojů energie a tedy výstavba zařízení na jejich využití, jako jsou
fotovoltaické elektrárny, spojené často s negativními vlivy na krajinu a biodiverzitu.
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 (navýšení množství odprašků – riziko
z hlediska zvýšení produkce odpadů). Případné navýšení množství průmyslových
odprašků bude vhodné kompenzovat rozvojem technologií umožňujících zvýšit
podíl materiálového využití těchto produktů.
Je tedy potřebné vzít v úvahu také vývoj v průmyslových odvětvích a především
vývoj materiálovém využívání odpadů.
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Nerealizací koncepce by zároveň nedošlo k podpoření 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.
Kulturní památky
Ochrana a údržba movitých kulturních památek je zejména otázkou alokace zdrojů
potřebných k jejich údržbě a tedy příslušných politických rozhodnutí. Vliv kvality
ovzduší je nezanedbatelný, ale nikoliv rozhodující faktor budoucího vývoje. Intenzita
negativního vlivu zhoršené kvality ovzduší 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, případně
mírné zlepšování existujících problémů.
Hluk
Neprovedení programu, respektive jeho dopravních opatření, může způsobit, že se
hluková situace v území nezlepší a naopak se bude na dopravně exponovaných
lokalitách dále zhoršovat.
Ovšem realizace některých opatření, především pak opateřní AB1, které spočívá mj.
v dobudování nadřazené komunikační sítě, může mít potenciálně významný vliv
(lokálně pozitivní, ale i negativní) a musí být v rámci procesu SEA hodnoceno
samostatně, a to například v rámci hodnocení vlivu Metropolitního plánu, vlivu
územních plánů na životní prostředí a veřejné zdraví a především pak v rámci
hodnocení EIA jednotlivých záměrů (na základě konkrétních projektů, měření a
modelů).
Ke kvantifikaci vlivu jednotlivých opatření na hlukovou situaci (a tedy i ke stanovení
trendu v případě nerealizace koncepce) by bylo nutné vycházet
z konkrétních měření a modelů pro jednotlivé záměry, které v tuto chvíli nejsou a
ani nemohou být k dispozici. Opatření navrhovaná koncepcí (především ta
dopravní) mohou mít významný pozitivní vliv na hlukovou situaci, ale pouze za
předpokladu, že nebudou jednotlivé záměry umisťovány do lokalit s překročenými
hlukovými limity nebo nebudou jejich překročení způsobovat.
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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 CZ01.
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 č. 1: Oblasti ŽP, u nichž lze předpokládat ovlivnění v důsledku realizace opatření PZKO CZ01
Téma

Specifické problémy

Souvislost problému s kvalitou
ovzduší

Ovzduší

Překračování imisních limitů PM10
(plošně), NO2 (lokálně podél komunikací a
zejména v okolí silničních uzlů) a B(a)P
(plošně).

Jedná se o látky, jejichž imisní
koncentrace nesplňují požadavky
platné legislativy a působí tedy
nepřijatelná rizika pro zdraví lidí
(úroveň imisních limitů je
stanovena na základě politicky
akceptovatelné míry rizika).

Stagnující až vzestupný trend koncentrací
suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu.

Jedná se o látky s bezprahovým
zdravotním účinkem. Případné
dosažení imisního limitu
neznamená eliminaci zdravotních
rizik, pouze jejich omezení.
Koncentrace těchto látek je
nezbytné trvale snižovat, je-li to
socio-ekonomicky přijatelné.

Negativní vlivy dopravy a lokálních
topenišť, které přinášejí znečištění do
přízemní vrstvy atmosféry.

Existuje pravděpodobný vliv kvality
ovzduší, zejména koncentrací
aerosolových částic a
benzo(a)pyrenu na veřejné zdraví.

Zdraví obyvatel

Stárnoucí populace a populace dětí
představují citlivou skupinu obyvatel vůči
znečištění ovzduší.
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Faktory provázející životní styl,
profesi a sociální podmínky a
zdravotní uvědomění však jsou
schopny působit pozitivně ve
vztahu ke zdraví.

Emise skleníkových
plynů

Emise skleníkových plynů z výroby
elektřiny a tepla a z dopravy.

Zdroje znečištění ovzduší jsou také
zdrojem emisí skleníkových plynů..

Úbytek ZPF a nezastavěných ploch.

Prašnost na zastavěných a
zpevněných plochách.

Vysoké procento zornění
a erozní ohroženost půd

Větrná eroze s emisemi pevných
částic.

Radonové riziko.

Emise spojené s rizikem vlivu na
zdraví, zejména uvnitř budov.

Problémy jakosti povrchových vod.

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

Problémy infrastruktury odpadních vod:
Chybějící oddílná kanalizace na velké části
území, nedokončená modernizace ÚČOV.

-

Spotřeba vody.

-

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 na území Prahy
jsou zatíženy znečištěním ovzduší,
vliv působí synergicky s dalšími
zátěžemi.

Půda

Voda

Zábory a fragmentace lesní půdy.

K záborům a fragmentaci lesů
dochází mj. kvůli dopravním
stavbám.
Příroda a 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.

Hluk

Nadměrná hluková zátěž z dopravy.
Překračování hlukových limitů, zejména v
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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.
Hluk je faktorem, který nepřímo
souvisí s opatřeními v dopravě.
Bude-li voleno vymístění dopravy

Kulturní památky

dopravně zatížených lokalitách

z důvodů imisních mimo hustě
obydlená území, nebo pokud se
intenzita dopravy v Praze celkově
sníží, může to znamenat i snížení
zátěže hlukem v dotčených
místech.

Zajištění ochrany a financování obnovy
kulturních památek.

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).

Narušování rázu památkové rezervace a
dalších kulturně cenných území.
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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 PŘEDPISŮ)

Problémy životního prostředí jsou spolu s hlavními trendy vývoje jednotlivých složek
životního prostředí popsány v kapitolách č. 2 a 3 dokumentace SEA.
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.
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 – Magistrát hl. města Prahy, odbor životního prostředí, Krajský
úřad Středočeského kraje, oddělení ochrany přírody a krajiny, MŽP, odbor výkonu
státní správy I Praha, AOPK ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajin. Vzhledem
k tomu, že příslušné orgány svým stanoviskem vyloučily vliv PZKO aglomerace CZ01
- Praha 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.
Rizika potenciálních vlivů koncepce na ostatní chráněná území podle zákona č.
114/1992 Sb. jsou zahrnuta do vyhodnocení vlivů na životní prostředí v kapitole 6
této SEA dokumentace.
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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 CZ01 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
CZ01přispět k naplnění uvedených referenčních cílů.

Dokumenty na mezinárodní úrovni
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 kladen důraz na udržitelný růst,
tedy konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje.
Priorita specifikuje následující cíle:
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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,
 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
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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.
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
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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.4

Dokumenty ČR - národní úroveň
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 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

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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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 SO 2
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
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
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- 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
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.
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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
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 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
56

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 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;
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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.
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
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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).

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.
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
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
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem
Zdravé místní životní podmínky
Zdraví – důležité hledisko všech resortů
Integrovaný zdravotnický sektor
Řízení v zájmu kvality péče
Financování zdravotnických služeb a rozdělování zdrojů
Příprava zdravotnických pracovníků
Výzkum a znalosti v zájmu zdraví
Mobilizace partnerů pro zdraví
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 životního prostředí a zdravotnictví 53 členských zemí WHO 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.
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Program předcházení vzniku odpadů (2014-2020)
Hlavním cílem Programu předcházení vzniku odpadů ČR (PPVO) 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.
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.
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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
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.
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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.
Specifickým rysem nerostných zdrojů je jejich neobnovitelnost a nepřemístitelnost.
Využívání nerostných zdrojů proto vyžaduje zvláštní režim, tj. určitou míru
ingerence státu do volného tržního prostředí a stanovení pravidel, rozsahu a forem
regulace z důvodů ochrany a šetrného využívání nerostných zdrojů na teritoriu
státu, při zohlednění významu jednotlivých nerostných surovin, respektování
dotčených zájmů a principů trvale udržitelného rozvoje.
Předmětem politiky nerostných surovin jsou palivoenergetické, rudní, nerudní a
stavební suroviny, a to jak z prvotních, tak i z druhotných zdrojů. Tato politika se
nezabývá surovinami z obnovitelných zdrojů, jako vodou, dřevem, zemědělskými
surovinami 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
nerostných surovin má přímou vazbu k energetické politice a z hlediska stanovení a
řešení některých cílů je s ní úzce propojena.
Smyslem materiálu je analyzovat současný stav, stanovit cíle a navrhnout nástroje,
sloužící k dosažení těchto cílů. S ohledem na surovinové predispozice státu je
kriticky hodnocena i současná struktura národního hospodářství a vyslovena
podpora trendu jeho důsledné restrukturalizace.
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.
Cíl 5 Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů,
které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství
ČR.
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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).
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.
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Rozvojové dokumenty pro území hl. m. Prahy - regionální úroveň
Územní plán hlavního města Prahy (1999) a Metropolitní plán (2014/15)
Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího
koncepci rozvoje města. Byl schválen v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000.
V současné době na IPR vzniká nový územní plán hl. m. Prahy - tzv. Metropolitní
plán.
Nový územní plán města Prahy (Metropolitní plán) patří mezi významné rozvojové
dokumenty pro území hl. m. Prahy na regionální úrovni.
Metropolitní plán vymezuje základní prostorovou kompozici města a jeho
krajinného zázemí, definuje strategii plošného vývoje města a snaží se o zlepšování
dosavadního stavu. Cílem metropolitního plánu není expanze do okolní nezastavěné
krajiny, naopak usiluje o zintenzivnění, zkvalitnění města. Nový Metropolitní plán
dosud nebyl schválen.
Územní plán mimo jiné vymezuje veřejně prospěšné stavby, řeší dopravní či
technickou infrastrukturu a především pak definuje, jak lze které území využívat.
Platný územní plán stanovuje:
 Funkční regulaci - využití jednotlivých území (např.: obytná území, území
výroby a služeb, území sportu a rekreace, veřejné vybavení, doprava atd.)
 Prostorovou regulaci - zejména kapacitu zástavby (rozdílně pro území
stabilizovaná, rozvojová a transformační)
 Podíl bydlení v centrální části města, Zeleň a ÚSES, Záplavová území, Velká
rozvojová území, Podmíněnost staveb, Veřejně prospěšné stavby, Dopravní
infrastrukturu, Technickou infrastrukturu
Územní plán je všeobecně závazný, v určitých případech je možné provést
jeho změny či úpravy. Změny územního plánu se týkají především funkcí
jednotlivých lokalit, vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití či
stanovení závazných podmínek využití. Vzhledem k přípravě nového územního
plánu je nyní přijímání podnětů na změny omezeno s výjimkou nezbytných
celoměstsky významných změn.
Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území
aglomerace Hlavní město Praha
Program ukládá plnění opatření, jejichž plnění podpoří snižování emisí a zlepšení
kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha.
Hlavní město Praha od roku 2006 vydává a pravidelně aktualizuje Integrovaný
krajský program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší na území aglomerace
hl. m. Praha. Integrovaný krajský program stanoví jednotlivé cíle pro zlepšení kvality
ovzduší na území hlavního města a také opatření, která mají být k dosáhnutí těchto
cílů realizované. Jednotlivé opatření jsou předběžně plněné nositelem úkolu, hlavně
Magistrátu hlavního města Praha.
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Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze 2010
Tato nová koncepce navazuje na Zásady péče o zeleň v Hl. m. Praze z roku 1996 a
akceptuje stabilizovaný vztah spolupráce mezi hl. m. Prahou a jeho městskými
částmi a dalšími správci zeleně.
Koncepce řeší stávající stav péče o zeleň i její rozvoj. Důležitou součástí je systém
financování péče o zeleň i plánování financování nově přibylých ploch. Tyto budou
připomínkovány, cenově vyhodnoceny a smluvně zajištěny (návazná péče) již před
vznikem těchto ploch.
Koncepce počítá s rozvojem městských kompostáren, s oživením projektu zeleného
pásu kolem Prahy nebo s tím, že se Lesy hl. m. Prahy budou starat i o lesy, které
dosud spravují Lesy České republiky.
Koncepce dělí nově zeleň do tří skupin podle jednotlivých správců a významu ploch.
V rámci jednotlivých skupin (celopražského významu, místního významu a ploch
ostatních) je na vůli a finančních možnostech každého správce, v jaké intenzitní
třídě se o jednotlivé objekty zeleně bude starat. Vzhledem k environmentálním
cílům územně analytické koncepce prostřednictvím stanovených opatření jako jsou
například zvyšování veřejné dopravy a její další ekologizace, podpora bezmotorové
dopravy, vychází aktualizovaná energická koncepce z koncepce péče o zeleň
v hlavním městě Praze 2010.
Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy
Účelem POH hl. m. Prahy je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a
nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech. Cílem je navrhnout takový
integrovaný systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a
upřednostní materiálové využívání odpadů před jejich odstraněním. POH hl. m.
Prahy je zpracován na období 10 let.
Jedná se o krajský plán odpadového hospodářství, který stanoví základní pravidla
pro nakládání s odpady na území kraje a je podkladem pro zpracování navazujících
plánů odpadového hospodářství původců odpadů.
POH hl. m. Prahy je rozčleněn do tří částí:
 Analytická část POH hl. m. Prahy
 Závazná část POH hl. m. Prahy
 Směrná část POH hl. m. Prahy
Závazná část POH hl. m. Prahy je podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti
příslušných správních úřadů a samosprávy v oblasti odpadového hospodářství.
Členění Závazné části POH hl. m. Prahy odpovídá požadavkům zákona o odpadech a
definuje cíle odpadového hospodářství hl. m. Prahy a opatření k dosažení těchto
cílů.
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Program rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje - Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací hl. m. Prahy (aktualizace 2011)
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokument, který obsahuje koncepci řešení
zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod,
uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění
odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a
musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro sousedící
území. Jeho cílem je určit směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací
v posuzovaném regionu - hl. m. Praze s výhledem do roku 2015.
Plán oblasti povodí dolní Vltavy
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy je koncepční materiál, který pořídil správce povodí
ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. Závazné části
plánů oblasti povodí pro správní obvody příslušných krajů vydaly Rady krajů
nařízením.
Závazné části jsou:
 Hlavní město Praha
 Jihočeský kraj
 Středočeský kraj
 Ústecký kraj
 Kraj Vysočina
Pořizovatelem Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy je Povodí Vltavy, státní podnik ve
spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a krajskými úřady Středočeského
kraje, Jihočeského kraje, Ústeckého kraje a kraje Vysočiny.
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy se zpracovává ve třech etapách (přípravné práce,
návrh Plánu oblasti povodí, konečný návrh plánu oblasti povodí) a nejpozději
každých 6 let ode dne jeho prvního schválení se přezkoumává a aktualizuje. Zároveň
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona 100/2001 Sb. Návrh Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy je sestaven pro první
šestileté plánovací období na léta 2010 až 2015.
Základními pracovními jednotkami Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy jsou vodní
útvary vymezené jak pro vody povrchové, tak i pro vody podzemní. Plán oblasti
povodí Dolní Vltavy stanoví pro tyto vodní útvary konkrétní cíle na základě
rámcových cílů a rámcových programů opatření PHP ČR, potřeb a zjištěného stavu
povrchových a podzemních vod, potřeb užívání těchto vod a program opatření,
které jsou nutné k dosažení konkrétních cílů
Struktura Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy:
Úvodní část
A. Popis oblasti povodí
B. Užívání vod a jeho vliv na stav vod
C. Stav a ochrana vodních útvarů
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D. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny
E. Odhad dopadů opatření uvedených v části B. 3, C. 4 a D. 4 na stav vod
F. Ekonomická analýza
Akční plán EVVO 2014-2015
Dokument určuje prioritní činnosti a úkoly v oblasti EVVO (Environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty) na období 2014-2015, které budou realizovány ve
spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají. Byl
zpracován během roku 2013.
Strategický plán hl. m. Prahy (aktualizace 2008)
V současné době probíhají přípravy nové aktualizace Strategického plánu hl. m.
Prahy. Aktualizace nového strategického plánu Prahy a jeho jednotlivé cíle a priority
jsou úzce provázány s AÚEK Praha.
Samotná Aktualizace Strategického plánu Praha byla nutná z důvodů zásadních
změn společenských i ekonomických podmínek, ze kterých bude aktualizovaný plán
vycházet, realizace nových rozvojových aktivit, které se významně odchýlily od
předpokladů zakotvených v dokumentu, doplnění nových sociálně-ekonomické a
demografické vstupních údajů, které dosud nebyly do dokumentace doplněny a
nutnost zohlednění nových programových, strategických a koncepčních dokumentů,
které je třeba zohlednit ve strategickém rámci. Strategie sestává z šesti
strategických cílů, které stanovují hlavní směry sociálně-ekonomického rozvoje
Prahy a stanovují prioritní oblasti, které by měly být dále rozvíjeny. V rámci nového
návrhu Aktualizace Strategického plánu je v Praze navrženo 28 hlavních rozvojových
politik. Politiky společně s cíli vytvářejí dlouhodobý strategický rámec, stanovující
dlouhodobé priority rozvoje města.
Územní energetická koncepce hl. města Prahy (2003-2022, aktualizace 2014)
V rámci ÚEK byla zpracována podrobná energetická bilance stávajícího stavu
poptávky a spotřeby energie na území hl. m. Prahy k roku 2001 včetně produkce
emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší v členění dle sektorů
spotřeby, velikosti zdrojů a paliva. Byla provedena SWOT analýza stávajícího stavu a
navrženy specifické cíle a priority energetické koncepce. Možnosti budoucího
vývoje byly podrobně analyzovány ve třech scénářích vývoje poptávky po energii a
celkem v osmi variantách pokrytí poptávky dodávkou paliv a energie. Energetické a
emisní bilance stávajícího stavu i rozvojových variant byly zpracovány jednotlivě i
pro všech 57 městských částí hl. m. Prahy.
ÚEK je výhledově zpracována na 20 let. Vzhledem k délce působnosti je ÚEK
koncipována jako otevřený dokument, který bude pravidelně aktualizován.
Deklarace Projektu Zdravé město Praha
přijatá zastupitelstvem města v roce 2013. Přijetím této deklarace byl potvrzen
zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, které se
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zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života (Agenda 21, Zdraví 21,
Athénská a Záhřebská deklarace Zdravých měst, Národní akční plán zdraví a
životního prostředí (NEHAP).
Závazek zastupitelstev městských částí Praha 4, Praha 7, Praha 14, Praha 18, Praha
19, Praha 20, Praha 21, Praha Dolní Počernice, Praha Libuš, Praha Slivenec
naplňovat Zdraví 21, Agendu 21 a NEHAP přijetí Deklarace během let 2006 –
2013.
Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha, 2008
V návaznosti na uvedený Akční plán a také v rámci plnění opatření dle
harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných již dříve
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s
probíhá v Praze realizace protihlukových opatření, na kterých se podílejí podílejí
jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i uvedené organizace, které svou činností
hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a
Technická správa komunikací hl. m. Prahy. V současnosti se zpracovává nový –
aktuální Akční plán.

5.2

HODNOCENÍ SOULADU S CÍLI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

Na základě analýzy relevantních dokumentů a rozboru obsahu návrhu PZKO CZ01
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 dispoizici
pokročilá verze PZKO, nebylo cílem hodncení 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 múže 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 CZ01 a daným cílem tj. implementace PZKO CZ01
může přispět k plnění cíle

- (minus)

potenciální konflikt mezi PZKO CZ01 a daným cílem tj. implementace
PZKO CZ01 může ohrozit plnění cíle
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Tabulka č. 2: Hodnocení souladu s cíli ochrany životního prostředí a zdraví
Téma životního
prostředí a
veřejného zdraví
Ovzduší

Veřejné zdraví5

Relevantní cíl

Zdrojový dokument

Snížení ekologické zátěže Prahy, zlepšení
zdravotního stavu pražské populace.

Strategický plán
hl. m. Prahy,
Aktualizace 2008

Omezit negativní environmentální vlivy
spojené z užitím energie.

Zlepšit zdravotní stav populace a snižovat
výskyt nemocí a předčasných úmrtí,
kterým lze předcházet.

5

Hodnocení vazby
mezi PZKO a daným
cílem
+

Komentář k hodnocení

Územní energetická
koncepce
hl. m. Prahy (2003 -2022)

+

„Zdraví 2020“

+

Snižování emisí dopravy a vytápění budov bude
doprovázeno energetickými úsporami (klesající
energetická náročnost budov a spotřeba paliv
v dopravě).
Plnění PZKO ve spojitosti s plněním dalších
strategických dokumentů bude mít určitý pozitivní
vliv na relevantní cíle ochrany veřejného zdraví.

Snížením emisí, především z dopravy, dojde ke
snížení vlivů na zdraví populace.

Referenčními politickými dokumenty pro hodnocení matice cílů a opatření PZKO jsou především níže uvedené regionální, národní či mezinárodní politiky, strategie a plány:

Deklarace Projektu Zdravé město Praha, přijatá zastupitelstvem města v roce 2013. Přijetím této deklarace byl potvrzen zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a
OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života (Agenda 21, Zdraví 21, Athénská a Záhřebská deklarace Zdravých měst, Národní akční plán zdraví a životního
prostředí (NEHAP)).

Závazek zastupitelstev městských částí Praha 4, Praha 7, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha Dolní Počernice, Praha Libuš, Praha Slivenec naplňovat Zdraví 21, Agendu 21 a
NEHAP přijetí Deklarace během let 2006 – 2013,

Zdraví 2020 národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „Národní strategie“),

Zdraví pro všechny v 21. století - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky,

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.
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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Snižovat expozice chemickým látkám a
fyzikálním faktorům

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 oproti
úrovni roku 2005

Voda

Zajištění ochrany a zlepšení stavu všech
umělých a silně ovlivněných vodních
útvarů a dosažení jejich dobrého
ekologického potenciálu a dobrého
chemického stavu

Půda

Cílené snížení znečištění nebezpečnými
látkami, nutriety a organickými látkami, tj.
zastavení nebo postupné odstranění emisí
těchto látek a zabránění jejich vnosu
z plošných zdrojů.
Omezování acidifikace

72

NEHAP
+ Ministerská deklarace
Parma 2010
+ CEHAPe
Státní politika životního
prostředí ČR 2012 – 2020
v návaznosti na:
- „energeticko-klimatický
balíček EU“
- Rámcovou úmluvu OSN
o změně klimatu
- Kjótský protokol
Národní plán povodí Dolní
Vltavy

+

+

Omezení emisí sledované posuzovanou koncepcí
obecně přispěje ke snížení rizika vnosu znečišťujících
látek z plošných zdrojů do vod.
Vodní toky na v dotčeném území vesměs náleží do
kategorie umělých a silně ovlivněných vodních
útvarů.

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

+

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

+

Vzhledem k lepší kvalitě ovzduší v Praze
v porovnáním s většinou jiných zón a aglomerací ČR
by bylo ovšem vhodné stanovit ambicióznější cíle,
než „pouhé plnění“ imisních limitů daných zákonem.
Realizací opatření ke zlepšení kvality ovzduší v
příslušných sektorech lze předpokládat také snížení
emisí skleníkových plynů

Omezení eroze

Příroda a krajina

Lesní ekosystémy

Odpady6

V oblastech s nižší bonitou podporovat
zvýšení podílu trvalých porostů a zlepšení
rekreační
hodnoty a prostupnosti území pro
rekreaci obyvatel
V sídlech podporovat péči o plochy
zeleně a prioritně zakládat nové parky.
3.2.1 Zajištění ochrany a péče o
nejcennější části přírody a krajiny
2.2.1 Zlepšit kvalitu ovzduší v místech,
kde jsou překračovány imisní limity, a
zároveň udržet kvalitu v územích, kde
imisní limity nejsou překračovány.
Předcházení vzniku odpadů a snižování
měrné produkce odpadů.

6

hranice států
Koncepce vodohospodářské
politiky Ministerstva
zemědělství do roku 2015
Zásady územního rozvoje hl.
m. Prahy

+

+

Omezení eroze bude mít vedle pozitivního vlivu na
ochranu půd i pozitivní vliv na ovzduší (omezení
větrné eroze).
Naplňování cíle bude mít pozitivní vliv rovněž na
snížení zátěže ovzduší v důsledku větrné eroze

Aktualizace státního
programu ochrany přírody a
krajiny
Státní politika životního
prostředí ČR
Státní politika životního
prostředí ČR

+

Koncepce podporuje výsadby zeleně.

-

Realizace Pražského okruhu bude mít negativní vliv
na ZCHÚ
Uvedený cíl se týká i limitů pro ochranu ekosystémů.
Ty v současnosti převážně jsou dodržovány, jde tedy
především o udržení kvality a dílčí zlepšení.

Plán odpadového
hospodářství ČR (2014)

0/-

+

většina opatření navržených v PZKO mají 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 a BD1, které směřují ke zvyšování účinnosti

Vzhledem k tomu, že v současné době vznikají nové krajské Plány odpadového hospodářství, není možné stanovit relevantní cíl na krajské úrovni, resp. není účelné brát v úvahu (více než 10 let staré)
platné POH jednotlivých krajů. Nově zpracovávané krajské POH vycházejí z již schváleného POH ČR, dále z Programu předcházení vzniku odpadů, Politiky druhotných surovin a nastavené hierarchie
nakládání s odpady.
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Památky

Ochrana kulturních památek

Hluk7

Snížit v rámci celé Evropské unie do roku
2020 počet obyvatel zasažených hlukem
ve venkovním prostředí hladinou Ldvn
nad 65 dB min. o 20 %

Koncepce památkové péče v
České republice na léta 2011
– 2016 (Odbor památkové
péče Ministerstva kultury,
březen 2011)
Směrnice 2002/49/ES
+
Akční plán snižování hluku
pro aglomeraci Praha, 2008

+

+/Mezi cíli PZKO a
relevantním cílem
není žádná vazba,
nicméně v případě
některých

odprášení a tím ke zvyšování množství odpadů.
Snižování emisí obecně přispěje k nižšímu dopadu
kyselé depozice na nemovité památky (snížení
koroze atp.)

Mezi cíli PZKO a relevantním cílem není žádná vazba,
nicméně v případě některých konkrétních opatření
(zejména v sektoru doprava) určitá vazba mezi PZKO
a relevantním cílem existuje.
Vazba může být pozitivní (pro lokality, ze kterých
bude vyvedena zbytná doprava), ale zároveň

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

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha, 2008
V návaznosti na uvedený Akční plán a také v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných již dříve Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Dopravním
podnikem hl.m. Prahy a.s probíhá v Praze realizace protihlukových opatření, na kterých se podílejí podílejí jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i uvedené organizace, které svou činností hlukovou
situaci v hlavním městě ovlivňují - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Uvedené harmonogramy byly již dříve předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. Hygienické stanici hl. m. Prahy jako součást žádosti o udělení časově omezeného povolení překračování hladin hluku
z provozu na některých pozemních komunikacích. Jde o více než 200 komunikací, které byly budovány a rozvíjely se v době, kdy se vliv hluku na zdraví obyvatel dostatečně nedoceňoval a nebyla po
investorech požadována opatření proti pronikání hluku do okolí. V dnešní době je v těchto místech finančně nákladné a často technicky obtížné dosáhnout splnění hygienických limitů pro hluk. Obě tyto
linie realizace protihlukových opatření se logicky prolínají.
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konkrétních opatření
(zejména v sektoru
doprava) určitá vazba
mezi PZKO a
relevantním cílem
existuje.
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negativní (pro lokality, kam bude doprava
přesměrována), a to když nebude
svedena
výhradně mimo obydlená území, což lze v některých
konkrétních případech jen těžko zajistit.
Vazbu bude možno konkretizovat až na základě
znalostí přesného trasování jednotlivých záměrů, což
není předmětem programu.
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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 dalším
plánování, schvalování a realizaci jednotlivých aktivit.

6.1

HODNOTÍCÍ RÁMEC

Základní rámec pro hodnocení PZKO aglomerace Praha 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.
Tabulka níže shrnuje hodnocená témata a související specifické problémy, které
mohou být PZKO ovlivněna – takto je zároveň vymezen rozsah hodnocení:
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Tabulka č. 3: Hodnotící rámec pro vyhodnocení vlivů PZKO aglomerace CZ01 Praha
Téma

Specifické problémy

Ovzduší

Překračování imisních limitů suspendovaných částic PM 10,
benzo(a)pyrenu a oxidů dusíku.
Stagnující až vzestupný trend koncentrací suspendovaných
částic a benzo(a)pyrenu.

Zdraví

Negativní vlivy z dopravy a lokálních topenišť, které přinášejí
znečištění do přízemní vrstvy atmosféry.

Emise skleníkových
plynů

Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla a dopravy.

Voda

Problémy jakosti povrchových vod v důsledku atmosférické
depozice.

Půda a horninové
prostředí

Acidifikace a kontaminace v důsledku atmosférické depozice.
Úbytek ZPF a nezastavěných ploch v důsledku záboru půd.
Ohroženost půd erozí.

Příroda a krajina

Špatný stav zeleně.
Degradace citlivých stanovišť vlivem imisního zatížení.
Ubývání zeleně, přírodních stanovišť a ohrožených druhů.
Integrita a stav ZCHÚ a lokalit Natura 2000 a jejich předmětů
ochrany.
Narušování krajinného rázu výraznými stavbami.

Lesní ekosystémy

Zábory a fragmentace lesní půdy.

Odpady

Rostoucí množství odpadů z průmyslu.

Kulturní památky

Poškozování památek vlivem atmosférické depozice na
památkové objekty.

Hluk

Překračování hlukových limitů - obtěžování obyvatelstva a
poškozování zdraví hlukem – především z dopravy.

Návrhová část PZKO CZ01 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 CZ01 z hlediska veřejného zdraví,
včetně souladu koncepce s cíli strategie Zdraví 21 (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
Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR. Správnost tohoto modelování
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 aglomerace odpovídají zkušenostem a předpokladům
hodnotitele).
Z hlediska zlepšení kvality ovzduší v Praze budou určujícími tyto cíle PZKO:
 Snížení emisí PM10 z dopravy vč. resuspenze o 30 %
 Snížení emisí B(a)P z dopravy vč. resuspenze o 30 %
Bude-li PZKO důsledně realizován a podaří se dosáhnout výše uvedených velmi
významných snížení emisí, lze očekávat významný pozitivní vliv PZKO na kvalitu
ovzduší v aglomeraci.
Jak vyplývá z analytické části PZKO, dosažení uvedených cílů je nezbytné, mají-li být
imisní limity splněny na celé ploše aglomerace. 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 aglomerace 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.
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 důležitým nástrojem 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 aglomerace považovat za
prioritní (zejména suspendované částice a benzo(a)pyren).
Navržená opatření jsou zacílena na snížení emisí ve všech významných sektorech
zdrojů znečišťování, jedná se o program s potenciálně pozitivním vlivem na veřejné
zdraví.
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Podrobný popis a kvantifikace vlivu jsou součástí kapitoly 12. Vlivy koncepce na
veřejné zdraví.
Rizika spojená s realizací posuzovaného programu lze spatřovat pouze v možné
nedostatečné realizaci jeho opatření. V horizontu nejbližších let nebude realizace
některých opatření, a to jak v sektoru soukromém (lokální topeniště) tak v sektoru
průmyslu a dopravy nijak vymahatelná a bude záviset buď na velmi rychlých a
poměrně významných legislativních změnách, nebo na dobrovolnosti jednotlivých
znečišťovatelů. Možnost spolufinancování některých opatření z národních nebo
evropských fondů pro některé znečišťovatele jistě zvýší jejich atraktivitu, ale
pravděpodobně ne v potřebném rozsahu. Neochota k realizaci opatření
v dostatečném rozsahu a nedůslednost státu v jejich prosazování může vést ke
snížení účinnosti programu.
Emise skleníkových plynů
Cíle hodnoceného dokumentu explicitně neřeší problematiku emisí skleníkových
plynů. Nicméně ze sektorového zaměření cílů PZKO je zřejmé, že doprava, která je
významným zdrojem emisí skleníkových plynů, je jednou z prioritních oblastí
programu. Lze tedy 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.
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, benzene(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 re-emise suspendovaných částic, jejichž splach do vod je v zájmovém
území (s ohledem na vysokou míru urbanizace) neopomenutelným zdrojem
znečištění vod.
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 (jakožto zdrojem atmosférických emisí pevných částic)
nemá vzhledem k charakteru území (vysoká míra urbanizace) pro celkovou kvalitu
ovzduší zásadní význam. V oblasti ochrany půdy před acidifikací a kontaminací bude
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mít koncepce dílčí pozitivní vliv. Snížení emisí z dopravy, 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 plánů zpracovávaným rezortem dopravy, 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 aglomerace CZ01 Praha 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. Mírně příznivě tak budou ovlivněny složky přírody a krajiny
chráněné zákonem, tj. zvláště chráněná území a druhy, lokality Natura 2000, VKP,
ÚSES, 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. PZKO se zaměřuje na mj. suspendované částice PM10 a PM2,5,
NOX a benzo(a)pyren, které mají vliv na rostliny a živočichy. Snížení množství těchto
látek je v souladu se zájmy ochrany přírody. 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 koncentrace znečišťujících látek v ovzduší, aby kvalita
ovzduší byla zlepšena tam, kde jsou imisní limity na území aglomerace CZ01 Praha
překračovány. Z velké části se jedná o znečišťující látky PM10 a PM2,5. Uvedené
znečišťující látky vznikají také z provozů, u nichž se jako nejvhodnější způsob
omezování těchto ZL 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). Opatření koncepce k energetickým úsporám
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(zateplování apod.) může na druhou stranu s sebou přinášet riziko poškození
cenných objektů.
Hluk
Posuzovaný program je jedním z nejdůležitě jších nástrojů pro zlepšení kvality
ovzduší na regionální úrovni, ale není primárně určen k plnění cílů směřujících
k ochraně před hlukovou zátěží.
Realizace opatření může být v konečném důsledku pozitivní - pro lokality, ze kterých
bude vyvedena zbytná doprava, ale zároveň negativní - pro lokality, kam bude
doprava přesměrována (v případě, že se nebude jednat o vyloženě neobydlená
území, což lze v Praze a jejím nejbližším okolí zajistit jen velmi omezeně). Vliv bude
možno konkretizovat až na základě podrobných znalostí jednotlivých záměrů, které
budou samostatně posuzovány v rámci procesu EIA.

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. 7 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. Výjimkou jsou projekty dopravních staveb, které však Program nově
nenavrhuje (ani v jeho rámci nebudou schvalovány), ale dává jim prioritu z hlediska
cílů ochrany ovzduší na strategické úrovni.
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,
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-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).
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 č. 4: Identifikace vazeb mezi PZKO CZ01 a tématy veřejného zdraví (1. část)

Zdraví

0

0

AB8

AB9

AB10

AB11

AB12

AB13

AB14

AB15

AB16

AB17

AB18

+1

AB7

+2/
-2

AB6

-1

AB5

+1

AB4

-

AB3

+2

AB1

AA2

Ovzduší

Jednotlivá opatření PZKO

AA1

Téma
životního
prostředí a
veřejného
zdraví

+1

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+1

+1

+1

+1

+1/
-1

+1

+1

+1

+2

+2

+1

0

+1

0

+1

0

+1

+1

+1

0

+2

+2

+1

Emise
skleníkových
plynů

+1

+1

-1

1/+
1

+2

+2

+2

+1

+1

+2

+1

+1

+1

0/+
1

0/+
1

1/+
1

0

0

+1

Voda

+1

0

0

0

+1

+1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

+1/
-1

0

0

Půda a
horninové
prostředí

+1

0

-1

0

+1/
-1

+1

-1

+1

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

Příroda a
krajina

0

0

-2

-1

-2

-1

-2

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

+1

0

Lesní

0

0

-2

-1

-2

0

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0
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ekosystémy
Odpady

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0/ 1

Kulturní
památky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hluk

0

0

+2/
-2

0

+1/
-1

0

0

0

+1

0

0

0

0

+1

+1

0

0
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0

0
0

+1

0

Tabulka č. 4: Identifikace vazeb mezi PZKO a tématy životního prostředí a veřejného zdraví (2. část)

Zdraví

AC1

BB2

BD1

BD2

BD3

CB1

DB1

DB2

DB3

EA1

EA2

EB1

EB2

EC1

ED1

Ovzduší

Jednotlivá opatření PZKO

AB19

Téma
životního
prostředí a
veřejného
zdraví

+1

+1

+1

+1

+1

+2

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+2

0

0

+1

+1

+1

+2

+2

+2

0

+2

0

+1

+2

0

+1

+2

Emise
skleníkových
plynů

+1

+1

0

0

+1

0

0

+1

+1

+1

0

0

0

0

0

0

Voda

0

0

-1

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

+1

0

0

Půda a
horninové
prostředí

0

0

0

0

0

0

+1

+1

0

0

0

0

0

+1

0

0

Příroda a
krajina

0

0

0

0

0

0

+1

0

-1

-1

0

+2/2

+2

+1/1

0

+1/1

Lesní

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

+1/-
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ekosystémy

1

Odpady

0

0

-1 /
+1

-1 /
+1

0

0/ 1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

Kulturní
památky

0

0

0

0

0

0

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
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6.3.1

OVZDUŠÍ
Komentář k hodnocení emisních stropů a regulace zdrojů
V případě stacionárních zdrojů je vzhledem ke skladbě zdrojů v Praze (dominuje
doprava) potenciál těchto opatření lokální, omezený na jihozápadní periferie. Vliv
těchto opatření bude pozitivní, málo významný.
Stanovení emisního stropu pro silniční dopravu má z hlediska ovzduší v Praze
zásadně pozitivní efekt. Vlivem realizace tohoto opatření dojde potenciálně ke
snížení automobilových emisí částic PM10 do roku 2020 o 40% oproti roku 2011.
Emisní strop platí pro veškerou dopravu v zastavěném území. Není jasná vazba cíle
pro automobilovou dopravu v matici logického rámce (snížení emisí o 30%) a cíle
v podobě emisního stropu (snížení o 40%). V každém případě se však jedná v 5-ti
letém horizontu (začátek realizace PZKO 2016, konec 2020) o ambiciózní cíl
s významným potitivním potenciálním vlivem na kvalitu ovzduší. O nejistotách
úspěšnosti dosažení tohoto cíle je pojednáno v kapitole 7.

Komentář k provedenému hodnocení jednotlivých opatření
AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst)
Imisní dopad automobilové dopravy je v aglomeraci prioritním problémem ovzduší.
Opatření ke zhoršení komfortu individuální dopravy do center měst jsou nezbytná
pro preferenci hromadné dopravy ve městech. Všechna opatření navržená v PZKO
ke zvýšení využití hromadné dopravy na úkor individuální, včetně parkovací politiky,
jsou hodnocena jako významně pozitivní z hlediska ochrany ovzduší v aglomeraci.
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
Pražský okruh účinně odvede část dopravy z centra (především tranzitní), ale
v aktuálně navržené trase přesto v některých úsecích zatíží obytnou zástavbu na
periferiích (z hlediska ovzduší není veden dostatečně daleko od obydlených oblastí).
To v kombinaci se zvýšením návrhových dopravních intenzit na okruhu oproti
stávající dopravní síti nepřinese z regionálního pohledu snížení emisí a nepovede
k plnému využití potenciálu, který má toto opatření pro zlepšení kvality ovzduší
v obydlených oblastech. Opatření představuje pouze částečnou kompenzaci
nepřijatelně vysokých vlivů dopravy, nikoliv řešení příčiny, kterou je vysoká
intenzita silniční dopravy. Hodnocení se opírá o výsledek SEA Dopravní sektorové
strategie 2. fáze. Celkově lze opatření hodnotit jako pozitivní, málo významné.
AB2 Obchvaty měst a obcí
Není v PZKO samostatně navrženo, není hodnoceno.
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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 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 aglomeraci nejsou
navržena. Nelze proto vyhodnotit, zda bude převládat pozitivní, či negativní efekt
opatření.
AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí
Koncepčně správné a přínosné, ale do roku 2020 se pozitivní imisní efekty
pravděpodobně významně neprojeví.
AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí a metra
Zásadně pozitivní opatření, vysoký potenciální přínos pro zlepšení ovzduší, cílí na
příčinu současného nevyhovujícího stavu (nadměrné využívání automobilové
dopravy).
AB6 Odstavná parkoviště, systémy
Zásadně pozitivní opatření, usnadňuje využití hromadné dopravy, cílí na příčinu
současného nevyhovujícího stavu (nadměrné využívání automobilové dopravy).
AB7 Nízkoemisní zóny
Zásadně pozitivní opatření s potenciálem snížit emise v nízkoemisní zóně až o
desítky %. Zhoršuje komfort individuální automobilové dopravy, motivuje k pořízení
novějších osobních vozidel a/nebo cestování MHD. Cílí na příčinu současného
nevyhovujícího stavu (nadměrné využívání automobilové dopravy). Snadná kontrola
a dobrá vymahatelnost opatření.
AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu
Pozitivní opatření, v navržené podobě povede k omezení emisí z dieselových
nákladních vozidel, které jsou z hlediska prioritních látek (suspendované částice a
benzo(a)pyren) velmi významné. Snadná kontrola a dobrá vymahatelnost opatření.
AB9 Integrované dopravní systémy
Zvyšuje komfort MHD, potenciálně snižuje využití individuální automobilové
dopravy. Všechna opatření směřující k tomuto cíli, který hodnotitel považuje za
prioritní, jsou považována za opatření se silnou vazbou k tématu ovzduší. Opatření
s významně pozitivním vlivem.
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AB10 Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy
Z pohledu ochrany ovzduší podobné potenciální efekty jako u opatření AB9. Platí
proto stejné hodnocení.
AB11 Zajištění preference MHD
Podaří-li se snížit intenzitu osobní dopravy, což je podle hodnotitele prioritním
úkolem, preference MHD již nebude potřebná. Opatření s pozitivním vlivem,
v současnosti není prioritní, doporučujeme upřednostnit (finančně a časově
v horizontu působnosti PZKO) opatření v dopravě s vyhodnocenou vazbou 2.
AB12 Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě
Veřejná doprava není hlavním emisním problémem, vozidla jsou snadno
kontrolovatelná a udržována, jedná se z hlediska nákladů na tunu snížení emisí o
drahé opatření. Má doplňkový význam, hlavně v případě náhrady nejstarších vozidel
(EURO2 a starší, kterých je však v MHD již minimum). Málo významný pozitivní vliv.
AB13 Podpora cyklistické dopravy
Přínosné doplňkové opatření s mnálo významným pozitivním vlivem na imisní
situaci (omezený počet sportovně založených obyvatel, v aglomeraci jde často
o velké dojezdové vzdálenosti).
AB14 Podpora pěší dopravy
Přínosné doplňkové opatření s málo významným pozitivním vlivem. V případě
snížení intenzity automobilové dopravy, což je prioritní úkol ochrany ovzduší ve
městech, klesne potřebnost tohoto opatření.
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, čímž zároveň dojde i ke zlepšení plynulosti
dopravy v současných problémových místech. Teprve poté bude vhodné
v odůvodněných případech uvažovat o těchto opatřeních. Vliv opatření hodnotíme
jako indiferentní, bude záviset na konkrétním provedení.
AB16 Úklid a údržba komunikací
Přínosné doplňkové opatření s potenciálním lokálně až významně pozitivním vlivem.
Není sice směrováno na hlavní problém spojený s dopravou (vysoké intenzity
dopravy), ale má významný potenciál relativního snížení emisí PM10 (v porovnání se
snižováním výfukových emisí).
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AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně
Přínosné doplňkové opatření s lokálním slabě pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší
(není směrováno na hlavní problém v intravilánech (vysoké intenzity osobní
dopravy).
AB18 Omezování emisí z provozu vozidel města a jeho organizací
Relativně malý dopravní podíl těchto vozidel, jsou snadno kontrolovatelná
a udržována. Ve vozovém parku MHD je již minimum starších vozidel (EURO 3
a nižší). Drahé opatření v přepočtu na uspořenou tunu emisí. Má doplňkový význam
s málo významným pozitivním vlivem.
AB19 Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v automobilové dopravě
Plošný významně pozitivní efekt opatření, snižuje automobilové emise minimálně o
desítky %. Jeho potenciál ale nebude možné do roku 2020 dostatečně využít. Bez
zásadně motivačních opaření dojde do roku 2020 pouze k nevýznamné změně
vozového parku v aglomeraci. Pozitivní imisní vliv opatření bude do roku 2020
pravděpodobně málo významný.
AC1 Podpora carsharingu
Velmi malý předpokládaný podíl car-sharingových vozidel, v aglomeraci bude mít
opatření doplňkový málo významný pozitivní vliv.
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 pozitivní efekt lokální v blízkosti zdrojů, s ohledem na podíl
stacionárních průmyslových zdrojů v Praze bude vliv na imisní situaci zanedbatelný.
BD1 Zpřísňování/stanovování podmínek provozu
Potenciální pozitivní efekt lokální v blízkosti zdrojů. V současnosti je již využíváno při
změnách integrovaných povolení. S ohledem na podíl stacionárních průmyslových
zdrojů v Praze bude vliv na imisní situaci zanedbatelný.
BD2 Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů (případně
rekonstrukce stávajících zdrojů) v území
Nové stacionární zdroje obvykle nepůsobí významné imisní problémy (v rámci
přípravy jejich umístění jsou aplikovány aktuální legislativní požadavky a
v povolovacích řízeních jsou uplatňovány požadavky pro minimalizaci dopadů na
kvalitu ovzduší - výstupy z procesu EIA, BAT, zpřísnění podmínek provozu ze strany
orgánů ochrany ovzduší). Pozitivní vliv opatření proto může být pouze málo
významný.
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BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti
Lokální a krátkodobý pozitivní efekt (relativně velké a rychle sedimentující částice,
převážně minerálního původu, tzn. bez toxikologicky závažného znečištění). V Praze
se však vzhledem k vysokému počtu těchto zdrojů jedná o vhodné opatření
s celkově významným pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.
CB1 Výsadba dřevin na plochách orné půdy
S ohledem na charakter území v Praze řeší opatření nevýznamný faktor kvality
ovzduší. Sníží emise především velkých částic minerálního původu, které mají pouze
lokální imisní dopad (sedimentace v blízkosti zdrojů). Pozitivní vliv se projeví pouze
v suchých větrných obdobích, tedy v době dobrých rozptylových podmínek bez
překračování imisních limitů. V Praze se jedná o opatření se zanedbatelným
pozitivním vlivem.
DB1 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a využívání
nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie
Vhodné doplňkové opatření. S ohledem na nízký podíl vytápění domácností na
imisních koncentracích v aglomeraci opatření pozitivně ovlivní pouze periferie. Na
většině území města je využíváno CZT, takže přínos bude celkově málo významný,
lze jej očekávat zejména u benzo(a)pyrenu.
DB2 Snížení potřeby energie
S ohledem na vysoký podíl využití CZT v Praze bude pozitivní vliv snížení energetické
náročnosti v budovách na kvalitu ovzduší málo významný (výroba tepla a elektřiny
ve zdrojích pro CZT má na kvalitu ovzduší málo významný vliv).
DB3 Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury – rozšiřování sítí
zemního plynu, CZT
S ohledem na vysoký podíl využití CZT v Praze má opatření doplňkový význam.
Z dlouhodobého hlediska se jedná o přínosné opatření. S ohledem na časovou
náročnost přípravy se pozitivní vliv navržených aktivit nemůže do roku 2020 imisně
projevit.
EA1 Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky
Opatření má potenciálně až významný pozitivní efekt, skutečný přínos bude závislý
na konkrétním provedení. EA2 Podpora lokálních aktivit ke zlepšení kvality ovzduší
Vhodné doplňkové opatření. Pozitivní význam může mít zejména aktivita „Začlenit
tematickou oblast ochrany ovzduší do grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast
životního prostředí“. Potenciální pozitivní efekty budou lokální.

93

EB1 Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné
zástavbě
Navržená opatření se v aglomeraci týkají výsadeb zeleně. Tato opatření mají lokální
pozitivní efekt, jedná se v podstatě o následné (kompenzační) opatření neřešící
příčinu (velikost emisí). Celkově bude mít opatření málo významný pozitivní vliv.EB2
Snižování vlivu odvalů a průmyslových areálů na kvalitu ovzduší
Opatření s lokálními pozitivními spojenými se snížením koncentrací
suspendovaných částic do cca 1 km od zdroje, málo významný pozitivní vliv na
celkovou situaci v aglomeraci.
EC1 Informování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší
Prioritním problémem ochrany ovzduší je automobilová doprava. Informační
kampaně by měly upozorňovat zejména na nové možnosti, které přinesou navržená
opatření v dopravě. Cílem těchto kampaní by mělo být maximálně zvýšit zájem o
cestování MHD na úkor automobilů. Z hlediska imisních přínosů mohou mít tato
opatření málo významný pozitivní vliv.
ED1 Územní plánování
Je nezbytné zásadním způsobem zlepšit systémy propojení individuální a hromadné
dopravy (odstavná parkoviště, přestupní terminály, rozvoj sítě MHD). K tomu je
zapotřebí vyčlenit odpovídající plochy. Zanesení těchto požadavků do
Metropolitního plánu a dalších ÚPD je zcela nezbytným předpokladem pro
dostatečnou realizaci těchto klíčových opatření. Z tohoto důvodu hodnotíme vliv
opatření jako potenciálně významně pozitivní.
Možné 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 sice jednotlivě představují v řadě případů málo významný vliv
na kvalitu ovzduší, ale v celkovém souhrnu mají při důsledném provedení významně
pozitivní efekt v podobě splnění imisních limitů.
Pro urychlení pozitivních efektů Programu je vhodné přednostně realizovat ta
opatření, u kterých byl identifikován jejich významně pozitivní vliv. Při koordinované
realizaci těchto klíčových opatření bude jejich kumulativní vliv významně pozitivní.
Zásadně pozitivní kumulativní působení je zřejmé v případě realizace následujících
opatření v dopravě (jednotlivě jsou komentována výše):
AA1
Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst)
AB5
Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí a metra
AB6
Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride
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AB7
AB8
AB9
AB10
ED1

Nízkoemisní zóny
Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu
Integrované dopravní systémy
Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy
Územní plánování

Na důslednou praktickou realizaci těchto klíčových opatření by měl být kladen
největší důraz.
Tato opatření je pro dosažení maximálního efektu vhodné realizovat se
zohledněním časových návazností (např. připravit odpovídající kapacity pro
parkování v rámci ED1, následně realizovat AB6 a napojit na ně MHD v rámci AB5,
AB9 a AB10).
Podle názoru hodnotitele je koordinovaná realizace těchto opatření zohledňující
jejich časové návaznosti podmínkou pro snížení rizik a dosažení cílů PZKO.
6.3.2

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
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.
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
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.
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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 z dopravy.
S ohledem na význam příměstské dopravy má navržené opatření možný významný
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 tratí metra (AB5)
V případě, že implementací opatření dojde ke snížení přepravních výkonů
automobilové dopravy, lze očekávat snížení emisí skleníkových plynů z dopravy.
S ohledem na význam tramvajové dopravy a metra na území hl. m. Prahy má
navržené opatření možný významný 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. Vzhledem k objemu automobilové dopravy tvořené dojížďkou ze
Středočeského kraje má navržené opatření možný významný 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 zóna (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
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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 významný 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.
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)
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 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
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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
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 města 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.
Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů (případně
rekonstrukci stávajících zdrojů) v území (BD2)
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, nicméně lze předpokládat, že nové provozy již
jsou/budou vybaveny moderními technologiemi tj. míra vlivu bude spíše nízká.
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
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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 – zemní plyn, CZT (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.
Možné 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.
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 tak za přínosná považovat zejména všechna opatření
podporující zvyšování využití MHD na úkor individuální automobilové dopravy –
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např. AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst),
AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí, AB5 Výstavba a rekonstrukce
tramvajových tratí a metra, AB7 Nízkoemisní zóny, a další - reprezentující skupinu
opatření s potenciálem ke snížení relevantních emisí z dopravy, a tedy zátěže vod
atmosférickou depozicí (zejména NOx, BaP).
Dílčí pozitivní vliv může mít rovněž opatření AB16 Úklid a údržba komunikací, kde
lze předpokládat snížení znečištění vod splachy z komunikací (nutrienty, toxické
látky). 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 DB1 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a
využívání nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie bude mít určitý
pozitivní vliv u zátěže vod benzo(a)pyrenem, který bude nicméně omezen pouze na
okrajové části Prahy, kde je vyšší podíl domácností využívajících kotle na pevná
paliva.
Pozitivní vliv na povrchové i podzemní vody z hlediska omezení zdrojů kontaminace
(např. těžkými kovy) lze předpokládat u opatření EB2 Snižování vlivu odvalů a
průmyslových areálů na kvalitu ovzduší, které zahrnuje mj. i sanace starých
ekologických zátěží.
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 (které se ovšem na území Prahy nenachází).
Možné 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, kterého může být
dosaženo v kumulaci s dalšími opatřeními mimo rámec hodnocené koncepce a
mimo zájmové území (změny zemědělského hospodaření, změny rozsahu a
charakteru čištění komunálních odpadních vod ad. v širším povodí, do nějž zájmové
území spadá). Dílčí pozitivní vliv lze předpokládat v důsledku kumulativního snížení
zátěže benzo(a)pyrenem a kovy. 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
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bude odvíjet od reálného příspěvku ke snížení emisí (viz hodnocení pro oblast
Ovzduší). V kontextu hodnocení dopadů PZKO na půdy, lze všechna opatření
podporující zvyšování využití MHD na úkor individuální automobilové dopravy –
např. AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst),
AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí, AB5 Výstavba a rekonstrukce
tramvajových tratí a metra, AB7 Nízkoemisní zóny, a další - reprezentující skupinu
opatření s potenciálem ke snížení relevantních emisí z dopravy, a tedy zátěže půd
atmosférickou depozicí (zejména dusíkatých látek a BaP).
Z dalších opatření lze předpokládat určitý 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, 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). Obdobné riziko
negativních vlivů v podobě záborů půdy lze předpokládat i při nepromyšlené
realizaci opatření AB13 Podpora cyklistické dopravy (zejména při budování
cyklostezek mimo zastavěné území).
Opatření CB1 Výsadba dřevin na plochách orné půdy bude mít pozitivní vliv
z hlediska omezení eroze (jak větrné tak vodní). PZKO reálně nestanovuje konkrétní
plochy - pozemky určené k realizaci vegetačních výsadeb na zemědělských plochách
stanovuje územní plán.
Pozitivní vliv na půdy z hlediska omezení zdrojů kontaminace (např. těžkými kovy)
budou mít sanace starých zátěží, spojených s opatřením EB2 Snižování vlivu odvalů
a průmyslových areálů na kvalitu ovzduší. Revitalizace nevyužívaných nebo
ekonomicky nedostatečně efektivně využívaných průmyslových lokalit (brownfields)
navíc může přispět ke snížení tlaku na nové zábory půd spojené s investicemi „na
zelené louce“.
Možné 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
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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 a na
projektové úrovni. Hlavním důvodem pro jejich budování jsou dopravní požadavky,
PZKO má na jejich realizaci pouze dílčí vliv. PZKO neřeší jejich územní vedení, které
je z hlediska vlivů nejvýznamnější. Uvedení potenciálních vlivů jednotlivých staveb
má tedy pouze informativní charakter.
Pražský okruh: V koncepci doporučeno podporovat urychlení realizace. Jedná se o
problematickou stavbu, která je dlouhodobě podrobně řešena. V navrhované
oficiální variantě prochází přes řadu cenných území. (PP Sedlecké skály, PP Zámky,
EVL Kaňon Vltavy u Sedlce, př. park Draháň – Trója a Říčanka, řada prvků ÚSES, vlivy
má i na krajinný ráz…) I v případě realizace jiné varianty by patrně došlo
k významným vlivům, např. navrhovaná regionální varianta protíná PR Mýto a
prochází skrz přírodní park Dolní Povltaví a př. park Rokytka. Konkrétní podoba
okruhu je zatím v jednání.
Městský okruh a radiály ve východní části města: Je doporučeno prověřit rozsah a
pojetí a připravit a realizovat i dílčí etapová řešení za využití existujících koridorů.
Vlivy nelze hodnotit, záleží na tom, co bude výsledkem prověření pojetí okruhu a
jakým způsobem bude realizován. Jsou pravděpodobné vlivy na zeleň, které je třeba
kompenzovat.
Možný významný negativní vliv.
AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti
Opatření je zaměřeno na vyhodnocení důsledků zprovoznění MO Myslbekova- Pelc
Tyrolka a realizaci investic ke snížení vlivů dopravy. Konkrétní akce nejsou
identifikovány. Jsou pravděpodobné zejména lokální vlivy na zeleň.
Vliv nelze určit.
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AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí
Koncepce navrhuje a nová dopravní spojení, zkapacitnění tras a zlepšení
přestupních vazeb a komplexní začlenění železniční dopravy do integrovaného
systému VHD. Může docházet k vlivům na zeleň, VKP, ÚSES, případně ZCHÚ,
pravděpodobně by šlo spíše o menší vlivy, které je třeba řešit na projektové úrovni.
Dále opatření zahrnuje vysokorychlostní tratě.
Optimalizace traťového úseku Masarykovo nádr. – Holešovice-Stromovka: Konec
úseku v blízkosti PP Královská obora, je třeba vyloučit vlivy na ZCHÚ.
Přeložka úseku železniční trati Praha – Vrané nad Vltavou: Trať prochází poměrně
v blízkosti EVL Břežanské údolí, EVL a PR Zvolská homole.
Optimalizace traťového úseku Vysočany – Horní Počernice: Trať prochází po hranici
PP Cihelna v Bažantnici a PP Chvalský lom.
Výstavba nového železničního koridoru III. Praha – Beroun: Není upřesněna
varianta, vliv nelze určit.
VRT Drážďany – Praha, VRT Praha – Brno, VRT Plzeň – Praha: Trasy jsou v přímém
střetu se ZCHÚ a lokalitami Natura 2000 a dalšími významnými územími a budou
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 tratí a trati metra
Výstavba stavebně oddělených tramvajových tratí a stanic metra může být spojena
se zábory sídelní zeleně. Lze však očekávat spíše malé vlivy a v případě záborů je
možná kompenzace.
Bez vlivu.
AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride
V koncepci je doporučeno vytipování vhodných ploch pro parkoviště a jejich
realizace. 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.
Možný negativní vliv.
AB13 Podpora cyklistické dopravy
Opatření zahrnuje budování cyklotras jako samostatných cyklostezek i opatření
v hlavním dopravním prostoru. Může docházet k menším záborům sídelní zeleně,
další vlivy jsou málo pravděpodobné. Opatření bude realizováno podle schválené
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. městě Praze do roku
2020.
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Bez vlivu.
AB14 Podpora pěší dopravy
Nelze vyloučit menší zábory sídelní zeleně (např. při budování nových chodníků),
celkový rozsah vlivů však bude malý.
Bez vlivu.
AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně
Opatření povede ke zvětšování plochy a zvyšování kvality sídelní zeleně a podpoře
biodiverzity.
Možný pozitivní vliv.
CB1 Výsadba dřevin na plochách orné půdy
Opatření povede ke zvětšování ploch zeleně a zvyšování biodiverzity v okolí
zástavby, může příznivě ovlivnit ÚSES.
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.
Možný negativní vliv.
DB3 Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury – rozšiřování sítí
zemního plynu, CZT
Rozšiřování sítí zemního plynu a CZT může mít dočasné vlivy na zeleň.
Pravděpodobnost jiných vlivů je nízká.
Bez vlivu.
EA2 Podpora lokálních aktivit ke zlepšení kvality ovzduší
Opatření zahrnuje podporu aktivit jiných subjektů. Obsahově se jedná o činnosti,
které jsou v ostatních opatřeních. Vlivy mohou být pozitivní i negativní, záleží na
konkrétních aktivitách.
Možný pozitivní i negativní vliv.
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.
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EB2 Snižování vlivu průmyslových areálů na kvalitu ovzduší
Brownfieldy mohou mít negativní vliv na krajinný ráz nebo být centrem šíření
invazivních druhů a jejich nové využití tak může přispět ke zlepšení stavu. Na
druhou stranu v některých, zvláště vojenských, jsou často významné výskyty zvláště
chráněných a ohrožených druhů, které jsou vázány na disturbované a sukcesní
plochy ve všech stádiích. Jedním z pražských brownfieldů je i Nákladové nádraží
Žižkov, kde je prokázaný výskyt několika zvláště chráněných druhů. Necitlivě
provedené zásahy tak mají často významné negativní vlivy na tyto druhy, které se
mnohdy jinde v krajině nevyskytují nebo jen zřídka, protože jejich původní biotopy
činností člověka zanikly. Ke každému brownfieldu je proto bezpodmínečně nutné
přistupovat individuálně po důkladném průzkumu bioty.
Vlivy nelze určt.
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 k významně negativním
vlivům. Je proto třeba klást důraz na kvalitu zpracování ÚPD.
Vliv nelze hodnotit
Možné 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. Vzhledem k řadě
dalších působících faktorů nelze blíže kvantifikovat výslednou změnu stavu
ekosystémů.
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. Celkový rozsah vlivů nelze
kvantifikovat, protože řada projektů není známá nebo dostatečně specifikovaná.
Koncepce předpokládá využívání a přestavbu brownfieldů a může tak mít vliv na
případný výskyt ohrožených a zvláště chráněných druhů.
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 –
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pozitivní přínosy, které představuje zachytávání prachových části, 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.
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.
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.
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 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).
Možné 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.
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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 technologií vytápění, apod.)
Zateplení ničí nejenom vzhled památky, ale není také často kompatibilní
s fyzikálním chováním historických konstrukcí. Za předpokladu dodržení
standardních procesních postupů památkové ochrany je nicméně riziko minimální.
Možné kumulativní vlivy:
Všechna opatření koncepce vedoucí ke snižování emisí budou mít pozitivní vliv na
ochranu památek. 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 aglomerace
Praha 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.
Strategická hluková mapa aglomerace Praha byla zpracována v roce 2007 a
v současné době jsou shromažďovány podklady pro vydání mapy aktualizované,
nicméně z výsledků jednotlivých hlukových studií zpracovávaných pro jiné
koncepční dokumenty a konkrétní záměry vyplývá, že dochází k překračování
hlukových limitů, a to především podél komunikací, hlavním zdrojem hluku je tedy
bezpochyby doprava, dalším pak stavební činnost.
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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, ovšem zároveň může mít negativní vliv
v místech, kam bude odsunuta. 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,
nedostatek finančních prostředků, rychlost povolovacího procesu. Účinnost
opatření závisí na rychlosti projednávání a realizaci jednotlivých záměrů.
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. Účinnost opatření závisí na rychlosti projednávání a realizace
jednotlivých záměrů.
AB8 Zákazy vjezdu (a to především nákladní dopravy) mohou mít v lokálním
měřítku pozitivní vliv na dané téma, a tedy na hlukovou situaci. Rizika: některé
z konkrétních plánovaných opatření bude možné realizovat až v návaznosti na
postup výstavby nadřazeného komunikačního systému – Účinnost opatření závisí na
rychlosti projednávání a realizace jednotlivých záměrů.
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 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: Dobudování systému celoměstských tras tak,
aby byly vedeny 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:
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Vybudování bezpečných tras, co nejvíce mimo motorizované trasy, omezení zbytné
motorizované dopravy.
AB17 Výsadba liniové zeleně může mít mj. i pozitivní vliv na snížení hluku, ale
pouze v případě výsadby dostatečně širokých pásů stromů s hustým keřovým
podrostem vhodné druhové skladby. Zároveň má toto opatření vliv na poměrně
významné snížení teploty v intravilánu měst v době extrémních veder a na celkově
příznivější mikroklima, tedy na lidské zdraví. Jedná se o 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 zeleně liniové , ale i dalších
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 mj. i pozitivní vliv na snížení hluku , ale opět pouze v případě zapěstování
dostatečně velkých ploch vzrostlých stromů s hustým keřovým podrostem vhodné
druhové skladby. Zároveň má realizace tohoto opatření vliv na poměrně významné
snížení teploty v intravilánu měst v době extrémních veder a na celkově příznivější
mikroklima, tedy i na lidské zdraví. Jedná se o velmi významné opatření
s mnohostranným pozitivním vlivem (znečištění ovzduší, hluk, mikroklima, celkový
životní komfort). Opět 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). Nutná změna
přístupu samosprávy v rámci územního plánování a orgánů státní správy v rámci
povolování staveb.
ED1 Územní plánování by mělo být 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 na hlukovou situaci. 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, využívání
judikatury Nejvyššího správního soudu v dané věci. Bylo by dobré zvážit možnosti
zapracování zásad uvedených v popisu opatření 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.
Možné 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
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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.
Vliv programem navrhovaných opatření, které by mohly mít negativní vliv na
hlukovou situaci – především tedy opatření AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních
komunikací pro automobilovou dopravu, musí být v rámci procesu SEA hodnoceny
samostatně, a to například v rámci hodnocení vlivu Metropolitního plánu a vlivu
územních plánů na životní prostředí a veřejné zdraví a především pak v rámci
hodnocení EIA jednotlivých záměrů (na základě konkrétních projektů, měření a
modelů).

6.4

PŘESHRANIČNÍ VLIVY

Na úrovni detailu, s nímž PZKO CZ01 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 aglomeraci Praha. 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

Posuzovaná koncepce přinese při důsledné realizaci významné zlepšení kvality
ovzduší v aglomeraci.
Opatření k posílení pozitivních vlivů PZKO jsou založena na identifikaci rizik
spojených s praktickou realizací této koncepce.
Velmi ambiciózní cíl je podle názoru hodnotitele stanoven zejména pro snížení
emisí suspendovaných částic PM10 z dopravy (dodržení emisního stropu do roku
2020, tzn. snížení emisí o 40% oproti roku 2011).
Jako riziko koncepce je zpracovateli koncepce identifikován „Dostatečný rozsah
realizovaných aktivit“. Podle názoru hodnotitele se jedná o hlavní nejistotu
spojenou s hodnocením vlivů.
Souhlasíme s rizikem identifikovaným v PZKO, které je spojeno s předpokladem, že
„Ekonomické nástroje fungují (dotace)“. 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 (elektromobilita u těchto vozidel nepřichází do roku
2020 v úvahu). V praxi to znamená snížit stáří tohoto segmentu vozového parku v
Praze v průměru o cca 5 let, což se za předpokladu stávající nebo rostoucí
ekonomiky ČR jeví jako reálné, avšak pouze v případě, že k obdobné změně dojde v
rámci celé ČR (významný podíl tranzitu a dojezdu mimopražských vozidel). Je také
nezbytné, aby byla vytvořena dostatečná motivace k rozvoji alternativních pohonů.
Úspěšnost snižování emisí z dopravy v aglomeraci Praha bude proto významně
záviset na konkretizaci a zejména na praktické realizaci motivačních opatření
v rámci NPSE.
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Za reálné riziko považujeme také pouze částečnou realizaci navržených opatření na
dopravní infrastruktuře, která byla identifikována jako klíčová pro dosažení cílů
PZKO (parkovací politika, Park&Ride, zvyšování atraktivity MHD atd. - viz kapitola
6.3.1). Podle názoru hodnotitele proto existuje reálné riziko, že se do roku 2020
nepodaří dosáhnout ambiciózně stanoveného emisního stropu pro automobilovou
dopravu a splnit imisní limity na celé ploše aglomerace.
Na základě posouzených vlivů navržených opatření uvádíme následující doporučení
pro posílení pozitivních vlivů koncepce, resp. pro omezení identifikovaných rizik:
1. Konkretizovat přípravu a budování Park&Ride zón, včetně nezbytných
návazných opatření (AB6+AB5+AB10)
2. Upřednostnit následující klíčová opatření před ostatními (viz kapitola 6.3.1):
AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst)
AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí a metra
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
ED1 Územní plánování
3. Zintenzivnit kontrolní činnost zaměřenou na dodržování závazných opatření
(z EIA a stavebního povolení a výběrových řízení) ke snížení emisí ze stavebních
prací, včetně přepravy prašných materiálů (BD3+EA1). Určit kompetence,
v případě potřeby vyčlenit nové personální zdroje, např. v rámci ČIŽP.
4. 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.
5. Konkretizovat opatření „EA1 Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky“.
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.
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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).

7.2

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví uvádíme následující doporučení pro předcházení
negativních vlivů koncepce:
1. Neumisťovat nově budované komunikace (včetně obchvatů) do lokalit
s překračovanými imisními limity znečištění ovzduší (nebo pouze v případě
realizace prokazatelně účinných kompenzačních opatření, tak jak stanovuje
zákon o ochraně ovzduší).
2. Vybudování bezpečných cyklotras a tras pro pěší co nejvíce mimo motorizované
úseky.
3. 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 nejsou navrhována.

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 musí být kontrolována
standardními nástroji územního plánování.
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7.6

PŘÍRODA, BIODIVERZITA, LESNÍ EKOSYSTÉMY

1. Umístění parkovišť P+R a K+R je třeba volit i s ohledem na přírodní a krajinné
hodnoty.
2. Při plánování dopravních staveb je třeba respektovat zájmy ochrany přírody a
krajiny a volit trasu s nejmenším negativním vlivem (při současném naplnění
dopravních požadavků).
3. Zábory sídelní zeleně musí být kompenzovány. To je žádoucí nejen pro
biodiverzitu, ale i z hlediska ochrany ovzduší.
4. Při výsadbě dřevin mimo zastavěné území je třeba uplatňovat výhradně
geograficky původní, stanovištně vhodné dřeviny. Výsadby je vhodné propojovat
se stávajícími krajinnými prvky.
5. Při zateplování fasád a střech musí být ověřen výskyt netopýrů a ptáků a přijata
opatření zamezující usmrcení a ztrátě biotopu.
6. Při revitalizaci brownfieldů musí být zachovány případné přírodní hodnoty
území.
7. Zásadní význam má kvalitní územní plánování, které musí vycházet z přírodních a
krajinných hodnot.

7.7

ODPADY

Opatření mimo rámec PZKO: 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

1. Neumisťovat nově budované komunikace (včetně obchvatů) do lokalit
s překračovanými hlukovými limity, popřípadě realizovat tyto stavby s takovými
technickými opatřeními, aby k překračování limitů nedocházelo.
2. Realizaci nových železničních tratí, popřípadě zkapacitnění těch stávajících
provádět s takovými technickými opatřeními, která zamezí nadměrnému
obtěžování obyvateltva hlukem.
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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 být 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 SSZO, 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 národní i
regionální úrovni (viz kapitola 5.2) a relevantním složkám životního prostředí (viz
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5.

6.

8.3

kapitola 6.1) bylo provedeno vyhodnocení klíčových opatření návrhové části
PZKO.
Návrh opatření pro předcházení či snížení možných negativních vlivů
implementace PZKO na životní prostředí (včetně návrhu indikátorů) v návaznosti
na identifikovaná rizika.
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.

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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STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ
KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(INDIKÁTORŮ)

VLIVŮ

Ovzduší
Pro hodnocení vlivů realizace koncepce na ovzduší a její úspěšnosti je plně
postačující výčet indikátorů navržených v PZKO, kapitole D. 2, Matice logického
rámce. 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 aglomerace žijící v oblastech s nadlimitními
koncentracemi (klouzavé průměry za uplynulých 5 let) částic PM10, a to
pro roční i denní imisní limit

Jednotky:

%

Sleduje:

ČHMÚ

Název:

Podíl populace aglomerace žijící v oblastech s nadlimitními
koncentracemi (klouzavé průměry za uplynulých 5 let) částic PM2,5

Jednotky:

%

Sleduje:

ČHMÚ

Název:

Podíl populace aglomerace žijící v oblastech s nadlimitními
koncentracemi (klouzavé průměry za uplynulých 5 let) částic
benzo(a)pyrenu

Jednotky:

%

Sleduje:

ČHMÚ

Název:

Podíl populace aglomerace žijící v oblastech s nadlimitními
koncentracemi (klouzavé průměry za uplynulých 5 let) NO2

Jednotky:

%

Sleduje:

ČHMÚ
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Název:

Incidence respiračních chorob u dětí

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
Název:

Počet překroční limitů NEK (normy environmentální kvality) pro
ukazatele ze skupiny PAU (respektive pro benzo(a)pyren)

Jednotky:

počet

Sleduje:

Povodí Vltavy, a.s.

Půda a horninové prostředí
Indikátory nejsou navrhovány.
Příroda a krajina, lesní ekosystémy
Indikátory nejsou navrhovány.
Odpady
Indikátory nejsou navrhovány.
Kulturní památky
Indikátory nejsou navrhovány.
Hluk
Indikátory nejsou navrhovány
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POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A
KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ KONCEPCE

Plánovaná opatření jsou popsána v kapitole 7 vyhodnocení
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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 před ostatními (opatření
s vyhodnocenou vazbou +2)
ve výběrových řízeních upřednostňovat projekty, resp. zakázky, s nižšími
emisemi (podrobnosti viz doporučení v bodu 5 v kap. 7)

Veřejné zdraví


Provořadé upřednostnění projektů, které působí synergicky a jejich realizací lze
významně snížit zároveň znečištění benzo(a)pyrenem, aerosolovými částicemi
jedním technickým způsobem,



druhořadé upřednostnění opatření realizovaných v hot-spotech, a topředevším
pro benzo(a)pyren,



dále upřednostnit projekty, které pokryjí snížením imisního dopadu velké
procento populace exponované překročeným imisním limitům.
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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 životního prostředí a zdravotnictví 53 členských zemí WHO 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.
Deklarace Projektu Zdravé město Praha, přijatá zastupitelstvem města v roce
2013.
Přijetím této deklarace byl potvrzen zájem města o naplňování zásad a cílů
základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje,
zdraví a kvality života (Agenda 21, Zdraví 21, Athénská a Záhřebská deklarace
Zdravých měst, Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP)).
Závazek zastupitelstev městských částí Praha 4, Praha 7, Praha 14, Praha 18, Praha
19, Praha 20, Praha 21, Praha Dolní Počernice, Praha Libuš, Praha Slivenec
naplňovat Zdraví 21, Agendu 21 a NEHAP přijetí Deklarace během let 2006 – 2013.

Popis populace
Dotčenou populací vzhledem k posuzovanému programu rozumíme obyvatelstvo hl.
m. Prahy. Počet obyvatel Prahy ke dni 31.12.2013 byl 1 243 201. Počet obyvatel byl
během let 2009 až 2013 rozkolísaný.
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Obrázek č. 4: Počet obyvatel aglomerace Praha (2009 - 2013)

(zdroj dat: ČSÚ)

Počet obyvatel Prahy se ovšem rozhodně nekryje s počtem osob, které se v Praze
vyskytují (osoby, které v Praze pracují a vracejí se na víkend domů, studující, osoby
s krátkodobým pobytem,...). Ti všichni jsou v různé míře exponováni pražským
ovzduším.
Obrázek č. 5: Podíl obyvatel vybraných věkových kategorií v aglomeraci Praha v %
2013)

(2009 -

(zdroj dat: ČSÚ)

Počet obyvatel Prahy ve věkových skupinách se v průběhu let 2009 – 2013 zvyšuje.
Dětí do 14 let přibývá a rovněž obyvatel nad 65 let také. Praha je lokalitou s druhou
nejnižší standardizovanou úmrtností pro všechny diagnózy.
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Obrázek č. 6: Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyvatel) (2009 - 2013)

(zdroj dat: ČSÚ)

Praha je druhá v pořadí ve hrubé míře porodnosti, ta prudce klesala do roku 2011,
od té doby klesá pozvolně, vysvětlením může být, že silná populace 70. let ukončila
svoji reprodukci.
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Obrázek č. 7: 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.
Praha patří k aglomeracím s nejnižší standardizovanou úmrtností. Rozdíl mezi
nejhorší zónou Severozápad a Prahou je 400 zemřelých na 100 000 obyvatel.
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Obrázek č. 8: Hrubá míra úmrtnosti na choroby kardiovaskulárního systému na 1000
obyvatel (2009 - 2013)

(zdroj dat: ČSÚ)

Hrubá míra úmrtnosti na kardiovaskulární choroby je v Praze nejnižší z celé
republiky. Příčinou kardiovaskulárního zdraví může být vzdělání, zaměstnání,
způsob života, kvalitní a rychlá lékařská péče, znalosti první pomoci i dostupné
sociální služby, ale i příznivější životní prostředí.
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Obrázek č. 9: Hrubá míra úmrtnosti na novotvary průdušek a plic (C33 - C34) na 1000
obyvatel (2009 - 2013)

(zdroj dat: ČSÚ)

Hrubá míra úmrtnosti na novotvary plic není v Praze nejnižší, pravděpodobným
důvodem bude stáří pražské populace – tedy vyšší podíl obyvatel ve věku nad 65
let.
Obrázek č. 10: Kojenecká úmrtnost (na 1000 živě narozených) (2009 - 2013)

(zdroj dat: ČSÚ)
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Kojenecká úmrtnost v Praze je nejnižší v republice a klesá v letech 2009 – 2013.
Příčinou je vysoce kvalitní a rychle dostupná zdravotní péče, dobrý zdravotní stav
rodičů, vysoká vzdělanost i příznivější životní prostředí.
Obrázek č. 11: Míry úmrtnosti ve vybraných kategoriích v aglomeraci Praha
(HMÚ na ZN průdušek a plic - pravá osa)

(zdroj dat: ČSÚ)

Počet zemřelých osob na 1000 obyvatel bez věkové standardizace v Aglomeraci
Praha nenápadně stoupá, skokem však klesá v roce 2013 hrubá míra úmrtnosti pro
karcinom plic.
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Obrázek č. 12: Incidence zhoubných novotvarů průdušek a plic (C33-C34) na 100 000
obyvatel (2007 – 2011)

(zdroj dat: ÚZIS)

Incidence nádorů plic a průdušek není, stejně jako úmrtnost pro tento karcinom,
nízká ani v Praze. Realita incidence a úmrtnosti napovídá, že např. v roce 2011 jen
10% zjištěných nádorů plic přežije. Každopádně by bylo namístě kromě snížení emisí
benzo(a)pyrenu, snížit v Praze závislost na tabáku. Nádorová onemocnění jsou také
onemocněním vyššího věku a v Praze se tohoto věku lidé také dožívají. Také díky
výborné zdravotní péči o onemocnění kardiovaskulární, kdy nemocní přežívají a již
neumírají jako dříve. A tak se mohou dožít při své expozici kouření i znečištění i
nádorového onemocnění.
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Obrázek č. 13: Počet dispenzarizovaných pacientů pro astma bronchiale (J 45) na 10 000
obyvatel (2009 - 2013)

(zdroj dat: ÚZIS)

V Praze se vyskytuje astma podobně, jako v Moravskoslezsku, což bychom nečekali.
Při vzniku onemocnění je ovšem ve hře mnoho faktorů. Každopádně je astma je
onemocněním, které se při epizodách znečištění ovzduší zhoršuje, nemocná
populace bude tedy tou, která bude profitovat z opatření Programu téměř nejvíce.
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Obrázek č. 14: Počet léčených diabetiků v %

(2009 - 2013)

(zdroj dat: ÚZIS)

Diabetes je onemocnění, které je dáváno do souvislosti se znečištěním ovzduší
jemnými částicemi a zároveň je diabetická populace kandidátem pro onemocnění
kardiovaskulární a je tak citlivá vůči environmentální zátěži, jíž znečištění ovzduší je.
Tato populace bude mít zlepšené podmínky pro průběh nemoci, pokud dojde ke
zlepšení ovzduší.
Hypertenzní choroba je oběhovým onemocněním a její prevalence narůstá ve všech
zónách a aglomeracích České republiky. Je to onemocnění, které se bude zhoršovat
v důsledku znečištění ovzduší, ale také v souvislosti s faktory, které způsobují
nepohodu. Je to např. hluk (související s dopravou) a pachové látky, na něž,
bohužel, program necílí. Dopravní opatření snižující hluk i imise zde mohou
pozitivně ovlivnit incidenci i stav onemocnění.
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Obrázek č. 15: Počet dispenzarizovaných lidí u praktického lékaře pro dospělé pro
hypertenzní nemoci (I10 - I15) v %

(zdroj dat: ÚZIS)

Hypertenzní nemoci u obyvatel Prahy významně přibývá, což může být důsledkem
nejen stresu působícího v důsledku znečištění ovzduší, dalších stresů v životě a
mezilidských vztazích, ale zejména v důsledku hluku z dopravy.
Obrázek č. 16: Počet dispenzarizovaných lidí u PL pro ischemické choroby srdce (I20 – I25) v
%

(zdroj dat: ÚZIS)
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Počet dispenzarizovaných pacientů pro ischemii srdeční u praktických lékařů je
v Praze nejvyšší z republiky a všech zón a aglomerací, což lze vysvětlit vysokým
podílem starších osob, které často tímto onemocněním trpí. Nachází se tu ale také
dost faktorů, které vznik onemocnění ovlivňovaly a ovlivňují, například stres, ale i
historicky významné působení aerosolových částic z ovzduší.

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:


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, stále v nich 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.
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Obrázek č. 17: Obecná míra nezaměstnanosti - roční průměr (v %) (2009 - 2013)

(zdroj dat: ČSÚ)

Obecná míra nezaměstnanosti je v Praze výrazně nejnižší, což souvisí s množstvím
pracovních příležitostí, vzdělaností populace a sociálním standardem a je bezesporu
jednou z příčin lepšího zdravotního stavu pražské populace.
Obrázek č. 18: 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)
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Nezaměstnaní mohou být ohroženi sociálním vyloučením a v této skupině se více
uplatní i environmentální dopady. V roce 2013 průměrný podíl nezaměstnaných ve
všech krajích, ale i v Praze (kde je dlouhodobě výrazně nejnižší) významně narůstá a
průběh v letech 2009 – 2013 je téměř shodný a stoupá k roku 2013.

12.1

POPIS HLAVNÍCH PROBLÉMŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SOUVISEJÍCÍCH S ŘEŠENOU KONCEPCÍ

Specifickým problémem z pohledu veřejného zdraví je v případě aglomerace Praha
negativní vliv dopravy přinášející znečištění do přízemní vrstvy atmosféry a dále pak
vliv lokálních topenišť, ale ve srovnání s ostatními aglomeracemi a zónami je (až na
jednotlivé převážně dopravně exponované lokality) situace v hlavním městě
z hlediska kvality ovzduší výrazně příznivější.
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 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 aglomeraci Praha
k lokálnímu překračování imisních limitů stanovených pro nejvyšší denní
koncentrace suspendovaných částic PM10, a to většinou v zimním období, dále pak
opět k lokálnímu překračování limitních koncentrací suspendovaných částic PM2,5,
ale především pak k plošnému překračování limitu pro průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu. Nejhoršími lokalitami jsou Legerova, Svornosti, Jasmínová a
Alžírská. V případě benzo(a)pyrenu byly sice naměřeny a dopočteny hodnoty plošně
překračující limit, ale v porovnání s jinými zónami a aglomeracemi, nebyly hodnoty
tak extrémní (od roku 2007 se koncentrace pohybují pod 1,5 ng/m3). Dále byly
v uvedeném období překračovány imisní limity pro roční průměrné koncentrace
NO2.
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
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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 potravy člověka. PAHs představují stálou zátěž lidského
organismu a zdroj trvalého ohrožení zdraví populace.
Celosvětově největším zdrojem atmosférických polyaromátů je residenční spalování
dřeva. Dalším závažným zdrojem 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 (v tomto
případě jde ovšem o koncentrace srovnatelné s Ostravou, nikoli tedy s aglomerací
Praha). 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.
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Ve sledovaném období (2008 – 2012) bylo nedodržením imisního limitu pro
průměrné roční koncentrace B(a)P zasaženo více než 53% obyvatel ČR na více než
12% plochy ČR. V samotné aglomeraci pak bylo významným nedodržením imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace B(a)P v témže období zasaženo 100%
obyvatel na téměř 85% plochy aglomerace.
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 v Praze bezesporu doprava a následně lokální vytápění.
Za současné expozice benzo(a)pyrenu pravděpodobně existuje pro obyvatele
aglomerace ještě poměrně vysoké individuální celoživotní riziko rakoviny. Pokud
budeme považovat průměrnou koncentraci z let 2008 - 2013 za expoziční, bude
individuální riziko úmrtí pro karcinom plic 9,3.10-5 a populační riziko pro obyvatele
bude 116 pravděpodobně zemřelých pro karcinom plic z důvodu trvalého
vdechování znečištěného ovzduší v Praze (za 70 let). Realita odpovídá průměrným
642 zemřelým pro karcinom plic, 116 pravděpodobně souvisí se znečištěním. Při
splnění limitní hodnoty se riziko pouze nepatrně sníží, pravděpodobně zemře pouze
o 8 obyvatel méně. Je ovšem vhodné podotknout, že riziko spojené s limitní
hodnotou je stále ještě vysoké a limit nedosahuje doporučení WHO. Aglomerace
Praha by se, vzhledem k jen mírně limity překračujícím hodnotám, narozdíl od
většiny ostatních zón a aglomerací mohla zaměřit na plnění ambicióznějších cílů,
než jsou zákonné limity a pracovat na co nejrychlejším přiblížení se doporučením
WHO.
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 přesná kvantifikace předpokládaného
vlivu. U opatření spočívajících v realizaci dopravních staveb je nutné respektovat
požadavek, aby nové nebo zkapacitňované komunikace jako zdroje znečištění
ovzduší, nebyly, bez náležitých kompenzačních opatření s pozitivním vlivem na
kvalitu ovzduší daných lokalit, umisťovány tam, kde jsou již limity překračovány
nebo kde by mohlo být jejich překračování realizací záměru způsobeno. V opačném
případě by mohly být vlivy těchto opatření v lokalitách, kam bude doprava
odvedena, paradoxně negativní.
Dlouhodobé překračování denních imisních limitů PM10 a zároveň poměrně
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
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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 aglomeraci 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
průměrně téměř 6% obyvatel aglomerace, a to na ploše přesahující 5% území.
Překračování roční průměrné koncentrace PM2,5 je lokální (naměřené překročení
v ulici Legerova ve 2013, hodnoty přepočtené z PM10 na Praze 5).
Nejvýznamnějším zdrojem emisí PM10 i PM2,5 jsou podle analýzy příčin znečištění
zpracované v rámci programu v řešené aglomeraci jednoznačně mobilní zdroje
(doprava) a následně lokální topeniště, omezeně pak stacionární zdroje, a to
především jako zdroje fugitivních emisí.
Překračování imisních limitů pro průměrnou roční koncentraci NO2
Oxid dusičitý snadno proniká do plic, kde je ho téměř 60 % pohlceno v krvi. Je málo
rozpustný ve vodě, to znamená, že snadno proniká do dolních dýchacích cest, na
rozdíl od např. dobře rozpustného oxidu siřičitého nebo formaldehydu, které působí
zejména v horních cestách dýchacích. Zdraví lidé snesou bez následků krátkodobé
zvýšení koncentrace až na 2 000 µg/m3, proto tyto látky představují riziko obtíží
zejména pro děti a citlivé jedince nebo lidi s astmatickými potížemi. Pro ně je za
bezpečnou považována koncentrace desetkrát nižší než pro zdravé lidi. Proto byl
limit pro hodinovou koncentraci stanoven na 200 µg/m3.
V samotné aglomeraci dochází k překročení roční průměrné koncentrace NO2
především na nejzatíženějších dopravních lokalitách. Ve sledovaném období 2008 –
2012 žilo v nadlimitních koncentracích průměrně více než 6% obyvatel aglomerace,
a to na ploše cca 3% jejího území. V posledních letech dochází k poměrně
významnému poklesu koncentrací NO2 i v exponovaných dopravních lokalitách, což
může být důsledkem již realizovaných dopravních opatření, snahy vymístit dopravu
z nejzatíženějších lokalit a modernizace vozového parku.
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.
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12.2

HODNOCENÍ MOŽNÝCH VLIVŮ PZKO NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A FORMULACE OPATŘENÍ K POSÍLENÍ
POZITIVNÍCH VLIVŮ

Cílem PZKO je dle § 9 odst. 1 zákona dosáhnout na celém území aglomerace Praha
splnění imisních limitů daných zákonem o ochraně ovzduší v příloze č. 1 v bodě 1 a
3.
Cíl programu je stanoven tak, aby k roku 2020:


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



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

Cíl je v souladu s cíli zdravotních politik. Je však z hlediska předběžné opatrnosti
stále nedostatečně ambiciózní, protože i imisní limity jsou provázeny
pravděpodobnými zdravotními riziky. Vztah dávky a účinku je bezprahový. Městské
znečištění ovzduší má karcinogenní povahu, výfukové plyny benzinových motorů a
zejména dieselových, také.
Hodnocení na úrovni opatření
AB1 Výstavba páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu –
vybudování nadřazené komunikační sítě může mít významný pozitivní vliv na
hodnocené téma, a tedy na veřejné zdraví, a to v těch oblastech, odkud bude
doprava odvedena, existuje však významné riziko zhoršení imisní situace
v oblastech, kam bude svedena. Míra pozitivního vlivu závisí na rychlosti
projednávání a realizaci jednotlivých záměrů a může tak být v časové tísni.
AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti může mít pozitivní 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.
AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí včetně budování nových zastávek
může mít v konečném důsledku významný pozitivní vliv na dané téma, a tedy na
lidské zdraví. Přesun dopravy na železnici je bezesporu jednou z priorit. Rizika:
množství finančních prostředků a v případě nově budovaných tratí také délka
procesu projednávání. Vlastní realizace (tak aby se vliv na kvalitu ovzduší a tedy na
zdraví projevil) může být opět v časové tísni.
AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí a tratí metra může mít
v konečném důsledku významný pozitivní vliv na dané téma, a tedy na lidské zdraví.
Rizika: množství finančních prostředků a v případě nově budovaných tratí také délka
procesu projednávání. Vlastní realizace (tak aby se vliv na kvalitu ovzduší a tedy na
zdraví projevil) může být opět v časové tísni.
AB6 Dobudování sítě odstavných parkovišť, systémů P+R a K+R může mít pozitivní
vliv na hodnocené téma, a tedy i na veřejné zdraví. Velký význam z hlediska
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omezení automobilové dopravy za prací do hlavního města, je potřeba klást velký
důraz na motivaci obyvatel k využívání těchto systémů.
AB8 Zákazy vjezdu nákladní (ale v odůvodněných případech i osobní dopravy)
mohou mít v lokálním měřítku významný pozitivní vliv na dané téma, a tedy na
lidské zdraví. Rizika: většinu konkrétních plánovaných opatření bude možné
realizovat až po dostavbě dalších úseků Městského a Pražského okruhu. Vlastní
realizace (tak aby se vliv na kvalitu ovzduší a tedy na zdraví projevil) může být opět
v časové tísni.
AB10 a AB12 Realizace skupiny souvisejících opatření včetně zvyšování kvality
v systému veřejné dopravy může mít v konečném důsledku pozitivní vliv na veřejné
zdraví. Další zvýšení kvality VD je bezesporu motivací pro občany k jejímu využití ve
vyšší míře než dosud. Z nedostatku kvalitní, včasné, levné a komfortní hromadné
dopravy by lidé stále preferovali IAD při dojíždění do práce do velkých měst i při
přesunech městem. Doporučení: je vhodné zajistit u zaměstnavatelů proaktivitu
MHD, cyklodopravy a umožnění pěší dopravy do práce. Vytvoření podmínek pro
rozvoj alternativních pohonů ve veřejné dopravě může mít v konečném důsledku
také pozitivní vliv na veřejné zdraví. Rizika: nedostatek potřebných finančních
prostředků.
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: 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. Jednoznačně pozitivně se projeví na
fyzickém zdraví obyvatel, hlavně dětí. Představuje prevenci obezity, pohybových a
kardiovaskulárních nemocí a vede k prodloužení věku. Význam má i u seniorů, kde
je jednou z mála možností pohybu a udržení samostatnosti až do vysokého věku.
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: vybudování bezpečných tras, co nejvíce mimo motorizované
trasy, omezení zbytné dopravy.
AB16 V lokálním měřítku může mít 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. Doprava je málo řešeným
zdrojem prachu. Ve městě je nutné jednak intenzivně uklízet, a to i za cenu
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vysokých nákladů, ale také je potřebné rozvíjet zeleň zachycující velké částice (viz
další opatření). Např. v Izraeli zeleň u dálnice chrání obce před postupující pouští.
AB17 Realizace tohoto opatření – výsadba liniové zeleně bude mít významný
pozitivní vliv na snížení prašnosti. Hustší výsadba má vliv zároveň na poměrně
významné snížení teploty v intravilánu města 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 samosprávy o významu zeleně (a to nejen
zeleně liniové, ale i dalších porostů stromů, keřů a popínavé zeleně) ve městě a
podpořit realizaci tohoto opatření v maximálně možném rozsahu.
AB18 Omezování emisí z provozu vozidel měst a jejich organizací může mít
v konečném důsledku pozitivní vliv.
BB2 Realizace konkrétních opatření směřujících ke snižování prašnosti a
fugitivních emisí může mít určitý (vzhledem k podílu zdrojůp ne příliš významný)
pozitivní vliv na snížení znečištění ovzduší, a tedy na veřejné zdraví. Doporučení:
nutný aktivní přístup orgánů státní správy, komunikace s provozovateli a důsledná
kontrola.
BD1 Zpřísňování podmínek provozu může mít poměrně významný pozitivní vliv na
snížení znečištění ovzduší, a tedy na veřejné zdraví. Doporučení: nutný aktivní
přístup MHMP, 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.
Povolování jakýchkoli nových zdrojů, i když s přísnějšími limity nad úroveň BAT,
bude mít vždy určitý negativní vliv na kvalitu ovzduší, a tedy na veřejné zdraví.
Toto opatření může mít poměrně významný pozitivní vliv na snížení znečištění
ovzduší, a tedy na veřejné zdraví v případě, že nové zdroje znečišťování ovzduší by
se na území s překračovanými příslušnými limity povolovaly pouze jako náhrada
stávajícího zdroje, ale za uvedených (přísnějších) podmínek. Pak může být očekáván
i pozitivní vliv na zdraví..
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 a kontrole již známých a
realizovatelných postupů (konkrétní podmínky směřující ke snížení prašnosti
zapracované do stavebního povolení, kontrola, sankce). V případě aktivního
přístupu příslušných orgánů městských částí a MHMP (st. úřady, orgány ochrany
ovzduší) a stavebního dozoru lze předpokládat pozitivní vliv na kvalitu ovzduší,
pohodu obyvatel a veřejné zdraví.
CB1 Vyšší zastoupení dřevin na části orné půdy přilehlé k obytné zástavbě může
mít v konečném důsledku významný pozitivní vliv na lidské zdraví. Z hlediska zdraví
je to významné opatření s mnohostranným pozitivním vlivem. Zeleň má bezesporu
pozitivní vliv na snížení prašnosti, ale také na zlepšení mikroklimatu a zvýšení
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celkového životního komfortu obyvatel. Je potřeba zvýšit informovanost veřejnosti,
ale i orgánů státní správy a samospráv o významu zeleně v obci a podpořit realizaci
tohoto opatření v maximálně možném rozsahu.
DB1 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech - Vzhledem k poměrně
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. 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). Doporučení: Zaměřit se především na podporu 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 a příslušných 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
a případná finanční pomoc pro ně.
EA2 Aktivní podpora realizace vyjmenovaných typů projektů městských částí, ale i
jiných organizací na území Prahy může mít významný pozitivní vliv na snížení
znečištění ovzduší, a tedy i na lidské zdraví.
EB1 Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací, ale především pak zvyšování
podílu zeleně v obytné zástavbě může 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
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 města v rámci
územního plánování a orgánů státní správy v rámci umisťování a povolování staveb
a povolování kácení.
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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 samosprávy a případně
znečišťovatelů k realizaci konkrétních opatření směřujících ke zlepšování kvality
ovzduší, a tedy i veřejného zdraví.
ED1 Územní plánování je 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 zásad uvedených v popisu opatření 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 snížila se tak
možnost tlaku na jejich mírnější přístup.
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
AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí
AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí a tratí metra
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
DB3 Rozšíření sítí zemního plynu a CZT
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.

12.3

ZÁVĚR

Cíle programu jsou stanoveny v souladu s cíli zdravotnických politik a realizace
navržených opatření bude mít určitý (přímo úměrný úspěšnosti realizace
jednotlivých opatření) pozitivní vliv na hodnocená témata, a tedy na lidské zdraví.
Specifickým problémem z hlediska veřejného zdraví jsou v případě aglomerace
Praha negativní vlivy dopravy a lokálních topenišť, které přinášejí znečištění do
přízemní vrstvy atmosféry a způsobují nadlimitní koncentrace aerosolových částic
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PM10 a PM2,5 (lokálně) a benzo(a)pyrenu (plošně). I když ve srovnání s ostatními
zónami a aglomeracemi (především zónou Severozápad, aglomerací
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek) je, až na jednotlivé lokality, situace v hlavním
městě výrazně lepší, tak je třeba konstatovat, že rizika pro zdraví spojená s limitními
hodnotami jsou stále ještě poměrně vysoká a limity dané legislativou ČR a EU
nedosahují doporučení WHO, při jejichž překročení jsou již rizika pro lidské zdraví
prokázána. Navíc v aglomeraci Praha je vysoká hustota obyvatel a z hlediska složení
populace vysoký podíl senzitivních skupin (především pak seniorů, dětí, sociálně
slabých, dlouhodobě nemocných, atd). Na druhé straně zde existuje kvalitní a
dostupná zdravotní péče. Z těchto důvodů by bylo do budoucna žádoucí, aby si
aglomerace Praha stanovila ambicióznější cíle, než požadují směrnice EU a zákonné
limity a pracovala na co nejrychlejším přiblížení se doporučením WHO.
K tomu, aby mohla být některá z navržených opatření realizována v potřebném
rozsahu, je nezbytný aktivní přístup orgánů státní správy (zejména MHMP, který je
kompetentní k povolování provozu a změnám provozu zdrojů znečišťování ovzduší),
ale i samosprávy města a městských částí, na kterých bude úspěšnost realizace
mnoha z navržených opatření záviset. Zájem státu na veřejném zdraví nestačí jen
deklarovat v rámci strategických dokumentů, ale je povinností státu a obcí zajistit
uvedení deklarovaných zásad a konkrétních opatření do praxe, a to v maximálně
možném rozsahu.
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.
Jako nejistotu programu lze v současnosti označit jen velmi omezenou možnost
kvantifikace vlivu 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, benzo(a)pyrenu a
oxidu dusičitého (jehož vliv na lidské zdraví není ve stávajících koncentracích příliš
významný), ale bez vědomí realizace konkrétních projektů (včetně termínů) je
model zatížen značnou nejistotou.
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Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci CZ01 Praha je připraven dle § 9
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále také „zákon“
nebo „zákon o ochraně ovzduší“). Opatření ke splnění účelu Programu navrhovaná
v PZKO CZ01 (dodržení imisních limitů) jsou navržena do roku 2020.
Obsah a rozsah vyhodnocení vlivů Programu zlepšování kvality ovzduší pro
aglomeraci CZ01 Praha 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 4. září 2015, číslo jednací
60603/ENV/15. Práce na vlastním hodnocení a zpracování dokumentace
vyhodnocení vlivů PZKO na životní prostředí a veřejné zdraví probíhaly v období
srpen - říjen 2015.
Základní rámec pro hodnocení PZKO CZ01 Praha 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.
Tabulka č. 5: Přehled hodnocených složek životního prostředí a zdraví a souvisejících
specifických témat
Téma

Ovzduší

Specifické problémy
Překračování imisních limitů suspendovaných částic PM 10,
benzo(a)pyrenu a oxidů dusíku.
Stagnující až vzestupný trend koncentrací suspendovaných
částic a benzo(a)pyrenu.

Zdraví

Negativní vlivy dopravy a lokálních topenišť, které přinášejí
znečištění do přízemní vrstvy atmosféry.

Emise skleníkových
plynů

Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla a dopravy.

Voda
Půda a horninové
prostředí

Příroda a krajina

Lesní ekosystémy
Odpady
Kulturní památky

Problémy jakosti povrchových vod v důsledku atmosférické
depozice.
Acidifikace a kontaminace v důsledku atmosférické depozice.
Úbytek ZPF a nezastavěných ploch v důsledku záboru půd.
Ohroženost půd erozí.
Špatný stav zeleně.
Degradace citlivých stanovišť vlivem imisního zatížení.
Ubývání zeleně, přírodních stanovišť a ohrožených druhů.
Integrita a stav ZCHÚ a lokalit Natura 2000 a jejich předmětů
ochrany.
Narušování krajinného rázu výraznými stavbami.
Zábory a fragmentace lesní půdy.
Rostoucí množství odpadů z průmyslu.
Poškozování památek vlivem atmosférické depozice na
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památkové objekty.
Nadměrná hluková zátěž z dopravy.
Hluk

Překračování hlukových limitů, zejména v dopravně zatížených
lokalitách.

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že PZKO CZ01 Praha představuje významný
potenciál k pozitivnímu ovlivnění životního prostředí a zdraví.
Bude-li PZKO důsledně realizován a podaří se dosáhnout navržených velmi
významných snížení emisí, lze očekávat jeho významný pozitivní vliv na kvalitu
ovzduší v aglomeraci.
Jak vyplývá z analytické části PZKO, dosažení uvedených cílů je nezbytné, mají-li být
imisní limity splněny na celé ploše aglomerace. Koncepční cíle k dosažení imisních
limitů navržená v PZKO jsou založeny na výsledcích analytické části a hodnotitel SEA
je považuje za logické a správné.
Navržená významná snížení imisních koncentrací budou v praxi velmi obtížně
dosažitelná a v horizontu do roku 2020 je jejich splnění na celé ploše aglomerace
nepravděpodobné. Zmíněná vysoká ambicióznost cílů není nedostatkem PZKO,
protože vyplývá ze správně vyhodnoceného nezbytného snížení imisních
koncentrací pro dosažení imisních limitů.
Pro dosažení cílů PZKO je nezbytná realizace všech navržených dílčích opatření,
která sice jednotlivě mají v řadě případů málo významný vliv na kvalitu ovzduší, ale
v celkovém souhrnu se budou při důsledném provedení vyznačovat významně
pozitivním efektem.
Pro urychlení přínosů Programu je vhodné přednostně realizovat ta opatření,
u kterých byl identifikován jejich významně pozitivní vliv. Zásadně pozitivní
kumulativní působení je zřejmé
v případě realizace následujících opatření
v dopravě (jednotlivě jsou komentována výše):
AA1
Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst)
AB5
Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí a metra
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
ED1
Územní plánování
Na důslednou praktickou realizaci těchto klíčových opatření by měl být při ralizaci
PZKO v aglomeraci Praha kladen největší důraz.
Realizace opatření navržených tímto programem v kombinaci s opatřeními
navrženými Národním programem snižování emisí bude v určité míře směřovat ke
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snížení imisního zatížení obyvatelstva, a bude tedy mít určitý pozitivní vliv na
veřejné zdraví. Ten bude přímo úměrný množství, době realizace, ale především
účelnosti jednotlivých plánovaných záměrů, a to hlavně v dopravě.
Rizika negativních vlivů koncepce lze spatřovat zejména, pokud jde o přírodu a
krajinu – především 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 v souvislosti s rozvojem dopravní
infrastruktury.
Posuzovatel koncepce se proto 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).
Mezi klíčová doporučení patří následující:
1. Konkretizovat přípravu a budování Park&Ride zón, včetně nezbytných
návazných opatření (AB6+AB5+AB10)
2. Upřednostnit následující klíčová opatření před ostatními (viz kapitola 6.3.1):
AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst)
AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí a metra
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
ED1 Územní plánování
3. Zintenzivnit kontrolní činnost zaměřenou na dodržování závazných opatření
(z EIA a stavebního povolení a výběrových řízení) ke snížení emisí ze
stavebních prací, včetně přepravy prašných materiálů (BD3+EA1). Určit
kompetence, v případě potřeby vyčlenit nové personální zdroje, např. v rámci
ČIŽP.
4. 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.
5. Konkretizovat opatření „EA1 Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky“.
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
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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.
6.

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).
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14.1

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

PŘEHLED ZPŮSOBŮ VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

1)

2)

3)

Závěr zjišťovacího řízení

Vypořádání

Vyhodnotit soulad PZKO CZ01 s relevantními koncepcemi v oblasti ochrany
životního prostředí na národní úrovni. Vyhodnotit, zda PZKO CZ01 naplňuje
cíle stanovené ve schválených národních koncepčních dokumentech, např.
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR - 2005, Aktualizace Státního
programu ochrany přírody a krajiny ČR - 2009, Státní politika životního
prostředí ČR na období 2012 –2020, Strategický rámec udržitelného
rozvoje, Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020,
Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR.
Vyhodnotit, jak PZKO CZ01 zohledňuje relevantní koncepce na území
hlavního města Prahy, např. Zásady územního rozvoje hlavního města
Prahy a další koncepce týkající se dotčeného území.
Vyhodnotit soulad PZKO CZ01 se strategickým dokumentem Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

V rámci hodnocení byl mj. zkoumán soulad Programu s cíli
relevantních strategií (viz kapitola 5 SEA vyhodnocení)
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V rámci hodnocení byl mj. zkoumán soulad Programu s cíli
relevantních strategií (viz kapitola 5 SEA vyhodnocení)
Vyhodnocení souladu s Národní strategií ochrany a podpory zdraví a
prevence nemocí Zdraví 2020, Dlouhodobého programu zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století a
Deklarace Zdravé město je součástí kapitoly 5 SEAdokumentace.

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Vyhodnotit v PZKO CZ01 navrhovaná konkrétní opatření z hlediska jejich
vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu o posuzování vlivů
na životní prostředí, a to včetně synergických a kumulativních vlivů.
Vyhodnotit dopad navržených opatření na kvalitu ovzduší vzhledem
k relevantním skupinám zdrojů, které způsobují znečištění ovzduší
v předmětné aglomeraci, a to: vyjmenované stacionární zdroje, lokální
topeniště, liniové zdroje, přenos znečištění atd.

Vyhodnotit, zda a jak PZKO CZ01 přispívá k řešení stávajících problémů
životního prostředí tak, jak jsou uvedeny v oznámení koncepce.
V případě, že budou v rámci PZKO CZ01 uvedena a lokalizována konkrétní
technická opatření, požadujeme vyhodnotit jejich vliv na zvláště chráněná
území (ZCHÚ) a navrhnout případná opatření k předcházení, vyloučení,
snížení či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ.

Vyhodnocení vlivu opatření na veřejné zdraví je součástí kapitoly 12
SEA.
V dokumentaci je posouzen vliv všech konkrétních navržených
opatření, včetně předpokládané významnosti řešení jednotlivých
sektorů zdrojů uvedených v připomínce. Je doporučeno priorizovat
opatření, u kterých byl vyhodnocen nejvyšší pozitivní imisní efekt
v aglomeraci. Jedná se o vytipovaná opatření v dopravě.
Podrobné vyhodnocení bylo provedeno, výstupy jsou shrnuty v kap. 6
Všechna opatření byla vyhodnocena v míře odpovídající obecnosti
koncepce. PZKO neřeší lokalizaci konkrétních opatření. V odpovídající
míře byla navržena opatření k vyloučení nebo snížení negativních vlivů
na ZCHÚ.

Vyhodnotit vliv v koncepci navržených opatření ve vztahu k obecné
Vyhodnocení bylo provedeno v míře umožněné obecností koncepce.
ochraně přírody a krajiny (vliv na krajinný ráz, významné krajinné prvky,
přírodní parky, územní systém ekologické stability).
V rámci vyhodnocení provést analýzy navrhované v oznámení koncepce
Bylo provedeno.
v kapitole D v tabulce č. 2.
Vyhodnocení vlivu opatření na veřejné zdraví je součástí kapitoly 12
SEA
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10)
11)

12

13

Vyhodnotit rizika spojená s nerealizací opatření navrhovaných v PZKO
CZ01.
Vyhodnotit vliv PZKO CZ01 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 bylo provedeno, viz kap. 2.3. SEA dokumentace
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 (které
se ovšem na území Prahy nenachází).

Vyhodnotit, zda opatření navrhovaná v rámci PZKO CZ01 nejsou v rozporu
Vyhodnocení bylo provedeno v míře umožněné obecností koncepce.
se zájmy chráněnými zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhodnotit, zda PZKO CZ01 zohledňuje zásady ochrany zemědělského
Vyhodnocení vlivů na půdy (včetně ZPF) bylo provedeno na úrovni
půdního fondu s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy.
detailu odpovídající hodnocené koncepci a jeho výsledky jsou shrnuty
v kapitole 6 SEA dokumentace.
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14.2

PŘEHLED VYJÁDŘENÍ DOŠLÝCH V RÁMCI ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ

Autor připomínky
Připomínky
MŽP, odbor ochrany Ve věci Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality
vod
ovzduší aglomerace CZ01 - Praha", 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-apyrenu. Požadujeme doplnit.
MŽP, odbor zvláštní Z předloženého oznámení koncepce vyplývá, že ve vazbě na zvláště chráněná
územní ochrany přírody území (dále jen "ZCHÚ") by mohla být problematická realizace technických
a krajiny
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 problematikou
dovozujeme, že by se mohlo jednat např. o výstavbu nové dopravní
infrastruktury (např. silničních obchvatů, železničních a tramvajových tratí
apod.) s cílem vymístit zdroje emisí znečišťujících látek mimo nejhustěji
obydlené oblasti. Realizace takových podopatření může být v některých
případech potencionálním rizikem pro předměty a cíle ochrany ZCHÚ . S
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Vypořádání
Připomínka vzata na vědomí a zohledněna v rámci
zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů.

Koncepce obsahuje záměry, které mohou mít vliv na
ZCHÚ (např. Pražský okruh nebo některé železniční
tratě). Vlivy byly v dokumentaci vyhodnoceny v míře
odpovídající obecnosti koncepce a byla navržena
obecná opatření k předcházení a minimalizaci vlivů.
Negativní vlivy však musí být eliminovány především
zákonnými postupy při územním plánování a
projektové přípravě.

MŽP, odbor odpadů

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, pokud by případná rizika byla identifikována.
K materiálu "Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ 01 - Praha"
máme za odbor odpadů následující připomínky:
Str. 16 - Dokumenty ČR - národní úroveň - doporučujeme za Plán odpadového
hospodářství ČR, Státní politiku životního prostředí a ostatní dokumenty uvést
období platnosti, tj. období dokumentů aktuálně platných.

Připomínka byla zohledněna v SEA dokumentaci.
V SEA dokumentaci byla nově využívaná data z návrhu
koncepce POH hlavního města Prahy pro období 2016
– 2025

Při uvádění dat v oblasti odpadů není evidentní zdroj dat. Údaje obsažené v
tomto dokumentu musí korespondovat s krajským POH. Musí být využita data
získaná dle zákona o odpadech, nikoliv data uváděná prostřednictvím ČSÚ .
ČIŽP,
oblastní Oddělení odpadového hospodářství: Po prostudování „Programu zlepšování Bez připomínek
inspektorát Praha
kvality ovzduší aglomerace CZ01 - Praha“ nemáme z hlediska zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, k navržené koncepci
připomínky.
Oddělení ochrany vod: K předložené dokumentaci nemáme připomínky.
Oddělení ochrany ovzduší: Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění, nemáme k předložené dokumentaci připomínky.
Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, nemáme k předložené dokumentaci
připomínky.
Oddělení ochrany lesa: Z hlediska zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci
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životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném a úplném znění (lesní zákon), nemáme k předloženému
oznámení koncepce připomínky.
Hygienická
stanice Koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 – Praha“ je
hlavního města Prahy
zpracována obecně, na úrovni strategického dokumentu, na základě kterého
budou navrhovány konkrétní záměry. Nelze vyloučit potřebu posouzení
jednotlivých záměrů, které budou na základě koncepce navrženy a realizovány.
Za stěžejní považujeme potřebu do vybudování silniční sítě (zejména pak
silničního okruhu kolem Prahy) tak, aby bylo možné odvést tranzitní a
kamionovou dopravu mimo hustě obydlené území aglomerace. Následně je
potřeba přijmout opatření k regulaci dopravy.
Odůvodnění:
Účelem Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 – Praha (dále jen
PZKO) je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší
a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší
a dosažení přípustné úrovně znečištění. Opatření Programu zlepšování kvality
ovzduší pro aglomeraci CZ01 Praha jsou zpracovávána do roku 2020.
Cílem PZKO, který je zpracován invariantně, je dosáhnout na celém území
aglomerace Praha splnění imisních limitů daných zákonem o ochraně ovzduší.
Hlavními determinanty kvality ovzduší jsou v současné době automobilová
doprava a rozvoj v komerční sféře.
Pro každou řešenou znečišťující látku byly stanoveny prioritní kategorie zdrojů,
přičemž pro imisní zatížení PM10, NO2 a benzo(a)pyrenem je velmi
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Každý konkrétní záměr, bude-li odpovídat požadavkům
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bude
před svou realizací posouzen v rámci procesu EIA.
Dobudování silničního okruhu kolem Prahy je jedním ze
zásadních opatření stanovených v PZKO CZ01, jehož
realizací dojde ke zlepšení kvality ovzduší ve značné
části metropole.

významným zdrojem doprava.
U suspendovaných částic PM10- dochází k plošnému překračování imisního
limitu pro 24hodinové koncentrace i k překračování ročního imisního limitu. U
benzo(a)pyrenu dochází k plošnému a dlouhodobému překračování imisního
limitu a u oxidu dusíku dochází k místnímu překračování ročního imisního
limitu.
V případě suspendovaných částic, které jsou emitovány kromě motorů také
resuspenzí a otěry, se bez přijetí koncepčních opatření jako pravděpodobné
jeví další zhoršování stávající situace ve vazbě na pokračující nárůst
dopravních intenzit. Další vývoj bude záviset především na změnách
silniční sítě a řešení hromadné dopravy, které budou vycházet z řady dalších
koncepcí a z ekonomických možností Hlavního města Prahy a České republiky.
Jedná o významné investice, jejichž vliv na kvalitu ovzduší se vzhledem k délce
jejich přípravy a realizace může významněji projevit až po roce 2020, spíše však
2025. Imisní situace benzo(a)pyrenu úzce souvisí s koncentracemi jemných
frakcí suspendovaných částic. Dominantní podíl na emisích suspendovaných
částic PM 10 a zejména PM2,5 má v Praze automobilová doprava.
Případná stagnace nebo zvyšování emisí z dopravy proto bude mít negativní
vliv v podobě stagnace, resp. zvyšování koncentrací benzo(a)pyrenu. Lze
očekávat, že k překračování imisního limitu této znečišťující
látky bude docházet i v budoucnu s předpokládaným detekovatelným
zlepšením nejdříve od roku 2020.
Zpracovatel oznámení PZKO definoval následující tři kategorie
složek a témat životního prostředí a veřejného zdraví dle míry vazby na
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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.
 Kategorie 3 – hluk, kulturní památky: témata bez vazby
na PZKO, která velmi pravděpodobně nebude mít vliv na tato
témata.
Z uvedeného vyplývá, že hluk není faktorem, který přímo souvisí s emisně- Připomínka vzata na vědomí a zohledněna v rámci
imisními změnami. Dle zpracovatele se však může snížit, bude-li volena zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů na veřejné
regulace dopravy z důvodů imisních vyvedením mimo obytné území, nebo zdraví (kap. 12)
pokud se intenzita dopravy absolutně sníží – snížení dopravní zátěže může
znamenat i snížení zátěže hlukem v dotčených místech. Splnění limitních
hodnot znečištění ovzduší na základě opatření v dopravě však zároveň
neznamená naplnění limitů hluku. S tímto se HS HMP ztotožňuje,
apelujeme však na to, aby byla přijatá taková opatření, která zajistí jak
zlepšování kvality ovzduší, tak i snížení hladiny hluku. V obou případech je
hlavním determinantem znečištění automobilová doprava, proto je žádoucí
společné řešení. Jak je uvedeno v oznámení koncepce, „…strategie zlepšení
ovzduší, pokud významně neomezí dopravu, hlukovou situaci nezlepší. Existuje
předpoklad nárůstu intenzity dopravy spolu s ekonomickým vývojem a
dobudováním dopravních cest.“
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Zpracovatel dále uvádí, že obchvat, nebo převedení dopravy do jiné části
města je pouze přemístění problému jinam. Nelze nicméně pominout, že bez
dovybudování silničního okruhu Prahy (SOKP), bude velmi obtížné přijmout
opatření pro regulaci dopravy. Stejně tak nebude možné odvést tranzitní a
kamionovou dopravy mimo zastavěné (obytné) území aglomerace.
Zároveň je třeba přijmout taková opatření, aby byli občané Prahy a jejího okolí
motivováni k upuštění od individuální automobilové dopravy pro vjezd do
aglomerace.
HL. M. Praha, odbor Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Bez připomínek.
Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V této fázi zpracování programu nemáme
ochrany prostředí

Bez připomínek
Bez připomínek

vzhledem k obecnosti dokumentu připomínky. Vzhledem k návrhu analýz v dalším
postupu SEA předpokládáme spíše nepřímé pozitivní popř. neutrální vlivy koncepce.
Z hlediska nakládání s odpady: Bez připomínek.

Bez připomínek

Z hlediska ochrany ovzduší:
K předloženému oznámení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší
Aglomerace CZ01 – Praha“ máme z hlediska ochrany ovzduší následující
připomínky:
1) Část C. 3 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném
území – Ovzduší – Očekávaný vývoj bez provedení koncepce – v různých
odstavcích textu této části oznámení je rozdílně hodnocen předpokládaný Řešeno v dokumentaci SEA.
vývoj imisního zatížení území aglomerace Praha suspendovanými částicemi
PM10 a PM2,5 v období bez realizace koncepce. Nejprve je predikována
stagnace, případně zlepšení imisního zatížení těmito polutanty: „V SEA je proto
použit spíše konzervativní odhad budoucího vývoje imisní situace
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suspendovaných částic, který předpokládá, že do roku 2020 budou imisní
koncentrace suspendovaných částic PM2,5 celkově stagnovat (zlepšení vlivem
rozvoje alternativních paliv v dopravě a elektromobility se projeví později). V
případě částic PM10 lze očekávat zlepšení vlivem případných změn v dopravě
již okolo roku 2020“. V další části je však k obdobné problematice
konstatováno: „V případě suspendovaných částic, které jsou emitovány kromě
motorů také resuspenzí a otěry, se bez přijetí koncepčních opatření jako
pravděpodobné jeví další zhoršování stávající situace ve vazbě na pokračující
nárůst dopravních intenzit“.
2) Část C. 3 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném
území – Veřejné zdraví – Existující legislativní limity a hlavní stávající problémy
– dle současné právní úpravy platné v ochraně ovzduší jsou denní koncentrace
limitovány pouze v případě PM10 (24hodinový průměr), případně O3 (maximální
denní 8hodinový průměr) u dalších uvedených znečišťujících látek, tj. PM2,5 ,
B(a)P a NO2 jsou limitovány roční koncentrace, u NO2 pak ještě max. hodinové
koncentrace. V textu jsou též chybně uvedeny jednotky imisních koncentrací
(µm/m3 namísto µg/m3 ).
3)V části D. Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí na straně rizik
postrádáme riziko vyplývající z krátkého časového úseku určeného k naplnění
navržených – časově náročných - opatření koncepce, kterými jsou např. stavby
související s rozvojem kolejové i silniční dopravy, resp. u některých zásadních
opatření, vázaných na realizaci velkých dopravních staveb, lze očekávat, že
nebudou zrealizována do konce roku 2020. Reálně pak nedojde k tak
výraznému snížení imisního zatížení území aglomerace, jak se očekává.
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V dokumentaci vyhodnocení opraveno

Z hlediska veřejného zdraví komentováno ve
vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví, viz kap. 12 SEA
dokumentace

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Jedná se o rámcový dokument, kde jsou Bez připomínek
navržena základní cíle a směry národního programu, bez konkrétní lokalizace.
Jednotlivé záměry, které budou následně z uvedeného programu vycházet, tak
bude nutné posoudit jednotlivě z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny. K
programu jako dokumentu nemáme námitek.
Z hlediska myslivosti: Bez připomínek.
Bez připomínek
Z hlediska ochrany vod: K předložené koncepci nemáme připomínky.
Bez připomínek
Městská část Praha 4
Zavedení NEZ a případné rozšíření hranice NEZ je plně
v kompetenci hl. m. Prahy (viz opatření navržené
opatření k zavádění NEZ AB7).

Umisťování nových záměrů do oblastí s překročenými
imisními limity se řídí zákonem (viz §11 a §12 a není
PZKO dotčeno).
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Městská část Praha 7

Městská část Praha 11

Městská část Praha 7 jako územní samosprávný celek Vám sděluje, že
požadujeme, aby se vyhodnocení zpracovávané a posuzované koncepce "
Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZO1-Praha " týkalo všech
složek životního prostředí, které mají vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a
tedy aby koncepce dále byla zkoumána podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Městská část Praha 11 se tímto vyjadřuje k zahájenému zjišťovacímu řízení
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (SEA), ke koncepci „Program zlepšování
kvality ovzduší aglomerace CZ01 - Praha“, kterou pro předkladatele Česká
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Vyhodocení bylo provedeno, hlavní závěry a
doporučení jsou shrnuty v kap. 6, resp. 7 SEA
dokumentace

Řešeno nepřímo prostřednictvím opatření ED1 (územní
plánování). Dále podotýkáme, že pro kapacitní záměry
jsou využívány nástroje zákona o ochraně ovzduší, kde
dle § 11 vydává MŽP závazné stanovisko k umístění

republika – Ministerstvo životního prostředí zpracovala spol. Integra Consulting
s.r.o. v červenci 2015. Z dokumentace oznámení vyplývá, že předkládaná
koncepce je připravena dle § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v
platném znění. Navrhovaná opatření koncepce, která slouží ke splnění účelu
Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 - Praha (tedy k dodržení
imisních limitů) jsou navržena do roku 2020.
V současné době dochází v Praze k překračování imisních limitů u oxidů dusíku,
suspendovaných částic PM10, benzo[a]pyrenu a také přízemního ozónu,
přičemž překročení limitů zasahuje především hustěji osídlené oblasti. Za
hlavní determinanty kvality ovzduší v Praze je v současnosti považována
automobilová doprava a rozvoj v komerční sféře. V kapitole „E. SEZNAM A
POPIS NOVĚ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ“ jsou uvedeny skupiny opatření, díky
kterým budou dodrženy imisní limity. Opatření, které bychom navrhovali
doplnit je opatření v komerční sféře týkající se zejména významných
kapacitních záměrů nové výstavby, které svým vlivem mohou negativně
zasáhnout do kvality ovzduší v Praze. Doporučujeme, aby toto opatření bylo
administrativního a legislativního charakteru, tedy aby se jednalo o takové
opatření, které umožní příslušným dotčeným orgánům chránícím veřejné
zájmy zabránit výstavbě, která negativně zasáhne do kvality ovzduší v Praze. Za
vhodné dále považujeme, aby uvedená koncepce podpořila vybudování nových
certifikovaných kvality ovzduší – měřících stanic především podél páteřních
komunikací a v dalších zatížených lokalitách městské části Praha 11.
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stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce
o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a
více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně
10 let a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích
stání
Konkrétní počet a rozmístění monitorovacích stanic k
měření vlivu dopravy v hl. m. Praze splňuje požadavky
vyhlášky č. 330/2012 Sb. Dle požadavku zmiňované
vyhlášky je mimo jiné splněna podmínka, že pro měření
NO2, CO, částic PM10 a PM2,5 se zahrnuje nejméně 1
lokalita orientovaná na měření vlivu dopravy. V Praze
je v současné době provozováno celkem 8 dopravních
stanic včetně jedné „hot spot“ stanice (Legerova), které
dostatečným způsobem mapují znečištění ovzduší
z dopravy na území celé metropole. Další budování
několika dopravních stanic na území jedné městské
části není z pohledu vyhodnocování kvality ovzduší na
národní úrovni efektivní.

Městská část Praha 13
Připomínka vzata na vědomí a zohledněna v rámci
zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14, jako územní samosprávný celek, se seznámila se Vyhodnocení bylo provedeno
zahájením zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí ke koncepci „Program zlepšovaní kvality ovzduší aglomerace
CZ01 - Praha" a přijala k němu usnesení, které je přílohou tohoto sdělení.
Požaduje: Další posouzení a vyhodnocení dle zákona koncepce „Program
zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZO1 - Praha“ ve všech složkách
životního prostředí, které mají vliv na životní prostředí a kvalitu života.
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Městská část Praha 15

Po seznámení se v rámci zjišťovacího řízení s koncepcí „Program zlepšování
kvality ovzduší aglomerace CZO1 - Praha“ požaduje Městská část Praha 15 v
dalším stupni zpracování SEA důsledné vyhodnocení všech vazeb Programu
zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZO1 - Praha na ostatní strategické
dokumenty pro území hl. m. Prahy, zejména se zřetelem na vyloučení možných
protikladných opatření.
Rada městské části Bere na vědomí žádost MŽP o oznámení zjišťovacího řízení podle zákona č.
Praha 20
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Program
zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 – Praha“ a nemá žádná doporučení
k této koncepci. A ukládá OŽPD sdělit stanovisko Rady MČ MŽP.
Městská část Praha - Městská část Praha-Lysolaje se nachází na okraji aglomerace Praha - CZ01 v
Lysolaje
přímém sousedství zóny Střední Čechy - CZ02, pro které jsou navrženy
Programy zlepšování kvality.
Vzhledem k velmi těsné provázanosti obou území tímto městská
část požaduje, aby připomínky k zjišťovacímu řízení koncepce byly
vypořádány jak ke koncepci PZKO aglomerace Praha - CZ01, tak i ke koncepci
PZKO zóna Střední Čechy – CZ02
Na
otázky
z
oznámení
o
zahájení
zjišťovacího
řízení
na
koncepci PZKO Aglomerace Praha, které ovšem nebylo doručeno všem
57 dotčeným samosprávám na území hl.m. Prahy, Vám sdělujeme tato
doporučení:
1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce,
složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a
veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit. - Při zpracování
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Hodnotíme vazby mezi koncepčními dokumenty a
koncepcí na úrovni cílů, nelze postihnout celou šíři
opatření

Bez připomínek

Hlavním cílem PZKO je dosažení zákonem stanovené
kvality ovzduší (imisních limitů) a její další zlepšování.
Všechna opatření v PZKO CZ01 jsou nastavena tak, aby
jejich aplikací došlo ke splnění imisních limitů.
Konkrétní specifikace vedení trasy chybějících částí
Pražského okruhu není možné v PZKO stanovit a není
ani jeho předmětem, protože bude toto závislé na řadě
faktorů, které není Program schopen ovlivnit
(financování, politická situace, územně plánovací
dokumentace, závěry procesu EIA apod.).

koncepce je nezbytné důsledně vycházet ze stavu znečištění již
existujícího
a navrhovat
taková
opatření,
která
povedou
ke
snížení emisní zátěže především oblastech, kde je již výrazná
zátěž popř. je již nadlimitní a která nezpůsobí nadlimitní zátěž v jiných
oblastech. - Vyhodnocení je nutné zpracovat pro všechny škodlivé prvky, které
zhoršují kvalitu ovzduší.
2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se
svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a
posouzení. Městská část požaduje jak do Programu zlepšování
kvality ovzduší Aglomerace Praha – CZ01 a do Programu zlepšování
kvality
ovzduší
Zóna
Střední
Čechy
–
CZ02,
tak
i
do
posouzení SEA obou koncepcí zahrnout Regionální variantu okruhu
kolem Prahy dle studie "Zpracování vyhledávací studie trasy dokončení
SOKP", kterou nechalo zpracovat Ředitelství silnic a dálnic Praha (obj. č. 01PL000007 z 3. 7. 2014).
1. Česká republika dlouhodobě porušuje závazné limity stanovené k
ochraně zdraví svých obyvatel. Za poslední roky se situace však
významně nezlepšila a každoročně jsou zde překračovány limitní
hodnoty pro ochranu zdraví lidí. Tento stav má vyřešit předkládaný
Program, který musí obsahovat dostatečná opatření, aby bylo souladu
se zákonně stanovenými imisními limity dosaženo v nejkratší
možné době (viz § 9 zákona č. 201/2012 Sb.). Tento požadavek
rovněž viz např. rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25. 7. 2008 ve věci
C-237/07, Janecek v. Freistaat Bayern a rozsudek ze dne 19. 11. 2014
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Konkrétní opatření jsou v PZKO CZ01 obsažena
v kapitole E. Všechna opatření byla stanovena za
pomoci rozptylové studie, aby jejich aplikací
v uvedeném rozsahu došlo k požadovanému zlepšení
kvality ovzduší. V PZKO CZ01 je za účelem snížení emisí
a zlepšení kvality ovzduší stanoveno celkem 34
opatření. Bližší specifikace těchto opatření (viz tabulky
č. 52 až 95).
Termín aplikace opatření a požadovaného zlepšení

ve
věci
C-404/13
ClientEarth
a
rozsudek
Nejvyššího
správního soudu ze dne 29. 10. 2014, č. j. 2 As 127/2014-32). Aktuální
návrh Programu však obsahuje pouze odkaz na zlepšení
situace k roku 2020, ale žádným způsobem nespecifikuje jakými
kroky a v jakém časovém horizontu k tomu dojde. Navržený
katalog generických opatření s odkazem na průběžnou
realizaci do konce roku 2020 nelze považovat za dostatečný, zejména s
přihlédnutím k zákonem stanovenému požadavku dosažení
limitních hodnot „v co nejkratší možné době“. Požadujeme
proto, aby Program obsahoval zcela konkrétní a vykonatelná opatření a
zcela konkrétní plán, v jakém čase budou jednotlivá konkrétní opatření
realizována a jaké zlepšení kvality ovzduší mají přinést. Rovněž
požadujeme,
aby s cílem vyhodnocovat postup odpovědných
úřadů
a
stav ovzduší, byla každoročně krajským úřadem
vypracována zpráva o tom, jaká opatření se začala realizovat
v uplynulém roce a jaký je jejich předpokládaný a reálný dopad na
kvalitu ovzduší, případně jaká je potřebná doba k jejich
dokončení. Zprávy by měly každý rok obsahovat i evaluaci dopadů
opatření realizovaných v předešlých letech a poskytnou tak jasnou
informaci pro obyvatele, a také užitečný přehled pro
úřady k přípravě programů v budoucnosti.
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kvality ovzduší je stanoven nejpozději do roku 2020
s ohledem na dobu potřebnou k realizaci stanovených
opatření, která bude většinou časově náročnější. Rok
2020 byl stanoven v souladu s cíli obsaženými ve
Sdělení Evropské Komise, v tzv. „Clean Air Policy
Package“ (12/2013), který obsahuje cíl úplného
dodržování stávajících norem kvality ovzduší na území
členských států EU do roku 2020.
Konkrétní harmonogram implementace opatření bude
moci být stanoven až na implementačním výboru
PZKO, jehož členy budou orgány kompetentní
k provedení
jednotlivých
opatření.
Detailní
harmonogram bude stanoven individuálně ve vztahu
k jednotlivým územním celkům s přihlédnutím ke
správním lhůtám jednotlivých úkonů, které se
k realizaci stanovených opatření vztahují, vyplývající
z jiných zákonů.
Vyhodnocení plnění PZKO CZ01 bude MŽP provádět
každoročně (již je uvedeno v kapitole F.2), přičemž
zjištění budou sloužit k aktualizaci programu, který dle
zákona o ochraně ovzduší proběhne nejméně jednou
za 3 roky (vyplývá z §9 odst. 5 zákona). Pro
vyhodnocení bude zřízen implementační výbor
Programu, na kterém bude postup odpovědných úřadů

konzultován a případně korigován. Na základě
připomínky bude kapitola F.2 v PZKO CZ01 doplněna
v souladu s výše uvedeným.
2. Namítáme, že struktura OPP je chybná a zmatečná. Zveřejněny byly dva
soubory, a to soubor nazvaný „Návrh OOP …“ a soubor
„PZKO CZ…“. Soubor „Návrh OOP …“ obsahuje v mnoha
aspektech nekonkrétní výrok, což je nepřípustné. Výrok musí být zcela
konkrétní a vykonatelný. Musí být také jasně určeno, kdo a kdy je
povinen výrok provést. Soubor „Návrh OOP …“ navíc obsahuje i text
nadepsaný jako „Odůvodnění“. V tomto kontextu je zcela nejasný
právní statut dokumentu označeného jako „PZKO …“. Navíc tento
soubor obsahuje dokument nazvaný „PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ
KVALITY OVZDUŠÍ“, což se jeví jak zmatečné, neb pokud Program je
definován již v návrhu OOP. Tuto zmatečnost je nutné napravit. Výrok
OOP smí obsahovat jen vlastní výrok a ne žádné doplňkové analýzy a
úvahy. Tedy ve výroku OOP musí být zahrnuty přesné a konkrétní
formulace
toho,
co
je
výrokem.
Řada
formulací
z
dokumentu nazvaného „PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ“
musí tedy být přenesena do výroku, naopak ty části dokumentu
nazvaného „PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ“, které
jsou odůvodněním, musí být zahrnuty do Odůvodnění OOP.
Není přípustné, aby OOP měl zmatečně a v rozporu se správním řadem
tři části, a to (a) nekonkrétní výrokovou část s texty, které nejsou
výrokem, (b) odůvodnění, které není věcným odůvodněním výroku
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Akceptováno částečně.
Výroková část bude upravena tak, aby obsahovala
pouze konkrétně (svým předmětem) vymezené
povinnosti vztahující se k obecně určeným adresátům,
které OOP stanoví. Odstavec „Cílem Programu je …“ a
odstavec „Program je strukturován …“ bude přesunut
do části odůvodnění..

a (c) nějakou třetí část, která by sama svým názvem
budila dojem, že je naplněním ust. § 9 zákona o ovzduší. Na tomto nic
nemění ani text
Přílohy
5
zákona
o
ovzduší,
neb
primárním procesním dokumentem je zde správní řád,
definující, co je OOP, a zákon o ovzduší se svou
Přílohou 5 pouze specifikuje, co je nutné do výroku OOP a jeho
odůvodnění zahrnout.
3. Vymezení Aglomerace Praha (CZ01) a Zóny Střední Čechy (CZ02) je
věcně nesprávné. Aglomerací Praha z hlediska posuzování znečištění
ovzduší nelze ukončit na hranici okrajových městských částí Prahy. To
je zcela protismyslné jak formálně, tak věcně. Město Praha samo o
sobě netvoří Aglomeraci Praha, tuto aglomeraci tvoří pouze ve spojení
s obcemi a městy přilehlými ke Praze3. Je sice pravdou, že zákon o
ovzduší vychází z členění na NUTS, nicméně zákon má být
implementací závazné směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/50/ES. Tato závazná směrnice pracuje také s termíny zóna a
aglomerace, nicméně nespojuje definici těchto zón a
aglomerací s členěním v souladu s NUTS, dokonce naopak v
čl. 4 směrnice je specificky požadováno stanovení zón a
aglomerací. Tedy se má jednat o členění specifické pro
implementaci směrnice, smysluplné pro účely monitorování
a zlepšování
kvality ovzduší.
Kdyby směrnice
požadovala
dodržení členění na NUTS, nebyl by ve směrnici tento
článek
uveden.
Zákon
o
ovzduší
je
tedy
v ČR

169

Vymezení zón a aglomerací dle zákona o ochraně
ovzduší je plně v souladu se směrnicí EP a Rady
2008/50/ES a je provedeno tak, aby posuzování a řízení
kvality ovzduší bylo v rámci celé ČR co nejefektivnější.
Směrnice 2008/50/ES v článku 2 odst. 17 říká, že
„aglomerací“ je zóna, která je městskou aglomerací
s počtem obyvatel vyšším než 250 000, nebo v případě
aglomerací s počtem obyvatel nižším nebo rovnajícím
se 250 000 zóna s danou hustotou obyvatelstva na km2
stanovenou členskými státy“. Článek 4 dále říká, že
„Členské státy na celém svém území stanoví zóny a
aglomerace. Posuzování kvality ovzduší se provádí ve
všech zónách a aglomeracích“. V zákoně o ochraně
ovzduší je v § 5 odst. 2 uvedeno, že „posuzování a
vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území
vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší
(dále jen „zóna“) a pro zónu, která je městskou

implementován nesprávně a i toto je důvod, proč je nutné poukazovat
na nedostatky současně v obou PZKO. Náprava by měla být
provedena na úrovni změny zákona o ovzduší, nicméně do
provedení této nápravy je nutné brát v úvahu nedostatky
vymezení obou zón, Aglomerace Praha (CZ01) a Zóny Střední Čechy
(CZ02) a řádně vyhodnocovat dopady z celého území pražské
aglomerace a také formulovat opatření v obou PZKO tak, aby se
v co nejkratší době dospělo k nápravě na řadě míst
protiprávního nadlimitního stavu znečištění ovzduší v obou
propojených území. Je naprosto zjevné, že obsah Programu
Aglomerace Praha (CZ01) nemůže být navrhován bez velmi
těsné vazby k Programu Zóny Střední Čechy (CZ02) a že
hranice oblasti řešení v pražské aglomeraci měla být stanovena jinak.
Viz například vymezení rozvojových oblastí v Politice územního
rozvoje ČR, kde na str. 20
je
vymezena Metropolitní
rozvojová oblast Praha. Takto pojatá pražské aglomerace
zahrnuje oblast, která lépe vymezuje území, na kterém se opatření
reálně vzájemně ovlivňují. Vymezení: Hlavní město Praha, území obcí
ze správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
(dále „ORP“) Benešov (bez obcí v západní a jihovýchodní
části), Beroun (jen obce ve střední a severní části),
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (bez obcí v severní části),
Černošice (bez obcí v jižní části), Český Brod (bez obcí v jihovýchodní
části), Dobříš (jen obce v severozápadní části), Kladno (bez obcí v
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aglomerací s počtem obyvatel vyšším než 250 000 (dále
jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací je uveden
v příloze č. 3 k tomuto zákonu“.
Z výše uvedených ustanovení směrnice 2008/50/ES i
zákona o ochraně ovzduší vyplývá, že je na samotném
členském státu, aby si zvolil způsob, jak si aglomeraci či
zónu na svém území stanoví. Kromě toho ve směrnici
2008/50/ES není nikde uvedeno, že toto stanovení
nemůže korespondovat s členěním dle územních celků
NUTS.
Členění dle územních celků NUTS II má v rámci řízení
kvality ovzduší v ČR své opodstatnění. Důvodem je
sloučení zón a aglomerací se společnými zdroji či
podobnými příčinami znečišťování ovzduší nebo
s podobnými
problémy
a následnou
realizací
obdobných opatření pro zlepšení kvality ovzduší
v těchto územích. Tímto se minimalizoval výskyt
situací, kdy územní celek s překročeným imisním
limitem, který však nemá vlastní zdroje znečišťování
ovzduší, nemůže aplikací izolovaných opatření na
vlastním území splnit cíle kvality ovzduší, jelikož k
překročení imisního limitu došlo díky vlivu zdrojů
umístěných vně jeho území. Dalšími důvody členění na
NUTS II je jednoduché a efektivní zpracování PZKO a

jihozápadní části), Kralupy nad Vltavou (bez obcí v severovýchodní
části), Lysá nad Labem, Neratovice (bez obcí v severozápadní části),
Říčany (bez obcí ve východní části), Slaný (jen obce v jižní a střední
části), Rakovník (jen obce ve východní části). Důvody vymezení: Území
ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při
spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna.
Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i
soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i
mezinárodní význam; zásadním rozvojovým předpokladem je připojení
na dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem Prahy
– dále SOKP (Pražský okruh), připojení na tranzitní železniční
koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení
jednotlivých druhů dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního
systému integrované veřejné dopravy. Úkoly pro územní plánování: a)
Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné
infrastruktury. b) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města
Prahy a Středočeského kraje. c) Pořídit územní studie řešící problémy
suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj. Zodpovídá: Ministerstvo
pro místní rozvoj, Hlavní město Praha, Středočeský kraj Jak také
vyplývá
z
PÚR,
jsou
územně
plánovací
opatření
nejzásadnějšími a koncepčními opatřeními, která mohou přispět ke
zlepšení kvality ovzduší.
3
Běžná definice aglomerace je „Městská aglomerace je buď seskupení vzájemně
blízkých sídel, kde jedno dominuje, tzn. město se svým okolím (předměstí,
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jejich následné přehledné a jasné aplikace a
vymahatelnosti. Kromě toho pro účely efektivního
čerpání financí z fondů EU se nejvíce využívá region na
úrovni NUTS II (regiony soudržnosti).
Příprava PZKO CZ01 a CZ02 probíhala koordinovaně. Při
stanovení opatření v obou PZKO byla vzájemná vazba
těchto území brána na zřetel.

satelitní města).“ V následujícím textu se proto nelze vyhnout použití termínu
„aglomerace“ i v tomto smyslu
4. Program je sepsán zcela chaoticky a zcela mu schází hierarchický přístup.
Je na první pohled zřejmé, že nejzásadnějšími a koncepčními
opatřeními jsou územně plánovací opatření.
Pokud tedy v
předmětném území je dominantním zdrojem znečištění ovzduší silniční
doprava a současně v předmětném území není ani koncepčně
vyřešeno trasování Pražského okruhu, který je součástí
transevropské dopravní sítě TEN-T a má spojovat všechny ku Praze
paprskovitě vedené dálnice a rychlostní silnice, je zde nutné
jako opatření hierarchicky nejvyšší v Programu specifikovat
podmínky pro územní plánování (tedy ZÚR HLMP a ZÚR Středočeského
kraje), kde bude uvedeno jak metodicky postupovat z hlediska
znečištění ovzduší, aby v co nejkratší době a co nejúčinněji
byla
situace
s nadlimitní
zátěží
území (překročenými
zákonnými limity) uvedena do souladu se zákonem a
bylo naplněno státem garantované ústavní právo na příznivé životní
prostředí, tedy takové prostředí, kde
obyvatelé
nejsou
/
nebudou zatěžováni nadlimitně znečištěným ovzduším. Toto
Program negarantuje a je proto nutné jeho zásadní přepracování.
5. Jedním z klíčových opatření, které musí být doplněno do
Programu je zákaz umisťování nových páteřních komunikací
do oblasti, kde jsou již překračovány zákonné limity
znečištění ovzduší nebo kde jejich překročení hrozí. Toto
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Obecné podmínky pro územní plánování jsou uvedeny
v opatření ED1. Konkrétní specifikace ÚPD (ZÚR hl. m.
Prahy, ÚP hl. m. Prahy tzv. „Metropolitní plán“ a další)
je v gesci hl. m. Prahy a nemůže být součástí
samotného PZKO. Navrhované konkrétní trasování
silničních staveb není předmětem PZKO. Nezbytné
okrajové podmínky jsou dostatečně nastaveny
v příslušné legislativě.

Umisťování nových staveb do oblastí s překročenými
imisními limity se řídí zákonem (viz §11 a §12 a není
PZKO dotčeno).

musí být jednoznačně v Programu konstatováno jako základní a
nepominutelné
východisko Programu a jako zásadní územně
plánovací opatření.
6. Je nepochybné, že je nutné chránit hl.m. Prahu před tranzitní
dopravou výstavbou okruhu, který propojí tranzitní tahy bez přímého
kontaktu s obytnou zástavbou. Pražský okruh musí odvést ze
zastavěných oblastí hl.m. Prahy tranzitní dopravu, jak je to požadováno
v Politice územního rozvoje ČR v popisu koridorů a ploch dopravní
infrastruktury: Vymezení: Silniční okruh kolem Prahy (Pražský okruh)
propojuje na rozhraní Hlavního města Prahy a Středočeského kraje
jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy. Důvody
vymezení: Převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně
zastavěné části města, účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy
v metropolitní oblasti. Součást TEN-T. Úkoly pro územní plánování:
Vymezit koridor v ZÚR. Zodpovídá: Hlavní město Praha, Středočeský
kraj v popisu opatření AB1 „Realizace páteřní sítě kapacitních
komunikací pro automobilovou dopravu“ je uvedený Pražský okruh,
jako základní a důležitý prvek nadřazeného komunikačního systému.
Ovšem předpokládané vymezení Pražského okruhu v trase dle ÚP z
roku 1999, tedy vedené zástavbou pražských částí Lysolaje, Suchdol,
Sedlec, Čimice, Dolní Chabry, Ďáblice, Černý Most, Horní a Dolní
Počernice, Běchovice je těžko pochopitelné z pohledu Programu
zlepšování kvality ovzduší. Již v současné době se v těchto lokalitách
koncentrace prachových částic
PM10
mnohdy blíží limitním
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V popisu opatření AB1 ani v textu k aplikaci tohoto
opatření není nikde uvedeno, že předpokládané
vymezení Pražského okruhu je uvažováno v trase dle
ÚP z roku 1999.
Konkrétní podobu projektu včetně jeho vztahu k ZÚR
HLMP, který bude na základě opatření uskutečněn,
nelze předjímat.
Umisťování nových staveb do oblastí s překročenými
imisními limity se řídí zákonem (viz §11 a §12 a není
PZKO dotčeno).

hodnotám a jejich hlavním zdrojem je právě automobilová doprava. V
těchto rozsáhlých lokalitách “PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY
OVZDUŠÍ“ výrazně zhorší kvalitu ovzduší a to několika desítkám tisíc
lidí, kteří zde žijí.
S tímto vymezením Programu resp. hodnocením SEA, v jehož důsledku
by měly na území naší městská části koncentrace prachových
částic
PM10
a
benzo(a)pyrenu přesahovat nadlimitní
koncentrace, městská část nesouhlasí a požaduje přepracování
Programu a hodnocení SEA.
7. Program ani jeho SEA nerespektují stanovisko hodnocení vlivů
Ministerstva životního prostředí NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o z
30. dubna 2002 k záměru stavby ”Silniční okruh kolem Prahy,
stavby 518 a 519 Ruzyně - Březiněves” v severozápadní části pražské
aglomerace. Ve stanovisku se mimo jiné uvádí: „Doporučená varianta:
Na základě závěrů posudku je možné konstatovat, že z
hlediska vlivu na životní prostředí lze akceptovat realizaci
variant označených v dokumentaci jako Ss a J, ostatní
varianty
byly
vyloučeny.
Z hlediska
vlivů
na
životní
prostředí
doporučujeme realizaci
varianty
Ss,
kterou
považujeme v dlouhodobém horizontu za vhodnější. Varianta J
je krajním řešením, jehož realizaci lze připustit v případě, že
projednání konceptu
územního
plánu
velkého
územního
celku Pražského regionu vyloučí možnost realizace varianty Ss.“
K výše uvedené podmínce uvádíme, že průchod severní trasy „Ss“
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Konkrétní specifikace vedení trasy chybějících částí
Pražského okruhu není možné v PZKO stanovit, protože
bude toto závislé na řadě faktorů, které není Program
schopen ovlivnit (financování, politická situace, územně
plánovací dokumentace apod.).
Navrhované
konkrétní trasování silničních staveb není předmětem
PZKO. Nezbytné okrajové podmínky jsou dostatečně
nastaveny v příslušné legislativě.

přes Vltavu v blízkosti řežského jaderného areálu byl v srpnu 2007
prověřen ve studii „Posouzení variant
„J“
a
„Ss“
severozápadního
segmentu
SOKP“
společnosti
Mott
MacDonald s.r.o., kterou si pod zak. č. 236192 zadalo Ministerstvo
dopravy, která mimo jiné uvádí vyjádření Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost ze dne 20. srpna 2007 č.j. 22267/2007/OSK/tkad:
„Závěrem tedy konstatujeme, že stávající úroveň jaderné
bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti ÚJV Řež, a.s.
včetně uvážení vlivu případného vedení obchvatu v trase navržené
Mott MacDonald Praha spol. s r.o. je dostatečná a v souladu s
Atomovým zákonem,
respektuje vylučovací kritéria a splňuje
podmínky kritéria vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb.“ V EIA doporučená
trasa Ss je v této části totožná s navrženým trasováním Regionální
varianty SOKP, který celý vede mezi obcemi Středočeského kraje a je
zřejmé, že svým vlivem zasahuje násobně menší počet obyvatel než
trasa vedená převážně obytnou zástavbou na území hl.m. Prahy (dle
ÚP z roku 1999).
8. V
navrženém
opatření
AB1
„Realizace
páteřní
sítě
kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu“ obsažený
Pražský okruh ve variantě dle ÚP z roku 1999, který
vede převážně po území hlavního města Prahy a
v
jejímž okolí bydlí desítky tisíc obyvatel, zcela jistě nemůže v těchto
obydlených částech hlavního města zlepšit kvalitu ovzduší (o 40%).
Naopak jak uvádí v minulosti zpracované dokumentace ke
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Konkrétní specifikace vedení trasy chybějících částí
Pražského okruhu není možné v PZKO stanovit, protože
bude toto závislé na řadě faktorů, které není Program
schopen ovlivnit (financování, politická situace, územně
plánovací dokumentace apod.).

Konceptu územního plánu hl.m. Prahy tak i k Aktualizaci
zásad územního rozvoje Prahy, dojde v okolí Pražského
okruhu k výraznému zhoršení kvality ovzduší, protože dojde
v důsledku přivedení automobilové dopravy (100 tisíc vozidel za
den) k nárůstu koncentrací prachových částic a benzo(a)pyrenu a to na
úrovně vyšší, něž stanovují hygienické předpisy. Městská část
požaduje zahrnout pro PZKO Aglomerace Praha - CZ01
a pro PZKO Zóna Střední Čechy - CZ02 a do hodnocení SEA obou
koncepcí Regionální trasu SOKP, která vede převážně po území
Středočeského kraje v mnohem řidčeji obydlené oblasti,
dle studie "Zpracování vyhledávací studie trasy dokončení SOKP",
kterou nechalo zpracovat Ředitelství silnic a dálnic Praha (obj. č. 01PL000007 z 3. 7. 2014)
9. Městská
část
požaduje,
aby
Program
navrhl
a
SEA
posuzovala pouze taková dopravní řešení, které vedou ke
skutečnému snížení negativní emisní zátěže na území hl.m.
Prahy, kde
jsou
na
mnoha
místech
emisní
limity
znečištění
ovzduší
již nyní
z
důvodu
intenzivní
automobilové
dopravy
překračovány.
Program
nemůže
ignorovat známá řešení a nemůže doporučovat jako opatření ke
zlepšení znečištění ovzduší opatření, které znečistění ovzduší
ve velké obydlené oblasti zhoršuje nad hygienicky přípustné
hodnoty (PM10, a benzo(a)pyrenu).
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Viz diskuze k připomínkám č. 6 a 7.

Hlavním cílem PZKO je dosažení zákonem stanovené
kvality ovzduší (imisních limitů) a její další zlepšování.
Všechna opatření v PZKO CZ01 včetně dopravních
opatření jsou nastavena tak, aby jejich aplikací došlo ke
splnění imisních limitů. Tato skutečnost vychází ze
zpětné remodelace vlivu opatření na imisní zatížení (viz
kapitola F.1).
Viz diskuze k připomínkám č. 6, 7 a 8.
SEA hodnotí opatření, která mohou reálně přispět
k omezení emisí

10. Při projednávání PZKO jako OOP a posuzování SEA na tuto koncepci
došlo k závažným procesním vadám. Veřejná vyhláška, kterou byl
zveřejněn návrh Programu, stanoví pro uplatnění připomínek a
námitek lhůtu 30 dní ode dne zveřejnění návrhu. Dle § 172
odst. 1 správního řádu se návrh opatření obecné povahy doručí
veřejnou vyhláškou, kterou správní orgán vyvěsí na své
úřední desce a úředních deskách obecních úřadů v obcích,
jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy
týkat. Dle § 25 odst. 3, správního řádu se za den vyvěšení považuje den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Navzdory původnímu plánu neprošel návrh Programu nejprve
procesem posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. SEA, ve
kterém by veřejnost a obce rovněž mohly uplatňovat své
připomínky.
S takovým
postupem
u
tak
klíčového
dokumentu
nelze souhlasit.
Z obsahu
návrhu
opatření
obecné povahy je přitom zřejmé, že s vyhodnocením SEA je v
průběhu procesu počítáno. Rovněž ze zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, vyplývá, že Program
zlepšování kvality ovzduší bude muset projít procesem posuzování
vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA). Tento proces má přitom
několik fází, jejichž výstupy, včetně závěrečného stanoviska, jsou dle §
50 použitého ve smyslu § 174 odst. 1 obdobně, jednoznačně
obligatorními podklady pro vydání opatření obecné povahy.
Bez jejich existence nemůže být opatření obecné povahy vydáno.
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Proces SEA nemusí předcházet zveřejnění návrhu OOP
o vydání PZKO. Tento postup nemá oporu v zákoně o
posuzování vlivů na životní prostředí a není procesně
efektivní. Námitky a připomínky, které MŽP obdrží k
návrhu opatření obecné povahy, mohou změnit vlastní
obsah PZKO. V případě, že by stanovisko SEA k PZKO
bylo vydáno před zveřejněním návrhu opatření obecné
povahy, mohlo by pozbýt po zapracování připomínek a
námitek uplatněných v řízení o návrhu opatření obecné
povahy platnosti (díky změnám v PZKO) a proces SEA
by musel být následně opakován. Z uvedených důvodů
probíhají řízení o návrhu OOP a proces SEA souběžně,
tj. nejprve je zveřejněn návrh OOP spolu s oznámením
koncepce, posléze jsou vypořádány námitky a
připomínky a případně je upraveno znění PZKO a
následně proběhne vlastní vyhodnocení koncepce.
Jedině tímto způsobem lze zajistit, aby stanovisko SEA
zohlednilo finální podobu návrhu PZKO. Účast
veřejnosti je umožněna jak v rámci řízení o návrhu
opatření obecné povahy, tak v rámci procesu SEA.
Po vypořádání všech připomínek a námitek obdržených
v rámci zveřejnění návrhu OOP a v rámci posuzování
koncepce v procesu SEA a po obdržení souhlasného

Proces SEA je přitom záležitost na poměrně dlouhou
dobu, rozhodně tedy nelze očekávat, že by byl ukončen
a
závěrečné
stanovisko
bylo
k dispozici
ještě
před
skončením
lhůty
pro
podávání
připomínek
k návrhu
předmětného opatření obecné povahy (a to ani v případě,
že by bylo postupováno dle ustanovení § 10j zák. č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
které upravuje postup posuzování vlivů na životní prostředí, pokud
jde o koncepci zpracovávanou ústředním správním úřadem). Na
proces vydávání opatření obecné povahy se uplatňuje
správní řád (konkrétně § 171-174). Dle § 174 odst. 1
platí pro řízení o vydání opatření obecné povahy obdobně
ustanovení části první a přiměřeně
ustanovení
části druhé
správního řádu (viz také § 154 ve spojení s § 177 odst. 1 správního
řádu). Ustanovení § 3
správního
řádu je
stanoven
požadavek, podle kterého postupuje správní orgán tak, aby
byl
zjištěn
stav
věci,
o
němž
nejsou
důvodné
pochybnosti. Tento obecný požadavek je dále upřesněn v § 50, který
stanoví, jaké jsou podklady pro vydání rozhodnutí. Dle § 50
odst. 3 správního řádu je správní orgán povinen zajistit
všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Z těchto
ustanovení vyplývá povinnost správního úřadu dostatečně zjistit stav
věci a shromáždit všechny podklady, mimo jiné i stanovisko SEA. Z §
36 odst. 3 správního řádu použitého dle § 174 odst.
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stanoviska SEA bude OOP o vydání PZKO vydáno. Bez
stanoviska SEA nebude OOP o vydání PZKO vydáno, tj.
vydání OOP bude v souladu se správním řádem.
Na průběh posuzování vlivu koncepce (PZKO) na životní
prostředí a lidské zdraví lze nahlédnou v informačním
systému
SEA
na
portálu
CENIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce).
Dále doplňujeme, že podle § 174 odst. 1 správního
řádu platí pro řízení podle části šesté ustanovení části
druhé správního řádu pouze přiměřeně. Vzhledem
k absenci přímého odkazu na § 36 v ustanovení § 172
odst. 1 se správní orgán nedomnívá, že je nutné
vyzývat osoby k podávání námitek a připomínek
prostřednictvím usnesení. S ohledem na skutečnost, že
řízení o návrhu opatření obecné povahy nemá
účastníky, je nutno aplikovat ustanovení části druhé
správního řádu pouze přiměřeně. Správní orgán tedy
vyšel z pravidla § 39 odst. 1, které mu ukládá stanovit
pro podání námitek a připomínek lhůtu přiměřenou.
Současně se je nutné právě v zájmu souladnosti
postupů správního orgánu ve výzvě upřesnit, do jakého
okamžiku je možné připomínky podávat. Lhůta pro

1 obdobně vyplývá, že dotčeným osobám musí být před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí.
Je
zřejmé,
že
v současné
chvíli
nejsou
podklady pro vydání opatření obecné povahy zdaleka kompletní,
neboť neobsahují výstupy procesu SEA. Z toho mimo jiné plyne,
že dotčené osoby nemají a možná ani nebudou mít
možnost se k nim vyjádřit, a že nejsou zabezpečeny
všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu, a sice
ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Podle § 8 odst. 1
správního řádu navíc dbají správní orgány vzájemného
souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž
právy nebo povinnostmi dotčené osoby. V současné chvíli se
však zdá, že proces SEA bude zahájen zcela nezávisle na
procesu přijímání opatření obecné povahy a tyto dva
nejsou nikterak koordinovány. Je tedy zřejmé, že v případě, že bude
vyžadováno dodržení stanovené lhůty, bude proces nezákonný. Dále
je třeba upozornit, že ustanovení § 172 odst. 4
nestanoví pro podávání připomínek žádnou lhůtu. Na rozdíl
od § 172 odst. 5, kde je pro uplatnění námitek
stanovena lhůta 30 dní ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné
povahy. Dle § 39 odst. 1 správní orgán určí přiměřenou
lhůtu k provedení úkonu, pokud jí nestanoví zákon a jeli toho zapotřebí. § 39 odst. 1 dále stanoví, že
určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost
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uplatnění připomínek byla stanovena na 30 dnů ode
dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a je tak
zcela totožná se lhůtou, kterou zákon v ust. § 173. odst.
5 stanoví pro uplatnění námitek, nelze tak v žádném
případě hovořit o omezování procesních práv či
nerovném přístupu k dotčeným osobám.
Program zlepšování kvality ovzduší bude podroben
procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
(tzv. SEA). Závěrečného stanovisko bude podkladem
pro vydání opatření obecné povahy podle § 173
správního řádu. Do procesu SEA vstoupil stejný
dokument, subjekty tak mají možnost vyjádřit se ke
stejnému podkladu, ovšem ve dvou paralelně
probíhajících procesech. Obsah programu je závazně
určen přílohou č. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší a jeho součástí je i poměrně rozsáhlá analytická
část. Ministerstvo vychází z objektivního stavu kvality
ovzduší v ČR, které je vyhodnocen v analytické části
programu.

účastníků. Vzhledem k tomu, že jak bylo uvedeno výše, nebudou mít v
této lhůtě dotčené osoby k dispozici podklady nezbytné pro
rozhodnutí, je nutné stanovenou lhůtu ignorovat a stanovit novou
přiměřenou lhůtu, která začne běžet po vydání stanoviska
SEA. V opačném případě bude proces zatížen nezhojitelnými vadami.
Rovněž je třeba říci, že stanovená lhůta 30 dní není
dostatečná ani vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy
samotné a přílohy k němu. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení na
koncepci PZKO Aglomerace Praha nebyla doručena všem 57 dotčeným
samosprávám, městským částem na území hl.m. Prahy. Z
rozdělovníku uvedeném v dopise č.j. 52701/ENV/15 ze
dne 29. července 2015 vyplývá, že oznámení koncepce
bylo rozesláno jen 22 městským částem. Tento postup není
dle našeho názoru v souladu s zákonem.

Dle stávající právní úpravy (§ 10c, § 10d, § 10f a § 10g
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) je
příslušný úřad povinen rozeslat dotčeným správním
úřadům adotčeným územním samosprávným celkům
- kopii oznámení koncepce,
- závěr zjišťovacího řízení,
- návrh koncepce spolu s vyhodnocením, a
- stanovisko SEA.
U koncepcí celostátních nebo řešících rozsáhlé území
představuje dotčené území stovky až tisíce dotčených
územních samosprávných celků. Při striktním výkladu
zákona by bylo třeba všem těmto subjektům uvedené
dokumenty zasílat. Oznámení a vyhodnocení koncepce
je navíc s ohledem na jejich rozsah nutné zasílat rovněž
ve fyzické podobě (doporučený dopis + vložený disk).
To pak ovšem znamená, že v případě celostátní
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koncepce by bylo třeba v průběhu jediného procesu
SEA obeslat všechny obce v ČR (více než 6 tis.), a to
hned čtyřikrát, z toho dvakrát s fyzickým doručením
rozsáhlých dokumentů na CD nosiči.
Problém přitom představují nejen koncepce celostátní,
ale i mnohé koncepce lokální, pořizované např. pro
určitou aglomeraci či povodí toku, neboť i tyto mnohdy
zahrnují stovky dotčených samospráv, které je třeba o
průběhu procesu SEA o pořizovaných dokumentech
zpravit.
Výše nastíněný extenzivní výklad zákona se v praxi z
pochopitelných důvodů ukázal jako neudržitelný, a
proto byl s ohledem na
- velký rozmach informačních technologií – veškeré
rozesílané informace jsou zároveň dálkově přístupné v
Informačním systému SEA
- zásadu hospodárnosti (§ 6 odst. 2 správního řádu) –
při výkonu veřejné správy musí správní orgány volit co
nejúčinnější právní prostředky, které zároveň způsobují
co nejmenší náklady,
- reálnou nemožnost naplnit daná ustanovení při
narůstajícím počtu posuzovaných koncepcí
zvolen postup, kdy v rámci koncepcí, které neřeší celé
území státu a příslušným úřadem je MŽP, rozesílání
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předmětných dokumentů všem dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům,
které odpovídají obcím III. typu, tedy obcím s
rozšířenou působností. Stejný postup byl aplikován i na
koncepce pro území hl. města Prahy, kdy na jednotlivé
městské části lze nahlížet jako na obce III. typu.

Městská
Suchdol

část

Praha- Městská část Praha-Suchdol se nachází na okraji aglomerace Praha - CZ01 v
přímém sousedství zóny Střední Čechy - CZ02, pro které jsou navrženy
Programy zlepšování kvality.
Vzhledem k velmi těsné provázanosti obou území tímto městská
část požaduje, aby připomínky k zjišťovacímu řízení koncepce byly
vypořádány jak ke koncepci PZKO aglomerace Praha - CZ01, tak i ke koncepci
PZKO zóna Střední Čechy – CZ02
Na
otázky
z
oznámení
o
zahájení
zjišťovacího
řízení
na
koncepci PZKO Aglomerace Praha, které ovšem nebylo doručeno všem
57 dotčeným samosprávám na území hl.m. Prahy, Vám sdělujeme tato
doporučení:
1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce,
složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a
veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit. - Při zpracování
koncepce je nezbytné důsledně vycházet ze stavu znečištění již
existujícího
a navrhovat
taková
opatření,
která
povedou
ke
snížení emisní zátěže především oblastech, kde je již výrazná
zátěž popř. je již nadlimitní a která nezpůsobí nadlimitní zátěž v jiných
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Připomínky k ZZŘ vyly vypořádánay a jsou součásti SEA
dokumentace, příl 14.1
Hlavním cílem PZKO je dosažení zákonem stanovené
kvality ovzduší (imisních limitů) a její další zlepšování.
Všechna opatření v PZKO CZ01 jsou nastavena tak, aby
jejich aplikací došlo ke splnění imisních limitů.
Konkrétní specifikace vedení trasy chybějících částí
Pražského okruhu není možné v PZKO stanovit, protože
bude toto závislé na řadě faktorů, které není Program
schopen ovlivnit (financování, politická situace, územně
plánovací dokumentace, závěry procesu EIA apod.).

oblastech. - Vyhodnocení je nutné zpracovat pro všechny škodlivé prvky, které
zhoršují kvalitu ovzduší.
2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se
svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a
posouzení. Městská část požaduje jak do Programu zlepšování
kvality ovzduší Aglomerace Praha – CZ01 a do Programu zlepšování
kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02, tak i do posouzení SEA
obou koncepcí zahrnout Regionální variantu okruhu kolem Prahy dle studie
"Zpracování vyhledávací studie trasy dokončení SOKP", kterou nechalo
zpracovat Ředitelství silnic a dálnic Praha (obj. č. 01PL-000007 z 3. 7. 2014).

1. Česká republika dlouhodobě porušuje závazné limity stanovené k
ochraně zdraví svých obyvatel. Za poslední roky se situace však
významně nezlepšila a každoročně jsou zde překračovány limitní
hodnoty pro ochranu zdraví lidí. Tento stav má vyřešit předkládaný
Program, který musí obsahovat dostatečná opatření, aby bylo souladu
se zákonně stanovenými imisními limity dosaženo v nejkratší
možné době (viz § 9 zákona č. 201/2012 Sb.). Tento požadavek
rovněž viz např. rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25. 7. 2008 ve věci
C-237/07, Janecek v. Freistaat Bayern a rozsudek ze dne 19. 11.
2014 ve věci C-404/13 ClientEarth a rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 29. 10. 2014, č.j. 2 As 127/2014-32). Aktuální
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Přípomínka se týká řešení dopravy
Konkrétní specifikace vedení trasy chybějících částí
Pražského okruhu není možné v PZKO stanovit, protože
bude toto závislé na řadě faktorů, které není Program
schopen ovlivnit (financování, politická situace, územně
plánovací dokumentace apod.). Navrhované konkrétní
trasování silničních staveb není předmětem PZKO.
Nezbytné okrajové podmínky jsou dostatečně
nastaveny v příslušné legislativě.

Konkrétní opatření jsou v PZKO CZ01 obsažena
v kapitole E. Všechna opatření byla stanovena za
pomoci rozptylové studie, aby jejich aplikací
v uvedeném rozsahu došlo k požadovanému zlepšení
kvality ovzduší. V PZKO CZ01 je za účelem snížení emisí
a zlepšení kvality ovzduší stanoveno celkem 34
opatření. Bližší specifikace těchto opatření (viz tabulky
č. 52 až 95).
Termín aplikace opatření a požadovaného zlepšení

návrh Programu však obsahuje pouze odkaz na zlepšení
situace k roku 2020, ale žádným způsobem nespecifikuje jakými
kroky a v jakém časovém horizontu k tomu dojde. Navržený
katalog generických opatření s odkazem na průběžnou
realizaci do konce roku 2020 nelze považovat za dostatečný, zejména s
přihlédnutím k zákonem stanovenému požadavku dosažení
limitních hodnot „v co nejkratší možné době“. Požadujeme
proto, aby Program obsahoval zcela konkrétní a vykonatelná opatření a
zcela konkrétní plán, v jakém čase budou jednotlivá konkrétní opatření
realizována a jaké zlepšení kvality ovzduší mají přinést. Rovněž
požadujeme,
aby s
cílem
vyhodnocovat
postup
odpovědných úřadů a stav ovzduší, byla každoročně krajským
úřadem vypracována zpráva o tom, jaká opatření se začala realizovat v
uplynulém roce a jaký je jejich předpokládaný a reálný dopad na
kvalitu ovzduší, případně jaká je potřebná doba k jejich
dokončení. Zprávy by měly každý rok obsahovat i evaluaci dopadů
opatření realizovaných v předešlých letech a poskytnou tak jasnou
informaci pro obyvatele, a také užitečný přehled pro
úřady k přípravě programů v budoucnosti.
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kvality ovzduší je stanoven do roku 2020 s ohledem na
dobu potřebnou k realizaci stanovených opatření, která
bude většinou časově náročnější. Rok 2020 byl vybrán
také s ohledem na cíle obsažené ve Sdělení Evropské
Komise, v tzv. „Clean Air Policy Package“ (12/2013),
který obsahuje cíl úplného dodržování stávajících
norem kvality ovzduší na území členských států EU do
roku 2020.
Konkrétní harmonogram implementace opatření bude
moci být stanoven až na implementačním výboru
PZKO, jehož členy budou orgány kompetentní
k provedení jednotlivých opatření. Harmonogram bude
stanoven individuálně ve vztahu k jednotlivým
územním celkům s přihlédnutím ke správním lhůtám
jednotlivých úkonů, které se k realizaci stanovených
opatření vztahují, vyplývající z jiných zákonů.
Vyhodnocení plnění PZKO CZ01 bude MŽP provádět
každoročně (již je uvedeno v kapitole F.2), přičemž
zjištění budou sloužit k aktualizaci programu, který dle
zákona o ochraně ovzduší proběhne nejméně jednou
za 3 roky (vyplývá z §9 odst. 5 zákona). Pro
vyhodnocení bude zřízen implementační výbor
Programu, na kterém bude postup odpovědných úřadů
konzultován a případně korigován. Na základě

připomínky bude kapitola F.2 v PZKO CZ01 doplněna
v souladu s výše uvedeným.

2. Namítáme, že struktura OPP je chybná a zmatečná. Zveřejněny byly dva
soubory, a to soubor nazvaný „Návrh OOP …“ a soubor
„PZKO CZ…“. Soubor „Návrh OOP …“ obsahuje v mnoha
aspektech nekonkrétní výrok, což je nepřípustné. Výrok musí být zcela
konkrétní a vykonatelný. Musí být také jasně určeno, kdo a kdy je
povinen výrok provést. Soubor „Návrh OOP …“ navíc obsahuje i text
nadepsaný jako „Odůvodnění“. V tomto kontextu je zcela nejasný
právní statut dokumentu označeného jako „PZKO …“. Navíc tento
soubor obsahuje dokument nazvaný „PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ
KVALITY OVZDUŠÍ“, což se jeví jak zmatečné, neb pokud Program je
definován již v návrhu OOP. Tuto zmatečnost je nutné napravit. Výrok
OOP smí obsahovat jen vlastní výrok a ne žádné doplňkové analýzy a
úvahy. Tedy ve výroku OOP musí být zahrnuty přesné a konkrétní
formulace
toho,
co
je
výrokem.
Řada
formulací
z
dokumentu nazvaného „PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ“
musí tedy být přenesena do výroku, naopak ty části dokumentu
nazvaného „PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ“, které
jsou odůvodněním, musí být zahrnuty do Odůvodnění OOP.
Není přípustné, aby OOP měl zmatečně a v rozporu se správním řadem
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Akceptováno částečně.
Výroková část bude upravena tak, aby obsahovala
pouze konkrétně (svým předmětem) vymezené
povinnosti vztahující se k obecně určeným adresátům,
které OOP stanoví. Odstavec „Cílem Programu je …“ a
odstavec „Program je strukturován …“ bude přesunut
do části odůvodnění..

tři části, a to (a) nekonkrétní výrokovou část s texty, které nejsou
výrokem, (b) odůvodnění, které není věcným odůvodněním výroku
a (c) nějakou třetí část, která by sama svým názvem
budila dojem, že je naplněním ust. § 9 zákona o ovzduší. Na tomto
nic nemění ani text Přílohy 5 zákona o ovzduší, neb
primárním procesním dokumentem je zde správní řád,
definující, co je OOP, a zákon o ovzduší se svou
Přílohou 5 pouze specifikuje, co je nutné do výroku OOP a jeho
odůvodnění zahrnout.
3. Vymezení Aglomerace Praha (CZ01) a Zóny Střední Čechy (CZ02)
je
věcně nesprávné. Aglomerací Praha z hlediska posuzování
znečištění ovzduší nelze ukončit na hranici okrajových městských částí Viz diskuze k připomínce č. 3 od MČ Lysolaje.
Prahy. To je zcela protismyslné jak formálně, tak věcně. Město
Praha samo o sobě netvoří Aglomeraci Praha, tuto aglomeraci tvoří
pouze ve spojení s obcemi a městy přilehlými ke Praze3. Je sice
pravdou, že zákon o ovzduší vychází z členění na NUTS, nicméně zákon
má být implementací závazné směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/50/ES. Tato závazná směrnice pracuje také s termíny zóna a
aglomerace, nicméně nespojuje definici těchto zón a
aglomerací s členěním v souladu s NUTS, dokonce naopak v
čl. 4 směrnice je specificky požadováno stanovení zón a
aglomerací. Tedy se má jednat o členění specifické pro
implementaci směrnice, smysluplné pro účely monitorování
a zlepšování
kvality ovzduší.
Kdyby směrnice
požadovala
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dodržení členění na NUTS, nebyl by ve směrnici tento
článek
uveden.
Zákon
o
ovzduší
je
tedy
v ČR
implementován nesprávně a i toto je důvod, proč je nutné poukazovat
na nedostatky současně v obou PZKO. Náprava by měla být
provedena na úrovni změny zákona o ovzduší, nicméně do
provedení této nápravy je nutné brát v úvahu nedostatky
vymezení obou zón, Aglomerace Praha (CZ01) a Zóny Střední Čechy
(CZ02) a řádně vyhodnocovat dopady z celého území pražské
aglomerace a také formulovat opatření v obou PZKO tak, aby se
v co nejkratší době dospělo k nápravě na řadě míst
protiprávního nadlimitního stavu znečištění ovzduší v obou
propojených území. Je naprosto zjevné, že obsah Programu
Aglomerace Praha (CZ01) nemůže být navrhován bez velmi
těsné vazby k Programu Zóny Střední Čechy (CZ02) a že
hranice oblasti řešení v pražské aglomeraci měla být stanovena jinak.
Viz například vymezení rozvojových oblastí v Politice územního
rozvoje ČR, kde na str. 20 je vymezena Metropolitní
rozvojová oblast Praha. Takto pojatá pražské aglomerace
zahrnuje oblast, která lépe vymezuje území, na kterém se opatření
reálně vzájemně ovlivňují. Vymezení: Hlavní město Praha, území obcí
ze správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
(dále „ORP“) Benešov (bez obcí v západní a jihovýchodní
části), Beroun (jen obce ve střední a severní části),
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (bez obcí v severní části),
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Černošice (bez obcí v jižní části), Český Brod (bez obcí v jihovýchodní
části), Dobříš (jen obce v severozápadní části), Kladno (bez obcí v
jihozápadní části), Kralupy nad Vltavou (bez obcí v severovýchodní
části), Lysá nad Labem, Neratovice (bez obcí v severozápadní části),
Říčany (bez obcí ve východní části), Slaný (jen obce v jižní a střední
části), Rakovník (jen obce ve východní části). Důvody vymezení: Území
ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při
spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna.
Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i
soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i
mezinárodní význam; zásadním rozvojovým předpokladem je připojení
na dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem Prahy
– dále SOKP (Pražský okruh), připojení na tranzitní železniční
koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení
jednotlivých druhů dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního
systému integrované veřejné dopravy. Úkoly pro územní plánování: a)
Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné
infrastruktury. b) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města
Prahy a Středočeského kraje. c) Pořídit územní studie řešící problémy
suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj. Zodpovídá: Ministerstvo
pro místní rozvoj, Hlavní město Praha, Středočeský kraj Jak také
vyplývá
z
PÚR,
jsou
územně
plánovací
opatření
nejzásadnějšími a koncepčními opatřeními, která mohou přispět ke
zlepšení kvality ovzduší.
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3

Běžná definice aglomerace je „Městská aglomerace je buď seskupení vzájemně
blízkých sídel, kde jedno dominuje, tzn. město se svým okolím (předměstí,
satelitní města).“ V následujícím textu se proto nelze vyhnout použití termínu
„aglomerace“ i v tomto smyslu
4. Program je sepsán zcela chaoticky a zcela mu schází hierarchický přístup.
Je na první pohled zřejmé, že nejzásadnějšími a koncepčními
opatřeními jsou územně plánovací opatření.
Pokud tedy v
předmětném území je dominantním zdrojem znečištění ovzduší silniční
doprava a současně v předmětném území není ani koncepčně
vyřešeno trasování Pražského okruhu, který je součástí
transevropské dopravní sítě TEN-T a má spojovat všechny ku Praze
paprskovitě vedené dálnice a rychlostní silnice, je zde nutné
jako opatření hierarchicky nejvyšší v Programu specifikovat
podmínky pro územní plánování (tedy ZÚR HLMP a ZÚR Středočeského
kraje), kde bude uvedeno jak metodicky postupovat z hlediska
znečištění ovzduší, aby v co nejkratší době a co nejúčinněji
byla
situace
s nadlimitní
zátěží
území (překročenými
zákonnými limity) uvedena do souladu se zákonem a
bylo naplněno státem garantované ústavní právo na příznivé životní
prostředí, tedy takové prostředí, kde
obyvatelé
nejsou
/
nebudou zatěžováni nadlimitně znečištěným ovzduším. Toto
Program negarantuje a je proto nutné jeho zásadní přepracování.
5. Jedním z klíčových opatření, které musí být doplněno do
Programu je zákaz umisťování nových páteřních komunikací
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Obecné podmínky pro územní plánování jsou uvedeny
v opatření ED1. Konkrétní specifikace ÚPD (ZÚR hl. m.
Prahy, ÚP hl. m. Prahy tzv. „Metropolitní plán“ a další)
je v gesci hl. m. Prahy a nemůže být součástí
samotného PZKO.

Umisťování nových staveb do oblastí s překročenými

do oblasti, kde jsou již překračovány zákonné limity
znečištění ovzduší nebo kde jejich překročení hrozí. Toto
musí být jednoznačně v Programu konstatováno jako základní a
nepominutelné
východisko Programu a jako zásadní územně
plánovací opatření.
6. Je nepochybné, že je nutné chránit hl.m. Prahu před tranzitní
dopravou výstavbou okruhu, který propojí tranzitní tahy bez přímého
kontaktu s obytnou zástavbou. Pražský okruh musí odvést ze
zastavěných oblastí hl.m. Prahy tranzitní dopravu, jak je to požadováno
v Politice územního rozvoje ČR v popisu koridorů a ploch dopravní
infrastruktury: Vymezení: Silniční okruh kolem Prahy (Pražský okruh)
propojuje na rozhraní Hlavního města Prahy a Středočeského kraje
jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy. Důvody
vymezení: Převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně
zastavěné části města, účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v
metropolitní oblasti. Součást TEN-T. Úkoly pro územní plánování:
Vymezit koridor v ZÚR. Zodpovídá: Hlavní město Praha, Středočeský
kraj v popisu opatření AB1 „Realizace páteřní sítě kapacitních
komunikací pro automobilovou dopravu“ je uvedený Pražský okruh,
jako základní a důležitý prvek nadřazeného komunikačního systému.
Ovšem předpokládané vymezení Pražského okruhu v trase dle ÚP z
roku 1999, tedy vedené zástavbou pražských částí Lysolaje, Suchdol,
Sedlec, Čimice, Dolní Chabry, Ďáblice, Černý Most, Horní a Dolní
Počernice, Běchovice je těžko pochopitelné z pohledu Programu
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imisními limity se řídí zákonem (viz §11 a §12 a není
PZKO dotčeno).

V popisu opatření AB1 ani v textu k aplikaci tohoto
opatření není nikde uvedeno, že předpokládané
vymezení Pražského okruhu je uvažováno v trase dle
ÚP z roku 1999.
Konkrétní podobu projektu včetně jeho vztahu k ZÚR
HLMP, který bude na základě opatření uskutečněn,
nelze předjímat.
Umisťování nových staveb do oblastí s překročenými
imisními limity se řídí zákonem (viz §11 a §12 a není
PZKO dotčeno).

zlepšování kvality ovzduší. Již v současné době se v těchto lokalitách
koncentrace prachových částic
PM10
mnohdy blíží limitním
hodnotám a jejich hlavním zdrojem je právě automobilová doprava. V
těchto rozsáhlých lokalitách “PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY
OVZDUŠÍ“ výrazně zhorší kvalitu ovzduší a to několika desítkám tisíc
lidí, kteří zde žijí. S tímto vymezením Programu resp. hodnocením SEA,
v jehož důsledku by měly na území
naší
městská
části
koncentrace prachových částic
PM10
a
benzo(a)pyrenu
přesahovat nadlimitní koncentrace, městská část nesouhlasí a
požaduje přepracování Programu a hodnocení SEA.
7. Program ani jeho SEA nerespektují stanovisko hodnocení vlivů
Ministerstva životního prostředí NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o z
30. dubna 2002 k záměru stavby ”Silniční okruh kolem Prahy,
stavby 518 a 519 Ruzyně - Březiněves” v severozápadní části pražské
aglomerace. Ve stanovisku se mimo jiné uvádí: „Doporučená varianta:
Na základě závěrů posudku je možné konstatovat, že z
hlediska vlivu na životní prostředí lze akceptovat realizaci
variant označených v dokumentaci jako Ss a J, ostatní
varianty
byly
vyloučeny.
Z hlediska
vlivů
na
životní
prostředí
doporučujeme realizaci
varianty
Ss,
kterou
považujeme v dlouhodobém horizontu za vhodnější. Varianta
J je krajním řešením, jehož realizaci lze připustit v
případě, že projednání konceptu územního plánu velkého
územního celku Pražského regionu vyloučí možnost realizace
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Konkrétní specifikace vedení trasy chybějících částí
Pražského okruhu není možné v PZKO stanovit, protože
bude toto závislé na řadě faktorů, které není Program
schopen ovlivnit (financování, politická situace, územně
plánovací dokumentace apod.).
Dále viz diskuze k připomínce č. 6.

varianty Ss.“ K
výše
uvedené
podmínce
uvádíme,
že
průchod
severní trasy „Ss“ přes Vltavu v blízkosti řežského
jaderného areálu byl v srpnu 2007 prověřen ve studii „Posouzení
variant
„J“
a
„Ss“
severozápadního
segmentu
SOKP“
společnosti Mott MacDonald s.r.o., kterou si pod zak. č. 236192
zadalo Ministerstvo dopravy, která mimo jiné uvádí vyjádření
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 20.
srpna
2007
č.j. 22267/2007/OSK/tkad:
„Závěrem
tedy
konstatujeme, že stávající úroveň jaderné bezpečnosti, radiační
ochrany a havarijní připravenosti ÚJV Řež, a.s. včetně uvážení vlivu
případného vedení obchvatu v trase navržené Mott MacDonald Praha
spol. s r.o. je dostatečná a v souladu s Atomovým
zákonem, respektuje vylučovací kritéria a splňuje podmínky
kritéria vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb.“ V EIA doporučená trasa Ss je v
této části totožná s navrženým trasováním Regionální varianty SOKP,
který celý vede mezi obcemi Středočeského kraje a je
zřejmé, že svým vlivem zasahuje násobně menší počet
obyvatel než trasa vedená převážně obytnou zástavbou na
území hl.m. Prahy (dle ÚP z roku 1999).
8. V
navrženém
opatření
AB1
„Realizace
páteřní
sítě
kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu“ obsažený
Pražský okruh ve variantě dle ÚP z roku 1999, který
vede převážně po území hlavního města Prahy a
v
jejímž okolí bydlí desítky tisíc obyvatel, zcela jistě nemůže v těchto
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Konkrétní specifikace vedení trasy chybějících částí
Pražského okruhu není možné v PZKO stanovit, protože
bude toto závislé na řadě faktorů, které není Program
schopen ovlivnit (financování, politická situace, územně

obydlených částech hlavního města zlepšit kvalitu ovzduší (o 40%).
Naopak jak uvádí v minulosti zpracované dokumentace ke
Konceptu územního plánu hl.m. Prahy tak i k Aktualizaci
zásad územního rozvoje Prahy, dojde v okolí Pražského
okruhu k výraznému zhoršení kvality ovzduší, protože dojde
v důsledku přivedení automobilové dopravy (100 tisíc vozidel za
den) k nárůstu koncentrací prachových částic a benzo(a)pyrenu a to na
úrovně vyšší, něž stanovují hygienické předpisy. Městská část
požaduje zahrnout pro PZKO Aglomerace Praha - CZ01
a pro PZKO Zóna Střední Čechy - CZ02 a do hodnocení SEA obou
koncepcí Regionální trasu SOKP, která vede převážně po území
Středočeského kraje v mnohem řidčeji obydlené oblasti,
dle studie "Zpracování vyhledávací studie trasy dokončení SOKP",
kterou nechalo zpracovat Ředitelství silnic a dálnic Praha (obj. č. 01PL000007 z 3. 7. 2014)
9. Městská
část
požaduje,
aby
Program
navrhl
a
SEA
posuzovala pouze taková dopravní řešení, které vedou ke
skutečnému snížení negativní emisní zátěže na území hl.m.
Prahy, kde
jsou
na
mnoha
místech
emisní
limity
znečištění
ovzduší
již nyní
z
důvodu
intenzivní
automobilové
dopravy
překračovány.
Program
nemůže
ignorovat známá řešení a nemůže doporučovat jako opatření ke
zlepšení znečištění ovzduší opatření, které znečistění ovzduší
ve velké obydlené oblasti zhoršuje nad hygienicky přípustné
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plánovací dokumentace apod.).
Dále viz diskuze k připomínce č. 6.

Hlavním cílem PZKO je dosažení zákonem stanovené
kvality ovzduší (imisních limitů) a její další zlepšování.
Všechna opatření v PZKO CZ01 včetně dopravních
opatření jsou nastavena tak, aby jejich aplikací došlo ke
splnění imisních limitů. Tato skutečnost vychází ze
zpětné remodelace vlivu opatření na imisní zatížení (viz
kapitola F.1).
Dále viz diskuze k připomínkám č. 6, 7 a 8.

hodnoty (PM10, a benzo(a)pyrenu).

10. Při projednávání PZKO jako OOP a posuzování SEA na tuto koncepci
došlo k závažným procesním vadám. Veřejná vyhláška, kterou byl
zveřejněn návrh Programu, stanoví pro uplatnění připomínek a
námitek lhůtu 30 dní ode dne zveřejnění návrhu. Dle § 172
odst. 1 správního řádu se návrh opatření obecné povahy doručí
veřejnou vyhláškou, kterou správní orgán vyvěsí na své
úřední desce a úředních deskách obecních úřadů v obcích,
jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy
týkat. Dle § 25 odst. 3, správního řádu se za den vyvěšení považuje den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Navzdory původnímu plánu neprošel návrh Programu nejprve
procesem posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. SEA, ve
kterém by veřejnost a obce rovněž mohly uplatňovat své
připomínky.
S takovým
postupem
u
tak
klíčového
dokumentu
nelze souhlasit.
Z obsahu
návrhu
opatření
obecné povahy je přitom zřejmé, že s vyhodnocením SEA je v
průběhu procesu počítáno. Rovněž ze zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, vyplývá, že Program
zlepšování kvality ovzduší bude muset projít procesem posuzování
vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA). Tento proces má přitom
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Viz diskuze k připomínce č. 10 od MČ Lysolaje.
k otázce, proč nebylo oznámení o zahájení ZZŘ PZKO CZ01 Praha rozesláno všem územním samosprávným celkům na
území Prahy, tedy všem 57 dotčeným samosprávám, bychom
chtěli konstatovat, že dle stávající právní úpravy (§ 10c, §
10d, § 10f a § 10g zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí) je příslušný úřad povinen rozeslat dotčeným
správním úřadům adotčeným územním samosprávným
celkům
- kopii oznámení koncepce,
- závěr zjišťovacího řízení,
- návrh koncepce spolu s vyhodnocením, a
- stanovisko SEA.
U koncepcí celostátních nebo řešících rozsáhlé území
představuje dotčené území stovky až tisíce dotčených
územních samosprávných celků. Při striktním výkladu zákona

několik fází, jejichž výstupy, včetně závěrečného stanoviska, jsou dle §
50 použitého ve smyslu § 174 odst. 1 obdobně, jednoznačně
obligatorními podklady pro vydání opatření obecné povahy.
Bez jejich existence nemůže být opatření obecné povahy vydáno.
Proces SEA je přitom záležitost na poměrně dlouhou
dobu, rozhodně tedy nelze očekávat, že by byl ukončen
a
závěrečné
stanovisko
bylo
k dispozici
ještě
před
skončením
lhůty
pro
podávání
připomínek
k návrhu
předmětného opatření obecné povahy (a to ani v případě,
že by bylo postupováno dle ustanovení § 10j zák. č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
které upravuje postup posuzování vlivů na životní prostředí, pokud
jde o koncepci zpracovávanou ústředním správním úřadem). Na
proces vydávání opatření obecné povahy se uplatňuje
správní řád (konkrétně § 171-174). Dle § 174 odst. 1
platí pro řízení o vydání opatření obecné povahy obdobně
ustanovení části první a přiměřeně
ustanovení
části druhé
správního řádu (viz také § 154 ve spojení s § 177 odst. 1 správního
řádu). Ustanovení § 3
správního
řádu je
stanoven
požadavek, podle kterého postupuje správní orgán tak, aby
byl
zjištěn
stav
věci,
o
němž
nejsou
důvodné
pochybnosti. Tento obecný požadavek je dále upřesněn v § 50, který
stanoví, jaké jsou podklady pro vydání rozhodnutí. Dle § 50
odst. 3 správního řádu je správní orgán povinen zajistit
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by bylo třeba všem těmto subjektům uvedené dokumenty
zasílat. Oznámení a vyhodnocení koncepce je navíc s
ohledem na jejich rozsah nutné zasílat rovněž ve fyzické
podobě (doporučený dopis + vložený disk).
To pak ovšem znamená, že v případě celostátní koncepce by
bylo třeba v průběhu jediného procesu SEA obeslat všechny
obce v ČR (více než 6 tis.), a to hned čtyřikrát, z toho dvakrát
s fyzickým doručením rozsáhlých dokumentů na CD nosiči.
Problém přitom představují nejen koncepce celostátní, ale i
mnohé koncepce lokální, pořizované např. pro určitou
aglomeraci či povodí toku, neboť i tyto mnohdy zahrnují
stovky dotčených samospráv, které je třeba o průběhu
procesu SEA o pořizovaných dokumentech zpravit.
Výše nastíněný extenzivní výklad zákona se v praxi z
pochopitelných důvodů ukázal jako neudržitelný, a proto byl
s ohledem na
- velký rozmach informačních technologií – veškeré
rozesílané informace jsou zároveň dálkově přístupné v
Informačním systému SEA
- zásadu hospodárnosti (§ 6 odst. 2 správního řádu) – při
výkonu veřejné správy musí správní orgány volit co

všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Z těchto
ustanovení vyplývá povinnost správního úřadu dostatečně zjistit stav
věci a shromáždit všechny podklady, mimo jiné i stanovisko SEA. Z §
36 odst. 3 správního řádu použitého dle § 174 odst.
1 obdobně vyplývá, že dotčeným osobám musí být před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí.
Je
zřejmé,
že
v současné
chvíli
nejsou
podklady pro vydání opatření obecné povahy zdaleka kompletní,
neboť neobsahují výstupy procesu SEA. Z toho mimo jiné plyne,
že dotčené osoby nemají a možná ani nebudou mít
možnost se k nim vyjádřit, a že nejsou zabezpečeny
všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu, a sice
ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Podle § 8 odst. 1
správního řádu navíc dbají správní orgány vzájemného
souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž
právy nebo povinnostmi dotčené osoby. V současné chvíli se
však zdá, že proces SEA bude zahájen zcela nezávisle na
procesu přijímání opatření obecné povahy a tyto dva
nejsou nikterak koordinovány. Je tedy zřejmé, že v případě, že bude
vyžadováno dodržení stanovené lhůty, bude proces nezákonný. Dále
je třeba upozornit, že ustanovení § 172 odst. 4
nestanoví pro podávání připomínek žádnou lhůtu. Na rozdíl
od § 172 odst. 5, kde je pro uplatnění námitek
stanovena lhůta 30 dní ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné
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nejúčinnější právní prostředky, které zároveň způsobují co
nejmenší náklady,
- reálnou nemožnost naplnit daná ustanovení
narůstajícím počtu posuzovaných koncepcí

při

zvolen postup, kdy v rámci koncepcí, které neřeší celé území
státu a příslušným úřadem je MŽP, rozesílání předmětných
dokumentů všem dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům, které odpovídají obcím
III. typu, tedy obcím s rozšířenou působností. Stejný postup
byl aplikován i na koncepce pro území hl. města Prahy, kdy
na jednotlivé městské části lze nahlížet jako na obce III. typu.

povahy. Dle § 39 odst. 1 správní orgán určí přiměřenou
lhůtu k provedení úkonu, pokud jí nestanoví zákon a jeli toho zapotřebí. § 39 odst. 1 dále stanoví, že
určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost
účastníků. Vzhledem k tomu, že jak bylo uvedeno výše, nebudou mít v
této lhůtě dotčené osoby k dispozici podklady nezbytné pro
rozhodnutí, je nutné stanovenou lhůtu ignorovat a stanovit novou
přiměřenou lhůtu, která začne běžet po vydání stanoviska
SEA. V opačném případě bude proces zatížen nezhojitelnými vadami.
Rovněž je třeba říci, že stanovená lhůta 30 dní není
dostatečná ani vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy
samotné a přílohy k němu. Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení na
koncepci PZKO Aglomerace Praha nebyla doručena všem 57 dotčeným
samosprávám, městským částem na území hl.m. Prahy. Z
rozdělovníku uvedeném v dopise č.j. 52701/ENV/15 ze
dne 29. července 2015 vyplývá, že oznámení koncepce
bylo rozesláno jen 22 městským částem. Tento postup není
dle našeho názoru v souladu s zákonem.
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Občanské sdružení
Chodov

Automobilová doprava je v Praze hlavním zdrojem hluku a má rozhodující vliv
na hodnotu koncentrací PM10, BaP a NO2. Zdravotní stav obyvatel je tím
významně ovlivněn.
Posuzovaná koncepce by se měla hlavně zaměřit na zdravotní důsledky
škodlivin v ovzduší. V ní se správně uvádí, že je způsobují zejména aerosolové
částice PMi10, PM2,5, ozónu a zejména benzo(a)pyrenu, a oxidu dusičitého.
Ovšem nedostatkem je, že zdravotní důsledky nejsou více rozvedeny. Státní
zdravotní ústav vypočítal, že v Praze v důsledku znečištěného ovzduší za rok
předčasně zemře 700 až 800 obyvatel. Při dopravních nehodách je to v Praze
jen asi 50 lidí. To je značný nepoměr. Vedle toho to způsobuje větší nemocnost
a dochází ke změnám genetického kódu a to se projeví nepříznivě v budoucích
generacích. To nelze považovat za normální stav?
Občané mají podle ústavy a zákonů právo na zdravé životní prostředí! Listina
základních práv a svobod č.2/1993 Sb. ve svém čl. 35 odst. 1 uvádí: „Každý má
právo na příznivé životní prostředí".
Dopady tohoto znečištění jsou dlouhodobě známy z materiálů Světová
zdravotnická organizace. V koncepci jsou ji věnovány pouze dvě věty. Proto
dále uvádíme. Světová zdravotnická organizace ve směrnici WHO air quaility
guedelines global update 2005 stanovuje hodnotu pro roční průměr částic
PM10 na úrovni 20 µg/ m3. Pro maximální denní imise PM10 zůstává hodnota
50 µg/m3, ale počet překročení místo 35 jen 4 (jen 99% percentil). Pro
průměrné roční imisní koncentrace PM2,5 je stanoven limit 10 µg/m3. Tyto
hodnoty jsou za současných podmínek v ČR obtížně dosažitelné. V Praze je toto
doporučení překročeno pro PM10 u 79% obyvatel a pro PM24 u všech obyvatel.
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Posouzení zdravotních rizik není předmětem PZKO, ale
posouzení koncepce v procesu SEA.

Hodnocení vlivu programu na veřejné zdraví je součástí
dokumentace SEA, připomínka je vypořádána v rámci
tohoto materiálu.

Přesto v materiálech rozptylových studií pro území Prahy 11 je uvedeno, že se
počítá s růstem hodnoty průměrné roční koncentrace PM10 do roku 2020 o
20%. Tedy místo zlepšení významné zhoršení. Podle nových výzkumů je
zdravotní riziko větší u menších částic. Tedy PM10 představuje menší zdravotní
riziko než PM2,5, PM1 a PM0,1. Nyní se k hodnocení rozptylové situace používají
podle zákona hodnoty vypočítané za posledních 5 let pro čtverce 1 km2. V
Praze to vychází s malými výjimkami pro všechny škodliviny, mimo BaP. K tomu
se má jen přihlížet, i když je to karcinom bez limitu. Limity jsou tedy plněny i
pro pozemek dálnice DL Což je paradoxní. Dříve se hodnotil stav znečištění
pomocí bodů ATEM, kde bylo vidět lépe lokální znečištění.
Hluk
Od roku 2010 se změnilo jeho posuzování. Je používána korekce a chyba je
používána ve prospěch developera. Vlastností akustické stupnice je, že pro
zvýšení hluku o 1 dB je potřebí zvýšit intenzitu dopravy o téměř třetinu. Zvýšení
intenzity dopravy o 100% zvýší intenzitu hluku o 3dB. Na základě metodického
návodu nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejichž rozdíl se pohybuje v
intervalu 0,1 - 0,9 dB. V ulici nyní např. projíždí asi 32340 aut za den. Tento stav
má vzrůst na 40250 vozidel za den. Důsledek této metodiky je, že zvýšení
intenzity dopravy o 8000 jízd dá nehodnotitelný výsledek zvýšení hluku. Tak lze
salámovou metodou schvalovat jednotlivé záměry. Vše dobře vychází a hluk se
pomalu zvyšuje. Postupnou výstavbou se docílil v Praze stav, že významná část
obyvatel žije v prostředí kde je taková úroveň hlukové zátěže která je typická
pro možný výskyt ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu (týká se asi
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Hodnocení vlivu opatření PZKO na hluk je součástí
dokumentace SEA, nicméně cílem programu není
primárně řešit stávající neakceptovatelnou hlukovou
situaci, to musí být předmětem jiných strategických
dokumentů – např. Akčního protihlukového plánu,
Metropolitního plánu, jednotlivých územních plánů.

16% obyvatel), pro zvýšený krevní tlak (asi 25 % obyvatel). Přes 60% obyvatel
má takovou hlukovou zátěž, která působí zhoršenou kvalitu spánku. Soud vydá
rozhodnutí o snížení hluku na Magistrále. Jeho rozsudek nelze realizovat. Tento
postup hodnocení hluku je rozporu s rozsudkem Městského soudu v Praze čj.:
IIA 158/2013-162 (Zelené Rozptyly - ALBORG-DEVELOPMENT) ze dne 18. 6.
2014, kde se na straně 12 uvádí: „Soud shledal napadené rozhodnutí
žalovaného i rozhodnutí stavebního úřadu v rozporu se zákonem, neboť
negativní účinky staveb, a to platí i pro jejich umístění, nesmí překročit limity
uvedené v příslušných právních předpisech. Jestliže uvedeným nařízením vlády
byly stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním
prostoru v zájmu ochrany zdraví osob, pak z hlediska tohoto veřejného zájmu,
na jehož obranu dotčené orgány státní správy vystupují v územním řízení a
jehož naplnění má sledovat i stavební úřad, nelze přistoupit na argumentaci, že
při doloženém nadlimitním stavu hlukové zátěže v daném území, lze do tohoto
území jako přípustné umístit další objekty, které tento stávající stav, byť jen
nevýrazně zhorší, navíc za situace, kdy případné povolení stavby není
provázáno s žádnými podmiňujícími opatřeními, která by aspoň výhledově
garantovala k datu zhotovení stavby či uvedení do provozu snížení stávajícího
hraničního, místy až nadlimitního stavu hluku pod stanovené limity a dosažení
žádoucího, právními předpisy stanoveného stavu.“ Přes změny ve
vyhodnocování účinku hluku a škodlivin zdravotní důsledky se nemění a jsou
stále špatné.
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RNDr. Pavla Kačabová
Čtyřdílná 1148/3
141 00 Praha 4

Ve vyhlášce hlavního města Prahy č. 16/2010 z 16. 11. 2010 se uvádí: „V rámci
ÚP je nutno nastavit takové meze pro objemy nové dopravy, které umožní
alespoň v návrhovém horizontu dosáhnout splnění cílových imisních limitů na
celém území HMP s dostatečnou rezervou.’’ Dále se v ní uvádí: „V silně imisně
zatížených lokalitách je nutné důsledně omezovat umísťování nových zdrojů
emisí i nových cílů individuální dopravy a nepřipustit zvyšování míry využití“.
Vliv těchto správných názorů na rozhodování nebylo v podstatě vidět. Je
potřebí, aby tyto skutečnosti byly brány v úvahu při sestavování Územního
(Metropolitního) plánu, územním a stavebním řízením. Zlepšení životního
prostředí lze dosáhnout snížením nebo alespoň nezvyšováním intenzity
dopravy. Toho lze dosáhnout dokončením stavby obchvatu, neplánovat další
výstavbu nových velkých center, které jsou zdrojem a cílem dopravy, zajistit
dostatek parkovacích míst, rozšířit veřejné zelené plochy, místa pro sport a
volný čas. Zvýhodnit finančně ekologickou dopravu, autobusy na plyn,
ekologičtější vozidla. Malé procento vozidel ve špatném stavu má velký podíl
na celkových emisích (např. odmontované filtry). Zajistit aby se nevyplatilo je
provozovat. Omezit pojíždění v zácpách a propagovat techniku jízdy s minimem
emisí.
Upozorňuji, že oznámení Koncepce předcházelo schválenému textu vlastního
Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZO1 - Praha (dále jen
„Program"), a proto požaduji, aby byl zjišťovacímu řízení podroben až finální
schváleny text Programu se zapracovanými připomínkami.
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Připomínka se týká rozvoje dopravy

Proces SEA nemusí předcházet zveřejnění návrhu OOP
o vydání PZKO. Tento postup nemá oporu v zákoně o
posuzování vlivů na životní prostředí a není procesně
efektivní. Námitky a připomínky, které MŽP obdrží k
návrhu opatření obecné povahy, mohou změnit vlastní
obsah PZKO. V případě, že by stanovisko SEA k PZKO

bylo vydáno před zveřejněním návrhu opatření obecné
povahy, mohlo by pozbýt po zapracování připomínek a
námitek uplatněných v řízení o návrhu opatření obecné
povahy platnosti (díky změnám v PZKO) a proces SEA
by musel být následně opakován. Z uvedených důvodů
probíhají řízení o návrhu OOP a proces SEA souběžně,
tj. nejprve je zveřejněn návrh OOP spolu s oznámením
koncepce, posléze jsou vypořádány námitky a
připomínky a případně je upraveno znění PZKO a
následně proběhne vlastní vyhodnocení koncepce.
Jedině tímto způsobem lze zajistit, aby stanovisko SEA
zohlednilo finální podobu návrhu PZKO. Účast
veřejnosti je umožněna jak v rámci řízení o návrhu
opatření obecné povahy, tak v rámci procesu SEA.
Po vypořádání všech připomínek a námitek obdržených
v rámci zveřejnění návrhu OOP a v rámci posuzování
koncepce v procesu SEA a po obdržení souhlasného
stanoviska SEA bude OOP o vydání PZKO vydáno. Bez
stanoviska SEA nebude OOP o vydání PZKO vydáno, tj.
vydání OOP bude v souladu se správním řádem.
Na průběh posuzování vlivu koncepce (PZKO) na životní
prostředí a lidské zdraví lze nahlédnou v informačním
systému
SEA
na
portálu
CENIA

202

(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce).
Dále doplňujeme, že podle § 174 odst. 1 správního
řádu platí pro řízení podle části šesté ustanovení části
druhé správního řádu pouze přiměřeně. Vzhledem
k absenci přímého odkazu na § 36 v ustanovení § 172
odst. 1 se správní orgán nedomnívá, že je nutné
vyzývat osoby k podávání námitek a připomínek
prostřednictvím usnesení. S ohledem na skutečnost, že
řízení o návrhu opatření obecné povahy nemá
účastníky, je nutno aplikovat ustanovení části druhé
správního řádu pouze přiměřeně. Správní orgán tedy
vyšel z pravidla § 39 odst. 1, které mu ukládá stanovit
pro podání námitek a připomínek lhůtu přiměřenou.
Současně se je nutné právě v zájmu souladnosti
postupů správního orgánu ve výzvě upřesnit, do jakého
okamžiku je možné připomínky podávat. Lhůta pro
uplatnění připomínek byla stanovena na 30 dnů ode
dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a je tak
zcela totožná se lhůtou, kterou zákon v ust. § 173. odst.
5 stanoví pro uplatnění námitek, nelze tak v žádném
případě hovořit o omezování procesních práv či
nerovném přístupu k dotčeným osobám.
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V souladu s identifikací zásadních nedostatků Programu požaduji, aby se
zjišťovací řízení zaměřilo na tyto aspekty:
1. Požaduji, aby mezi hlavní cíle Koncepce byl na první místo zařazen cíl
„nezvyšování nadlimitní koncentrace znečišťujících látek v ovzduších již
v nyní nadlimitně zatížených lokalitách". Tento zákonný požadavek
vyplývá z rozsudků Městského soudu v Praze sp.zn. 10 Ca 61/2009 a 10
Ca 62/2009 a rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 AS 135/2011,
které zakazují umisťovat do nadlimitně zatížených území další stavby či
realizovat jiná opatření, která by tuto zátěž zvýšily (viz návrh Programu
- Kapitola D.2.1 Stanovení cíle Programu zlepšování kvality ovzduší).
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Program zlepšování kvality ovzduší bude podroben
procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
(tzv. SEA). Závěrečného stanovisko bude podkladem
pro vydání opatření obecné povahy podle § 173
správního řádu. Do procesu SEA vstoupil stejný
dokument, subjekty tak mají možnost vyjádřit se ke
stejnému podkladu, ovšem ve dvou paralelně
probíhajících procesech. Obsah programu je závazně
určen přílohou č. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší a jeho součástí je i poměrně rozsáhlá analytická
část. Ministerstvo vychází z objektivního stavu kvality
ovzduší v ČR, které je vyhodnocen v analytické části
programu.
Požadavek o doplnění dalšího cíle v Koncepci , resp. v
PZKO je nadbytečný, neboť hlavním cílem PZKO je
dosažení zákonem stanovené kvality ovzduší (imisních
limitů) a její další zlepšování. Kromě toho je tento
požadavek zahrnut v již definovaném cíli v první
odrážce, kde je uvedeno, že „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 aglomerace CZ01 Praha
překračovány“.
Všechna opatření v PZKO CZ01 jsou na sebe navázána a

jsou nastavena tak, aby jejich aplikací došlo ke splnění
imisních limitů.
2. Veškerá opatření (zejména odstraňování bodových problémů na
komunikační síti; odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride;
selektivní nebo úplné zákazy vjezdu; územní plánování) požaduji
doplnit podmínkou, že tato opatření nebudou realizována na
lokalitách, kde již nyní dochází k překroční imisních limitů a/nebo by k
překročení imisních limitů došlo při jejich provozování/realizaci (viz
návrh Programu - Opatření AB3 Odstraňování bodových problémů na
komunikační sítí; Opatření AB6 Odstavná parkoviště, systémy
Park&Ride a Kiss&Ride; Opatření AB7 Nízkoemisní zóna; Opatření AB8
Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu; Opatření EDI Uzemní plánování).
3. Navrhovaná opatření je nezbytné realizovat dle priorit, založených na již
existujícím zatížení ovzduší daných lokalit a současné charakteristice
dopravního proudu (viz návrh Programu, a to zejména - Opatření ABl
Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou
dopravu; Opatření AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a
Kiss&Ride; Opatření AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu; Opatření
ABl7 Omezení prašností výsadbou liniové zeleně; ABl8 Omezování
emisí z provozu vozidel města a jeho organizací. Opatření EDI Uzemní
plánování).
4. Vždy je nutné navrhovat taková řešení, která by neznamenala pouhé
přesunutí problému jinam, a to bez předcházející realizace jakýchkoliv
doprovodných zmírňujících až minimalizujících opatření.
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Uvedení této podmínky v předmětných opatřeních je
nadbytečné, viz vyjádření k připomínce č. 1.

Umisťování nových staveb do oblastí s překročenými
imisními limity se řídí zákonem (viz §11 a §12 a není
PZKO dotčeno).

Hlavním cílem PZKO je dosažení zákonem stanovené
kvality ovzduší (imisních limitů) a její další zlepšování.
Všechna opatření v PZKO CZ01 jsou nastavena tak, aby

jejich aplikací došlo ke splnění imisních limitů.
K vlastnímu textu Koncepce vznáším tyto požadavky;
Část C3 Základní charakteristiky životního prostředí v dotčeném území
a) Str. 17/18 - Požaduji, aby problematika hluku, jež je nyní zařazena v
Kategorii 3 s kulturními památkami, byla přeřazena do Kategorie 1 ovzduší, zdraví obyvatel, změny klimatu, neboť hlukové zatížení
obyvatel hl. m Prahy je vyvoláno především automobilovou dopravou,
jakožto nejvýznamnějším zdrojem znečištěni ovzduší na území hl.m.
Prahy, a významně ovlivňuje lidské zdraví.
b) Str. 36 - Odstavec, začínající textem „Hluk není faktorem, který přímo
souvisí s emisně-imisními změnami...“ je nutné přeformulovat (viz bod
a. výše). Taktéž je nutné text odstavce doplnit o podmínku, že všechna
navrhovaná opatření pro zlepšení kvality ovzduší budou posuzována
též z hlediska možného nárůstu hlukové zátěže pro obyvatele a její
minimalizace.

Požadavek akceptován v dokumentaci SEA, součástí je
podrovné hodnocení souvisejících opatření na
hlukovou situaci i podmínka nezhoršovat situaci tam,
kde jsou (nebo by mohly být) překročeny hlukové limity

Vliv PZKO na hlukovou situaci je řešen v rámci
dokumentace SEA – připomínka je akceptovaná.

Část C4 - Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území.
Tab. 1 - Hlavní identifikované problémy životního prostředí a zdravotního stavu
obyvatel v území aglomerace CZO1 Praha:
a. Sloupec Téma „Zdraví obyvatel“ (str. 37):
i. Sloupec „Specifické problémy“ - odstavec dopravní znečistění je
obtížné řešit, protože navyklý standard života obyvatel a Akceptováno, v dokumentaci vyhodnocení
používání osobní dopravy Prahy tomu nekonvenuje" požaduji přeformulováno.
vypustit, protože v tomto znění je bagatelizován hlavní
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problém a navíc označuje jako původce problému obyvatele.
Osobní automobily tvoří část (byť nejpočetnější) celkové
dopravy, pomalá vozidla však způsobují největší problémy,
přičemž jejich počty a trasy občané nemají šanci ovlivnit.
ii. Sloupec „Souvislost problému s kvalitou ovzduší“ – Ze stávajícího
textu „existuje pravděpodobný vliv kvality ovzduší, zejména
koncentrací aerosolových částic a benzo(a)pyrenu na zdraví“
požaduji odstranit výraz „pravděpodobný“ a nahradit jej
výrazem „prokázaný“
b. Téma „Hluk" (str. 39):
i. Sloupec „Specifické problémy" - stávající odstavec požaduji
přeformulovat a doplnit v následujícím smyslu:
1. navrhovaná opatření pro zlepšení kvality ovzduší budou
směřována do oblasti dopravy, která je na území hl.m.
Prahy hlavním zdrojem znečišťování ovzduší.
2. všechna navrhovaná opatření budou posuzována též z
hlediska možného nárůstu hlukové zátěže pro obyvatele
dotčených lokalit a její minimalizace.
ii. Sloupec „Souvislost problému s kvalitou ovzduší" - stávající text
„obchvat, nebo převedení dopravy do jiné části města je pouze
přemístění problému jinam “ neodpovídá názvu sloupce. Navíc
zásadu, že je nutné navrhovat taková řešení, která by
nespočívala v pouhém přesunutí problému jinam (bez
předcházející realizace jakýchkoliv doprovodných zmírňujících
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Požadavky akceptovány v dokumentaci SEA, součástí je
podrovné hodnocení souvisejících opatření na
hlukovou situaci i podmínka nezhoršovat situaci tam,
kde jsou (nebo by mohly být) překročeny hlukové limity

až minimalizujících opatření), je nutné uplatňovat automaticky
vždy (viz část B, bod 4) tohoto vyjádření).
D. Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí ve vymezeném
dotčeném území, Tab. 2 - Témata ZP a možná rizika a příležitosti plynoucí z
Programu zlepšování ovzduší zóna CZO1 Praha:
a. Téma „Ovzduší“ - stávající body v textu v sloupci“ Návrh analýz v dalším
postupu SEA“ požaduji doplnit o všechny 4 body, uvedené v části B. tohoto
vyjádření.
b. Téma „Zdraví obyvatel“ - text v sloupci „Návrh analýz v dalším postupu SEA“
požaduji doplnit o návrh konkrétních opatření na snížení dopadu znečištěného
ovzduší na lidské zdraví.
RNDr. Pavla Kačabová
Upozorňuji, že oznámení Koncepce předcházelo schválenému textu vlastního
Předsedkyně
spolku Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZO1 - Praha (dále jen
Zdravý Spořilov, o.s.
„Program"), a proto požaduji, aby byl zjišťovacímu řízení podroben až finální
schváleny text Programu se zapracovanými připomínkami.
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Součástí posuzení vlivů je podrovné hodnocení
opatření na téma ovzduší, požadavky na doplnění vyly
zohledněny s ohledem na vypořádání bodů 1.-4. .

Z hlediska veřejného zdraví akceptováno
v dokumentaci vyhodnocení (kap. 12)
Programu se zapracovanými připomínkami, není oprávněný,
jelikož zjišťovacího řízení se provádí na podkladě oznámení
koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce a
podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001
Sb. Zjišťovacímu řízení tedy nelze podrobit finální verzi
koncepce, natož koncepci schválenou, jelikož k samotnému
schválení koncepce je nutné stanovisko SEA, bez stanoviska
SEA nelze příslušnou koncepci schválit.

V souladu s identifikací zásadních nedostatků Programu požaduji, aby se
zjišťovací řízení zaměřilo na tyto aspekty:
1. Požaduji, aby mezi hlavní cíle Koncepce byl na první místo zařazen cíl
„nezvyšování nadlimitní koncentrace znečišťujících látek v ovzduších již v
nyní nadlimitně zatížených lokalitách". Tento zákonný požadavek vyplývá z
rozsudků Městského soudu v Praze sp.zn. 10 Ca 61/2009 a 10 Ca 62/2009 a
rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 AS 135/2011, které zakazují
umisťovat do nadlimitně zatížených území další stavby či realizovat jiná
opatření, která by tuto zátěž zvýšily (viz návrh Programu - Kapitola D.2.1
Stanovení cíle Programu zlepšování kvality ovzduší).

Požadavek o doplnění dalšího cíle v Koncepci , resp. v
PZKO je nadbytečný, neboť hlavním cílem PZKO je
dosažení zákonem stanovené kvality ovzduší (imisních
limitů) a její další zlepšování. Kromě toho je tento
požadavek zahrnut v již definovaném cíli v první
odrážce, kde je uvedeno, že „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 aglomerace CZ01 Praha
překračovány“.
Všechna opatření v PZKO CZ01 jsou na sebe navázána a
jsou nastavena tak, aby jejich aplikací došlo ke splnění
imisních limitů.

2. Veškerá opatření (zejména odstraňování bodových problémů na
komunikační síti; odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride; Uvedení této podmínky v předmětných opatřeních je
selektivní nebo úplné zákazy vjezdu; územní plánování) požaduji nadbytečné, viz vyjádření k připomínce č. 5.
doplnit podmínkou, že tato opatření nebudou realizována na
lokalitách, kde již nyní dochází k překroční imisních limitů a/nebo by k
překročení imisních limitů došlo při jejich provozování/realizaci (viz
návrh Programu - Opatření AB3 Odstraňování bodových problémů na
komunikační sítí; Opatření AB6 Odstavná parkoviště, systémy
Park&Ride a Kiss&Ride; Opatření AB7 Nízkoemisní zóna; Opatření AB8
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Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu; Opatření EDI Uzemní plánování).

3. Navrhovaná opatření je nezbytné realizovat dle priorit, založených na již
existujícím zatížení ovzduší daných lokalit a současné charakteristice
dopravního proudu (viz návrh Programu, a to zejména - Opatření ABl
Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu;
Opatření AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride;
Opatření AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu; Opatření ABl7 Omezení
prašností výsadbou liniové zeleně; ABl8 Omezování emisí z provozu vozidel
města a jeho organizací. Opatření EDI Uzemní plánování).
4. Vždy je nutné navrhovat taková řešení, která by neznamenala pouhé
přesunutí problému jinam, a to bez předcházející realizace jakýchkoliv
doprovodných zmírňujících až minimalizujících opatření.
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Umisťování nových staveb do oblastí s překročenými
imisními limity se řídí zákonem (viz §11 a §12 a není
PZKO dotčeno).

Hlavním cílem PZKO je dosažení zákonem stanovené
kvality ovzduší (imisních limitů) a její další zlepšování.
Všechna opatření v PZKO CZ01 jsou nastavena tak, aby
jejich aplikací došlo ke splnění imisních limitů.

K vlastnímu textu Koncepce vznáším tyto požadavky;
Část C3 Základní charakteristiky životního prostředí v dotčeném území:
a) Str. 17/18 - Požaduji, aby problematika hluku, jež je nyní zařazena v
Kategorii 3 s kulturními památkami, byla přeřazena do Kategorie 1 ovzduší, zdraví obyvatel, změny klimatu, neboť hlukové zatížení
obyvatel hl. m Prahy je vyvoláno především automobilovou dopravou,
jakožto nejvýznamnějším zdrojem znečištění ovzduší na území hl.m.
Prahy, a významně ovlivňuje lidské zdraví.
b) Str. 36 - Odstavec, začínající textem „Hluk není faktorem, který přímo
souvisí s emisně-imisními změnami...“ je nutné přeformulovat (viz bod
a. výše). Taktéž je nutné text odstavce doplnit o podmínku, že všechna
navrhovaná opatření pro zlepšení kvality ovzduší budou posuzována
též z hlediska možného nárůstu hlukové zátěže pro obyvatele a její
minimalizace.
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Požadavek akceptován v dokumentaci SEA, součástí je
podrovné hodnocení souvisejících opatření na
hlukovou situaci i podmínka nezhoršovat situaci tam,
kde jsou (nebo by mohly být) překročeny hlukové limity

Vliv PZKO na hlukovou situaci je řešen v rámci
dokumentace SEA – připomínka je akceptovaná.

Část C4 - Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území.
Akceptováno, v dokumentaci vyhodnoceí
Tab. 1 - Hlavní identifikované problémy životního prostředí a zdravotního stavu přeformulováno.
obyvatel v území aglomerace CZO1 Praha:
c. Sloupec Téma „Zdraví obyvatel“ (str. 37):
iii. Sloupec „Specifické problémy“ - odstavec dopravní znečistění je
obtížné řešit, protože navyklý standard života obyvatel a
používání osobní dopravy Prahy tomu nekonvenuje" požaduji
vypustit, protože v tomto znění je bagatelizován hlavní
problém a navíc označuje jako původce problému obyvatele.
Osobní automobily tvoří část (byť nejpočetnější) celkové
Řešeno v dokumentaci SEA
dopravy, pomalá vozidla však způsobují největší problémy,
přičemž jejich počty a trasy občané nemají šanci ovlivnit.
iv. Sloupec „Souvislost problému s kvalitou ovzduší“ – Ze stávajícího
textu „existuje pravděpodobný vliv kvality ovzduší, zejména
koncentrací aerosolových částic a benzo(a)pyrenu na zdraví“
požaduji odstranit výraz „pravděpodobný“ a nahradit jej
výrazem „prokázaný“
d. Téma „Hluk" (str. 39):
iii. Sloupec „Specifické problémy" - stávající odstavec požaduji
přeformulovat a doplnit v následujícím smyslu:
3. navrhovaná opatření pro zlepšení kvality ovzduší budou
směřována do oblasti dopravy, která je na území hl.m.
Prahy hlavním zdrojem znečišťování ovzduší.
4. všechna navrhovaná opatření budou posuzována též z
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hlediska možného nárůstu hlukové zátěže pro obyvatele
dotčených lokalit a její minimalizace.
iv. Sloupec „Souvislost problému s kvalitou ovzduší" - stávající text
„obchvat, nebo převedení dopravy do jiné části města je pouze
přemístění problému jinam “ neodpovídá názvu sloupce. Navíc
zásadu, že je nutné navrhovat taková řešení, která by
nespočívala v pouhém přesunutí problému jinam (bez
předcházející realizace jakýchkoliv doprovodných zmírňujících
až minimalizujících opatření), je nutné uplatňovat automaticky
vždy (viz část B, bod 4) tohoto vyjádření).
D. Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí ve vymezeném
dotčeném území, Tab. 2 - Témata ZP a možná rizika a příležitosti plynoucí z
Programu zlepšování ovzduší zóna CZO1 Praha:
a. Téma „Ovzduší“ - stávající body v textu v sloupci“ Návrh analýz v dalším
postupu SEA“ požaduji doplnit o všechny 4 body, uvedené v části B. tohoto
vyjádření.
b. Téma „Zdraví obyvatel“ - text v sloupci „Návrh analýz v dalším postupu SEA“
požaduji doplnit o návrh konkrétních opatření na snížení dopadu znečištěného
ovzduší na lidské zdraví.
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Součástí posuzení vlivů je podrovné hodnocení
opatření na téma ovzduší, požadavky na doplnění vyly
zohledněny s ohledem na vypořádání bodů 1.-4. .

Z hlediska veřejného zdraví akceptováno
v dokumentaci vyhodnocení (kap. 12)
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15

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE
KONCEPCI

15.1

ZÁVĚRY HODNOCENÍ

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že PZKO aglomerace CZ01 – Praha
představuje významný potenciál k pozitivnímu ovlivnění životního prostředí a
zdraví. Bude-li PZKO důsledně realizován a podaří se dosáhnout navržených velmi
významných snížení emisí, lze očekávat jeho významný pozitivní vliv na kvalitu
ovzduší v aglomeraci.
Jak vyplývá z analytické části PZKO, dosažení uvedených cílů je nezbytné, mají-li být
imisní limity splněny na celé ploše aglomerace. Koncepční cíle k dosažení imisních
limitů navržená v PZKO jsou založeny na výsledcích analytické části a hodnotitel SEA
je považuje za logické a správné.
Nicméně je také nutné konstatovat, že navržená významná snížení imisních
koncentrací budou v praxi velmi obtížně dosažitelná a v horizontu do roku 2020 je
jejich splnění na celé ploše aglomerace nepravděpodobné. Zmíněná vysoká
ambicióznost cílů však není nedostatkem PZKO, protože vyplývá ze správně
vyhodnoceného nezbytného snížení imisních koncentrací pro dosažení imisních
limitů.
Pro dosažení cílů PZKO je nezbytná realizace všech navržených dílčích opatření,
která sice jednotlivě mají v řadě případů málo významný vliv na kvalitu ovzduší, ale
v celkovém souhrnu se budou při důsledném provedení vyznačovat významně
pozitivním efektem.

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 aglomerace
CZ01 – Praha
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
Mgr. Simona Kosíková Šulcová
Mgr. Michal Musil
Ing. Andrea Šandová
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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 aglomerace CZ01 – Praha“
(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 5. 8. 2015. Zjišťovací řízení vedené
odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP bylo
ukončeno vydáním závěru zjišťovacího řízení č. 60603/ENV/15 ze dne 4. 9. 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 aglomeraci CZ01 – Praha 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 ke splnění účelu
Programu (dodržení imisních limitů) jsou navržena do roku 2020. Program 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 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.
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Vzhledem k tomu, že příslušné orgány svým stanoviskem vyloučily vliv PZKO 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.
Závěry posouzení:
Zpracovatel SEA navrhuje na základě posouzení vlivů „Programu zlepšování kvality
ovzduší aglomerace CZ01 – Praha“ na životní prostředí:
Souhlasné stanovisko k návrhu „Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace
CZ01 – Praha“
za dodržení níže uvedených podmínek, kterými bude zároveň zajištěna
minimalizace vlivů, respektive posílení pozitivních dopadů provádění PZKO na
životní prostředí a veřejné zdraví (část A):
1.

Ministerstvo životního prostředí jako předkladatel koncepce zajistí, aby při
finalizaci Programu, respektive při implementaci opatření PZKO byla
zohledněna následující doporučení k prevenci, zmírnění potenciálních
negativních vlivů, respektive posílení pozitivních dopadů na životní prostředí a
veřejné zdraví (odůvodnění těchto doporučení je obsaženo v kapitolách 7 a 12
SEA dokumentace):
 Upřednostnit následující klíčová opatření před ostatními (viz kapitola 6.3.1):
-

AA1 Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech
měst)

-

AB5 Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí a metra

-

AB6 Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride

-

AB7 Nízkoemisní zóny

-

AB8 Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu

-

AB9 Integrované dopravní systémy

-

AB10

-

ED1 Územní plánování

Zvyšování kvality v systému veřejné dopravy

 Zintenzivnit kontrolní činnost zaměřenou na dodržování závazných opatření
(z EIA a stavebního povolení a výběrových řízení) ke snížení emisí ze
stavebních prací, včetně přepravy prašných materiálů (BD3+EA1). Určit
kompetence, v případě potřeby vyčlenit nové personální zdroje, např.
v rámci ČIŽP.
 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.
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 Konkretizovat opatření „EA1 Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky“.
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.
 Konkretizovat přípravu a budování Park&Ride zón, včetně nezbytných
návazných opatření (AB6+AB5+AB10)
2.

Ministerstvo životního prostředí jako předkladatel koncepce zajistí sledování a
rozbor vlivů PZKO na životní prostředí a veřejné zdraví (s uplatněním indikátorů
- viz návrh v kap. 9 dokumentace vyhodnocení). 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 aglomerace CZ01 – Praha nebude mít
významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (část B).
Pro implementaci opatření PZKO sledovat následující doporučení (část C):
1.

2.

Při realizaci dopravní infrastruktury je nutné sledovat následující doporučení:


Neumisťovat nově budované komunikace (včetně obchvatů) do lokalit s
překračovanými imisními limity znečištění ovzduší (nebo pouze v případě
realizace prokazatelně účinných kompenzačních opatření, tak jak stanovuje
zákon o ochraně ovzduší).



Budovat cyklotrasy a trasy 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.
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).
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Bez příloh
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