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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

B(a)P

Benzo(a)pyren

BRKO

Biologicky rozložitelný komunální odpad

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

CO

Oxid uhelnatý

CO2

Oxid uhličitý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EIA

Posuzování vlivů záměrů na ŽP

EU

Evropská unie

EVL

Evropsky významná lokalita (Natura 2000)

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IČ

Identifikační číslo

IRZ

Integrovaný registr znečišťování

Koncepce, Strategie

V tomto textu vždy dokument ve smyslu § 10a) zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

k.ú.

Katastrální území

Ldvn

Hlukový indikátor pro den-večer-noc

Ln

Hlukový indikátor pro noc

LPIS

Veřejný registr půdy (angl.: Land Parcel Identification System)

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOX

Oxidy dusíku

N2O

Oxid dusičitý

NATURA 2000

Soustava chráněných území Natura 2000, tvořena evropsky významnými
lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO)

NH3

Amoniak (čpavek)

OK

Olomoucký kraj

ORP

Obec s rozšířenou působností

PL

Polská republika

PM10, PM2,5

Suspendované částice frakce PM10,PM2,5 (prašný aerosol)
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PO

Ptačí oblast (Natura 2000)

POH

Plán odpadového hospodářství

SEA

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

SEZ

Stará ekologická zátěž

SHM

Strategické hlukové mapování

SO2

Oxid siřičitý

SRÚOOK 2021+

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s
výhledem do roku 2030

SWOT analýza

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (formalizovaný závěr analýzy)

TZL

Tuhé znečišťující látky

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VOC

Těkavá organická látka (angl.: Volatile organic compounds)

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předložené oznámení návrhu koncepce „Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 20212027 s výhledem do roku 2030“ (dále také Oznámení koncepce) je zpracováno na základě § 10c)
zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení koncepce vychází z obsahu přílohy číslo 7 citovaného zákona. Procedura posouzení vlivů
na životní prostředí pro uvedenou koncepci probíhá v souladu s § 22, písm. b) zákona, v působnosti
Olomouckého kraje (dotčené území tvoří území Olomouckého kraje).
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá dále
povinnost posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry, a jaká opatření
je nutno přijmout. O stanoviska k návrhu koncepce byly požádány tyto dotčené orgány ochrany
přírody:


Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40b,
RCO, 779 11 Olomouc



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13,
779 00 Olomouc



Odbor výkonu státní správy MŽP VIII, Olomouc Krapkova 3, 779 00 Olomouc



Újezdní úřad Libavá, Náměstí 2,783 07 Město Libavá

Z obdrženého stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko,
oddělení Správa CHKO Jeseníky vyplývá, že nelze vyloučit negativní vliv koncepce na lokality soustavy
Natura 2000 (viz kap. E.4. a příloha č. 1 Oznámení) a musí tedy být zpracováno hodnocení vlivů
koncepce na EVL a ptačí oblasti dle § 45i výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

Základním dokumentem pro zpracování Oznámení koncepce je aktuální stav zpracování návrhu
koncepce „Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do roku
2030“ (dále také jen SRÚOOK 2021+) a další koncepční podklady a informace předané zpracovatelům
Oznámení předkladatelem koncepce, dále konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové
podklady a zkušenosti zpracovatelů při zpracování jiných oznámení SEA a dalších koncepčních
materiálů. Hlavní použité materiály jsou uvedeny v závěru Oznámení v kapitole „Seznam použitých
podkladů“. Ke zpracování kapitoly části „C“ Oznámení byly využity existující podklady v souladu
s § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Soulad oznámení uvedené koncepce s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl
konfrontován s platnou právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování
koncepce mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení koncepce v době jeho zpracování
známy.

19-R-16
Březen 2020

7

Oznámení koncepce
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027
s výhledem do roku 2030

A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
A.1 NÁZEV ORGANIZACE
Olomoucký kraj
A.2 IČ
IČ: 60609460
A.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
A.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
telefon: 585 508 84 - sekretariát hejtmana
e-mail: m.kreminska@olkraj.cz , asistentka hejtmana

Kontaktní osoba:
Ing. Radek Dosoudil
vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje
Olomoucký kraj
Odbor strategického rozvoje kraje
tel.: 585 508 326
e-mail: r.dosoudil@olkraj.cz
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B. ÚDAJE O KONCEPCI
B.1 NÁZEV KONCEPCE
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do roku 2030
B.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)
Strategie rozvoje územního obvodu kraje zejména:


analyzuje současný stav a očekávaný vývoj územního obvodu kraje,



stanoví strategické cíle a priority rozvoje kraje a nástroje regionální politiky pro zajištění
dynamického a vyváženého rozvoje územního obvodu kraje a částí jeho území.

Základ dokumentu tvoří „Analytická část“ a „Návrhová část“. Následně bude zpracována také
„Implementační část“.
Analytická část
Analytická část vzniká jako výstup první fáze plánovacího procesu ve spolupráci Olomouckého kraje
a externích zpracovatelů. Cílem socioekonomické analýzy je stručné zhodnocení stavu a vývoje kraje
a identifikace klíčových témat pro rozvojové priority kraje.
Analýza je sestavena na základě základních statistických údajů, které jsou doplněny o základní popis,
interpretace a klíčová zjištění či tvrzení, i s využitím koncepčních sektorových dokumentů
Olomouckého kraje, strukturovaných rozhovorů se zástupci odborů krajského úřadu a se vstupy
těchto odborů. Výstupy jsou projednány a validovány v rámci odborných pracovních skupin
a s externími experty.
Analytická část obsahuje vedle stručného profilu Olomouckého kraje celkem 50 témat členěných do
7 tematických kapitol, které se věnují stavu a vývoji Olomouckého kraje v posledních letech.


Obyvatelstvo



Ekonomika, trh práce a vzdělávání



Doprava a bezpečnost



Životní prostředí a technická infrastruktura



Zdravotnictví a sociální služby



Kultura, sport a cestovní ruch



Veřejná správa, ICT a řízení rozvoje

Každá kapitola je uvozena shrnutím nejpodstatnějších zjištění a obsahuje základní informace
o současném stavu a o vývoji kraje v posledních 5, resp. 10 letech (v závislosti na dostupnosti dat)
s nástinem dalšího vývoje.
Hlavní závěry analytické části jsou uvedeny na samém začátku analytické části ve formě
manažerského shrnutí a na začátku každé z kapitol. Klíčová zjištění jsou strukturována do formy
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SWOT analýzy, která je stěžejním východiskem pro návrhovou část.
Návrhová část
Příprava Návrhové části je teprve v počátcích, jedná se o její aktualizaci. S ohledem na výše uvedené
a předchozí zaměření strategie se dá předpokládat, že koncepce bude řešena v širokém záběru na
komplexní množství témat, jako jsou:


Ekonomika



Lidé a služby



Volný část



Doprava a technická infrastruktura



Životní prostředí a udržitelný rozvoj



Rozvoj území apod.

Součástí návrhové části bude také popis vazeb na kohezní politiku 2021–2027 a na územně plánovací
dokumentaci kraje a současně popis implementační, řídící a organizační struktury pro realizaci
strategie.
Součástí Strategie bude příloha „Vymezení území s výraznými rozdíly v socioekonomickém vývoji“.
Implementační část
Součástí implementační části bude sběr projektů a nastavení způsobu jejich realizace prostřednictvím
budoucích akčních plánů a návrh strategického řízení.
B.3 CHARAKTER
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (Strategie) je základním střednědobým
koncepčním dokumentem kraje.
Jedním z jejích hlavních úkolů je sdílet s obyvateli Olomouckého kraje dlouhodobé vize a cíle
a rozvojové priority a oblasti podpory kraje na období 2021–2027 a dále tak, aby co nejúčinněji
přispívaly k vyváženému a udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje.
Strategie definuje základní strategické cíle rozvoje území a formuluje opatření a aktivity pro jejich
dosažení. Dále je základním strategickým dokumentem, o který se samospráva kraje opírá při
rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících o podporu kraje. Je základním
vodítkem samosprávy při usměrňování dalšího rozvoje území kraje.
SRÚOOK 2021+ pořizuje a v rámci SEA bude předkládat Olomoucký kraj (resp. RADDIT consulting
s.r.o. na základě plné moci (Příloha č. 2)), zpracováním je pověřen Odbor strategického rozvoje kraje
a společnost Bee Partner a.s.
B.4 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ
SRÚOOK 2021+ je základním vodítkem samosprávy při usměrňování dalšího rozvoje území kraje.
Potřeba aktualizace krajské strategie a zpracování SRÚOOK 2021+ vyplývá mj. ze zákona
č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a ze zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v obou
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případech ve znění pozdějších předpisů.
Strategie rozvoje kraje určuje ve stanoveném období zaměření a cíle rozvoje kraje zejména
s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj kraje a jednotlivých částí jeho území a stanoví základní
podmínky pro naplňování těchto cílů a mj.


analyzuje současný stav a očekávaný vývoj kraje,



stanoví strategické cíle a priority rozvoje kraje a nástroje regionální politiky pro zajištění
dynamického a vyváženého rozvoje kraje,



případně vymezí krajem podporované části jeho území.

B.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ
Návrh střednědobého dokumentu „Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 20212027 s výhledem do roku 2030“ bude zveřejněn na Internetových stránkách Olomouckého kraje.
Základní etapy řešení SRÚOOLK 2021+budou následující a strategie bude obsahovat tyto části:




Analytická část
Návrhová část
Implementační část

Stejně jako v případě tvorby strategických dokumentů rozvoje v minulých obdobích jsou do tvorby
SRÚOOK 2021+ zapojeny vybrané subjekty, odborná veřejnost a osobnosti v kraji. Kromě
zpracovatelského týmu budou do přípravy strategie zapojeny také pracovní skupiny složené
z odborníků a členové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Návrh strategie bude posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v případě, že tak
rozhodne příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení.
B.6 HLAVNÍ CÍLE
S ohledem na výše uvedené a zaměření předchozí strategie se dá předpokládat, že koncepce bude
řešena v širokém záběru, obsahujícím řadu témat, jako jsou:


Ekonomika



Lidé a služby



Volný čas



Doprava a technická infrastruktura



Životní prostředí a udržitelný rozvoj



Rozvoj území



ad.

V rámci aktualizace původní Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020 byla
na základě nových informací ověřena platnost vize Olomouckého kraje, strategických cílů a opatření
pro období do roku 2020. Předpokládá se proto, že cíle předkládané koncepce budou z uvedené
strategie vycházet.
Současně platná aktualizovaná Strategie rozvoje Olomouckého kraje 2015-2020 obsahuje níže
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uvedenou vizi, a dále jsou navrženy dlouhodobé a střednědobé priority a jejich cíle, aktualizované
s ohledem na současný stav a vývoj Olomouckého kraje během posledních 5-10 let.
Vize
Olomoucký kraj bude prosperujícím regionem poskytujícím kvalitní podmínky pro spokojený život
obyvatel i pro úspěšné podnikání.
Dlouhodobé a střednědobé priority, cíle


A. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ)
o A.1 Optimalizace systému škol a školských zařízení a zvyšování kvality
o A.2 Podpora zaměstnanosti
o A.3 Podpora rovných příležitostí a prorodinných aktivit
o A.4 Zlepšování podmínek pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity
o A.5 Péče o kulturní dědictví



B. PODMÍNKY PRO ŽIVOT OBYVATEL
o B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče
o B.2 Zkvalitňování a rozvoj sítě sociálních služeb
o B.3 Zmírňování sociálního vyloučení
o B.4 Podpora dalších veřejných služeb



C. EKONOMIKA A INOVACE
o C.1 Zlepšování podmínek pro podnikání
o C.2 Podpora znalostní ekonomiky
o C.3 Rozvoj cestovního ruchu



D. DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST
o D.1 Dobudování a modernizace silniční infrastruktury
o D.2 Modernizace železničních tratí
o D.3 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území
o D.4 Zlepšování podmínek pro nemotorovou dopravu



E. UDRŽITELNÝ ROZVOJ
o E.1 Snižování dopadů lidské činnosti na životní prostředí
o E.2 Zefektivnění odpadového hospodářství
o E.3 Dosažení energetických úspor
o E.4 Zlepšování ekologické stability krajiny
o E.5 Ochrana přírody a krajinného rázu



F. EFEKTIVNÍ SPRÁVA ÚZEMÍ
o F.1 Efektivní fungování krajského úřadu a organizací zřizovaných krajem
o F.2 Plánování a řízení rozvoje
o F.3 Rozvojová spolupráce
o F.4 Rozvoj krizového řízení a integrovaného záchranného systému
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B.7 MÍRA, V JAKÉ KONCEPCE STANOVÍ RÁMEC PRO ZÁMĚRY A JINÉ ČINNOSTI, VZHLEDEM K JEJICH
UMÍSTĚNÍ, POVAZE, VELIKOSTI, PROVOZNÍM PODMÍNKÁM, POŽADAVKŮM NA PŘÍRODNÍ
ZDROJE APOD.
SRÚOOK 2021+ bude hlavním strategickým dokumentem Olomouckého kraje a vytyčí zásadní směry
rozvoje území na období 2021-2027 a dále do roku 2030 tak, aby byl region připraven na další
ekonomický, demografický a politický vývoj. Strategie bude sloužit jako pevný rámec pro další dílčí
tematické koncepce. Bude respektovat zásady udržitelného rozvoje.
Strategie bude podkladem pro:


rozhodování o podpoře projektů rozvoje Olomouckého kraje



rozhodování o (spolu) financování projektů dotačních programů Olomouckého kraje, ČR, EU
a dalších zdrojů.

Na základě Strategie budou realizovány konkrétní projekty naplňující stanovenou vizi, specifické cíle
a opatření, které budou následně stanoveny na základě souladu se zaměřením Strategie.
Pro predikci míry, v jaké koncepce stanoví rámce pro záměry a jiné činnosti, je možné využít
každoročních Hodnocení Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020, kde
jsou podrobně vyhodnocena plnění rozvojových priorit na základě platné strategie včetně výčtu
podpořených projektů. Vzhledem k tomu, že aktualizace SRÚOOK 2021+ pracuje s dosavadním
strategickým přístupem a zachovává priority a strategické cíle s drobnými úpravami, lze na základě
výše uvedených dokumentu vyhodnotit potenciální míru stanovení rámce pro záměry dle přílohy 1
zákona č. 100/2001 Sb. analogicky s doposud realizovanými aktivitami (projekty).
Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze,
velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je komentována zde:


umístění záměrů – část z předpokládaných opatření a z nich vyplývajících záměrů bude
pravděpodobně administrativního, organizačního či marketingového charakteru bez
významnějšího územního průmětu. Některá opatření mohou mít konkrétnější územní průmět
(např. opatření v oblasti mobility, podpory podnikání, infrastruktury, cestovního ruchu,
životního prostředí apod.). Tzn. u některých projektů bude možné odhadnout jejich umístění,
zároveň však koncepce nebude stanovovat podrobnější požadavky na jejich lokalizaci, rozsah,
apod. Umístění většiny záměrů sice bude vycházet z platné ZÚR a územně plánovacích
dokumentací, zároveň bude SRÚOOK 2021+ podkladem pro změny ZÚR a nové ÚPD či jejich
změny.



povaha a velikost záměrů – konkrétní velikost záměrů v koncepci nebude rámcově
specifikována a bude řešena až v dalších fázích přípravy projektů. Záměry budou uvedeny
výčtem, jejich povaha, rozsah, případně kapacity však nebudou podrobněji charakterizovány.



provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje – tyto informace nebudou s ohledem na
podrobnost koncepce uvedeny a budou předmětem řešení v navazujících fázích přípravy
konkrétních záměrů dle stavebního zákona, případně v rámci procesu EIA či naturového
hodnocení záměrů.

B.8 PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do roku 2030 bude
navržena v jedné hlavní variantě. Forma návrhu ovšem umožňuje alternativní postup při
implementaci koncepce v rámci realizaci projektů / aktivit při respektování hlavního rámce koncepce.
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Projekty musí být vybírány v souladu s principy minimalizace vlivů na životní prostředí a musí být tedy
podrobeny posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), naturovému a biologickému hodnocení,
respektive hodnocení dle procedury stavebního zákona v případě těch projektů, které zákonu
č. 100/2001 Sb., zákonu č. 114/1992 Sb., nebudou podléhat.
B.9 VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY
B.9.1 VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů na evropské,
národní, krajské a místní úrovni. Jejich úplný výčet by nebyl – vzhledem k cílům oznámení a různé
úrovni vzájemných vazeb – účelný. Je potřeba zmínit následující principy:
1. SRÚOOK 2021+ by měla být v souladu s tematickými prioritami EU pro období 2021-2027 i cíli
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ tak, aby nedocházelo ke kumulaci vlivů na životní prostředí
prostřednictvím nekoordinovaných záměrů.
2. SRÚOOK 2021+ je základní, střešní strategií kraje pro návrhové období, s níž by se stávající
koncepční dokumenty kraje měly postupně sladit, nebudou-li s ní a nově stanovenými prioritami
v principiálním souladu.
Vztah strategie ke strategickým dokumentům na mezinárodní úrovni:


Kohezní politika 2021+

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni:


Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019)



Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)



Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (2019)



Analýza konkurenceschopnosti ČR (2010)



Národní dokument k územní dimenzi (2015)



Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 (akt. 2016)



Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 (2016)



Státní energetická koncepce ČR (2015)



Plán odpadového hospodářství ČR (2014)



Dopravní politika České republiky pro období 2014- 2020 s výhledem do roku 2050 (2013)



Národní program snižování emisí ČR (akt. 2019)



Politika ochrany klimatu ČR (2017)



Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)



Program rozvoje venkova 2014-2020 (2015),



Aktuální verze Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU (2009),



Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP) (1998),



Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 (2014),
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Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny
v 21. století (2002)

Vztah strategie k hlavním strategickým dokumentům na krajské úrovni:


Současná Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020 (vazba viz výše)



Zásady územního rozvoje Olomouckého krajem, ve znění aktualizace č. 3 (2019)



Územně analytické podklady Olomouckého kraje. 5. aktualizace (2017)



Odvětvové koncepce Olomouckého kraje
B.9.2 VZTAH K PŘIJATÝM CÍLŮM V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cíle navrhované v rámci této Strategie by měly být v souladu s cíli vybraných strategických
a programových dokumentů, především těch, které byly či jsou připravovány pro období 2021+.
Níže je tabulkovou formou (Tab. 1) provedeno vyhodnocení vztahu SRÚOOK 2021+ k jiným
koncepcím přijatým na mezinárodní, vnitrostátní a regionální úrovni, které se vztahují k zájmovému
území, předmětu řešení posuzované koncepce a způsobu zapracování cílů ochrany životního
prostředí. Hodnocení je provedeno pomocí stupnice uvedené v následující tabulce, která byla
převzata z Metodického doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí
(Věstník MŽP č. 1/2019).

Tab. 1

Vztah předkládané koncepce vůči jiným koncepcím přijatým na mezinárodní, vnitrostátní
a regionální úrovni

Intenzita vztahu Popis vztahu

Odůvodnění vztahu

velmi silný (přímý) vztah

Strategický dokument obsahuje podněty, požadavky nebo
záměry s konkrétně definovaným nárokem na změnu využití
území, které se přímo promítají do posuzované koncepce,
jejich zahrnutí je nezbytnou podmínkou vyplývající z přijatého
strategického dokumentu.

2

silný (přímý) vztah

Strategický dokument bez konkrétně definovaných nároků na
promítnutí do předkládaného dokumentu. Do předkládané
koncepce se promítají ve formě priorit, požadavků nebo
podmínek (verbální výroky). Realizace koncepce není přímo
závislá na přijatém strategickém dokumentu.

1

slabý
vztah

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo
záměry s přímou vazbou na navrhovanou koncepci, je však
podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů.

0

bez vztahu

3

nebo

nepřímý

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo
záměry, které vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

V následující tabulce (Tab. 2) je provedeno vyhodnocení intenzity vztahu SRÚOOK 2021+ k těm
koncepcím, ke kterým byl identifikován nějaký vztah nebo u kterých nebylo možno tento vztah
a priori vyloučit. Koncepce, u kterých bylo možno vztah a priori vyloučit nebo byl zjevně zanedbatelný
(intenzita vztahu 0), nejsou, až na výjimky, v následující tabulce uváděny.
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Tab. 2

Vztah SRÚOOK 2021+ k dalším koncepčním dokumentům
Možná
vazba

Komentář

0

Neobsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou
koncepci.

Nová politika soudržnosti EU 2021-2027
(dosud neschválený návrh)

2

Obsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou
koncepci. Cíle Nové politiky se promítají např. do:
Priorita 2: Klimatická změna, Odpadové hospodářství,
Priorita 3: Ekologická doprava.

Národní dokumenty

Možná
vazba

Komentář

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se přímo
promítají do posuzované koncepce. Krajská strategie ze
Strategie regionální rozvoje ČR 2021+ vychází a rozvíjí její
témata.

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se přímo
promítají do posuzované koncepce. Krajská strategie
z ČR 2030 vychází a rozvíjí její témata.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Pravděpodobně se budou promítat do předkládané
koncepce prostřednictvím Priority E. Udržitelný rozvoj:
ochrana ovzduší (např. ekologizace dopravy) snižování
emisí skleníkových plynů (podpora OZE, mitigace) nebo
adaptace na klimatickou změnu (voda) a realizaci prvků
zeleně.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
především prostřednictvím Priority E. Udržitelný rozvoj a
cílů zaměřených na zlepšování kvality životního prostředí
(např. péče o zeleň, zadržení vody v krajině, využívání
brownfields).

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Program se v koncepci bude pravděpodobně promítat
prostřednictvím priority E. Udržitelný rozvoj a cílů
s důrazem na zlepšení kvality životního prostředí a
adaptace sídel na změnu klimatu (např. péče o zeleň,
zadržení vody v krajině, mitigace, využívání brownfields).

2

Obsahuje požadavky řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
prostřednictvím priority E. Udržitelný rozvoj a cílů,
zejména těch týkajících se alternativních forem dopravy,
adaptace sídel na změnu klimatu, OZE, budování
vodovodů a kanalizace a dalších.

Mezinárodní dokumenty
Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030

Strategie regionální rozvoje ČR 2021+

Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030

Státní politika životního prostředí České
republiky 2012-2020

Strategie ochrany biologické
rozmanitosti České republiky 2016 –
2025

Aktualizace státního programu ochrany
přírody a krajiny, 2009

Politika územního rozvoje ČR,
Aktualizace č. 1 (2019) a Aktualizace č. 2
a 3 (2019)
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Politika ochrany klimatu ČR (2017)

2

Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR, 2015

2

Národní akční plán adaptace na změnu
klimatu, 2017

2

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

2

Dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR –
Zdraví pro všechny v 21. století

2

Národní akční plán zdraví a životního
prostředí ČR (NEHAP) (1998)

1

Aktualizace Národního program
snižování emisí České republiky, 2019

2

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

2

Plán odpadového hospodářství ČR pro
období 2015-2024 (2014)

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
prostřednictvím priority E. Udržitelný rozvoj a cílů
zaměřených na energetické úspory, snižování emisí
skleníkových plynů z dopravy (např. podpora
alternativních forem dopravy), využití OZE a další.
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
prostřednictvím priority E. Udržitelný rozvoj a cílů s
důrazem na zvýšení kvality životního prostředí, adaptace
na změnu klimatu (voda, mitigace), OZE.
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Národní akční plán se v koncepci bude pravděpodobně
promítat prostřednictvím priority E. Udržitelný rozvoj a
intervencí v oblasti mitigací, zlepšování mikroklimatu ve
městech a posílení přirozených funkcí krajiny (zadržování
vody, péče o zeleň) a OZE.
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Priority Strategie se v koncepci bude pravděpodobně
promítat prostřednictvím cílů v oblasti zlepšováním
kvality ovzduší, bezpečnosti, zajištění zdravotní a sociální
péče (např. lepší dostupnost zdravotních služeb, podpora
zdravotních služeb, důraz na prevenci apod.).
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
cílů s důrazem na sociální oblast (podpora seniorů, lepší
životní podmínky a bezpečnost apod.) a zlepšení kvality
životního prostředí (např. podpora udržitelných forem
dopravy).
Neobsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Je podkladem pro odůvodnění budoucích návrhů patření
a aktivit, celkově pak prostřednictvím cíle zachování
kvality životního prostředí .
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Priority Programu se v koncepci budou pravděpodobně
promítat do cílů zaměřených na dopravu (zejm. podpora
alternativních forem dopravy, multimodalita, omezení
tranzitu) a OZE.
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Priority Strategie se v koncepci budou pravděpodobně
promítat prostřednictvím cílů zaměřených na dopravu
(zejm. podpora alternativních forem dopravy,
multimodalita, omezení tranzitu), OZE a smart
technologií.

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané
koncepci. Budou se do předkládané koncepce promítat
především
prostřednictvím
podpory
zavádění
oběhového hospodářství, snižováním produkce KO apod.
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Program předcházení vzniku odpadů ČR
(2014)

2

Koncepce ochrany před následky sucha
pro území České republiky, 2017

2

Národní plány povodí – Povodí Dunaje,
Povodí Odry, 2015

3

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se do předkládané koncepce promítat především
prostřednictvím
podpory
zavádění
oběhového
hospodářství, snižováním produkce KO apod.
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Priority Programu se v koncepci budou pravděpodobně
promítat prostřednictvím intervencí v podobě zadržování
vody v krajině apod.
Obsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou
koncepci, např. prostřednictvím cíle zvyšovat počet
obyvatel připojených na vodovody a kanalizaci, zajištění
dostupnosti pitné vody nebo obnova přirozeného
vodního režimu a zlepšování přirozené retenční
schopnosti krajiny.

Možná
vazba

Komentář

3

Předkládaná koncepce bude z původní koncepce
vycházet a cíle v ní uvedené budou aktualizovány.

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se budou přímo
promítat do posuzované koncepce, zejména cíle na
zvýšení retenční schopnosti krajiny a regenerace
brownfields.

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se budou přímo
promítat do posuzované koncepce, která z ÚAP vychází a
respektuje je (všechny cíle).

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se promítat se do předkládané koncepce
především prostřednictvím podpory nízkoemisních
forem dopravy ad.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se do předkládané koncepce promítat především
prostřednictvím podpory realizace protihlukových
opatření.

Plán odpadového hospodářství OK 20162025

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se do předkládané koncepce promítat především
prostřednictvím
podpory
zavádění
oběhového
hospodářství, snižováním produkce KO apod.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací OK
2017-2027

3

Obsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou
koncepci, např. prostřednictvím cíle zvyšovat počet
obyvatel připojených na vodovody a kanalizaci, ad.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci,
např. podporu
různorodosti
lesních
porostů,
udržitelného hospodaření v lesích, podporovat zakládání
ÚSES ad.

Krajské dokumenty
Strategie rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje 2015-2020
Zásady územního rozvoje Olomouckého
kraje, ve znění následných aktualizací
(č. 3)

Územně analytické podklady
Olomouckého kraje (5. aktualizace,
2017)

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna
Střední Morava- CZ07 (2016-2020)

Akční plán protihlukových opatření ke
strategickým hlukovým mapám – 2. kolo
(2016)

Koncepce ochrany přírody a krajiny OK
2004-2014 (v platnosti)
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Koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty OK 2004 (v platnosti)

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci,
např. podporu informovanosti veřejnosti o třídění
a recyklaci odpadů, oběhovém hospodářství apod.

Vazby na koncepční materiály, ke kterým byl identifikován velmi silný (3) nebo silný (2) vztah
SRÚOOK 2021+ budou podrobněji popsány v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví v případě, že o nutnosti jeho zpracování rozhodne příslušný úřad v další fázi
procedury SEA.
Vlivy realizace těchto koncepcí budou vzájemně interferovat. Největší vazba je mezi dokumenty na
krajské úrovni – tj. zejména se ZÚR a ÚAP. Lze předpokládat, že tyto a další koncepce s větší vazbou
se budou vzájemně doplňovat, tj. budou provázány. Jejich působení tak bude synergické – např.
v oblasti odpadového hospodářství bude SRÚOOK 2021+ vycházet z platného POH OK a zpětně
může, pokud se tato potřeba objeví, u této koncepce podněcovat změny při její budoucí aktualizaci.

B.10 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Koncepce je připravována v průběhu let 2019 až 2020. Finální termín dokončení a schválení koncepce
bude záviset také na dalším vývoji procesu SEA. Předpokládané definitivní schválení dokumentu je
v druhé polovině roku 2020.
B.11 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Koncepce je zpracována primárně pro nadcházející programové období EU, tj. 2021 do r. 2027
s výhledem do r. 2030.
B.12 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2017 s výhledem do roku 2030 bude
projednána a schvalována Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Dle § 10 g, odst. 4, zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nemůže koncepce bez
stanoviska dle tohoto zákona schválena. Zastupitelstvo je povinno zohlednit požadavky a podmínky
vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje
a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj
postup odůvodnit.
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně vykazovaných
údajů Ministerstva ŽP ČR, Olomouckého kraje a z dalších zdrojů. Výše uvedené zdroje byly tam, kde
to bylo možné, doplněny dalšími relevantními údaji o stavu životního prostředí, například získanými
z aktuálních dokumentů, týkajících se stavu ŽP v kraji, ve smyslu § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v dotčeném území není provést
samoúčelnou kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit významné nedostatky a trendy
v zatížení jednotlivých složek ŽP i v jejich geografické distribuci tak, aby bylo v rámci zjišťovacího
řízení možno zvážit vliv navrhovaných intervencí koncepce na vývoj životního prostředí, nezbytnost
posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. i formulaci referenčních cílů životního prostředí, jako základní
metody hodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.
C.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Územím dopadu pro realizaci koncepce je Olomoucký kraj. Vzhledem k charakteru koncepce se dá
předpokládat, že opatření budou směřovat primárně na jeho území.
Vymezení kraje je patrné na následující mapě (Obr. 1).

Zdroj: googlemaps.com

Obr. 1

Vymezení Olomouckého kraje
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C.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ
OVLIVNĚNY
Koncepcí je dotčeno území vyššího územně samosprávného celku České republiky (součást jednotky
NUTS 2) Olomoucký kraj.
Území Olomouckého kraje je tvořeno okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Na
území kraje se nachází 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností:


Hranice



Prostějov



Jeseník



Přerov



Konice



Šternberk



Lipník nad Bečvou



Šumperk



Litovel



Uničov



Mohelnice



Zábřeh



Olomouc

Dále se na území kraje nachází v rámci ORP 20 územních obvodů pověřených obcí. Počet obcí
v Olomouckém kraji je 402, z nich 30 má statut města. Největšími městy jsou Olomouc, Přerov,
Prostějov, Šumperk a Jeseník. Ve výše uvedených 30 městech žije 56,0 % všech obyvatel kraje (ČSÚ,
2020, data k 31. 12. 2018).
C.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Dotčené území je tvořeno Olomouckým krajem, který se nachází ve střední a severní části Moravy,
a se svou rozlohou 5 271,52 km2 tvoří jen 6,7 % území České republiky. Olomoucký kraj na severu
hraničí s Polskou republikou, na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským
a Jihomoravským krajem a na západě s krajem Pardubickým (ČSÚ, 2020).
Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd
(1 491 m n. m.). Jižní část kraje je tvořena rovinatou. Nejníže položeným bodem je řeka Morava
u Kojetína (190 m n. m). Olomoucký kraj nabízí velké množství přírodních zajímavostí, nachází se zde
například Chráněná krajinná oblast Jeseníky s nejrozlehlejším moravským rašeliništěm Rejvíz,
s pětačtyřicetimetrovým Vysokým vodopádem, vodní nádrží a přečerpávací vodní elektrárnou Dlouhé
Stráně na vrcholu kopce a dalšími přírodními scenériemi. V nízkých polohách se vyskytují lužní lesy
v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, které jsou domovem mnohých ohrožených druhů
rostlin i živočichů. Dále se v Olomouckém kraji nacházejí krasové úvary, např. Javoříčské, Mladečské
a Zbrašovské aragonitové jeskyně (ČSÚ, 2020).
C.3.1 KLIMA
Z hlediska klimatických poměrů se Olomoucký kraj nachází v mírném klimatickém pásmu, v mírně
teplé oblasti.
Podle klimatologické klasifikace E. Quitta z roku 1971 lze vymezit na území Olomouckého kraje
několik typů klimatických oblastí. Za nejteplejší a nejsušší oblast je označován Hornomoravský úval,
který je klasifikován jako teplá oblast T2. Je charakteristická průměrnou roční teplotou vzduchu mezi
8 a 9 °C1 a s průměrným ročním úhrnem srážek 500–600 mm2 se rovněž jedná o nejsušší oblast
1

ČHMÚ – průměrná roční teplota vzduchu za období 1961–1990
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v celém kraji. Obdobné roční teploty vzduchu se vykytují taktéž na malém území Vidnavské nížiny
v severní části kraje.
Centrální části regionu lze dle uvedené makroklimatické regionalizace označit za mírně teplé oblasti
(MT7–MT11), které s postupem na sever přecházejí v chladnou oblast. Navazující podhůří a přilehlé
vrchoviny spadají do chladné klimatické podoblasti CH7 a roční úhrny srážek se zde pohybují mezi
1 000 a 1 200 mm ročně. Oblast Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku tvoří nejchladnější část
území Olomouckého kraje a jsou řazeny do chladné podoblasti CH4. Průměrná roční teplota vzduchu
se zde pohybuje v intervalu 0–3 °C. Rovněž se jedná o oblast velmi bohatou na srážky, což dokazují
hodnoty průměrných ročních úhrnů srážek, které zde přesahují až 1 200 mm za rok.
Charakteristiky jednotlivých klimatických oblasti jsou pak uvedeny v tabulce níže (Tab. 3).

2

ČHMÚ – průměrný roční úhrn srážek 1961–1990
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Tab. 3

Charakteristiky klimatických oblastí Olomouckého kraje dle Quitta (1971)

Číslo oblasti

T2

MT7

MT8

MT9

MT10

MT11

CH4

CH7

50-60

30-40

40-50

40-50

40-50

40-50

50-60

10-30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160-170

140-160

140-160

140-160

140-160

140-160

160-170

120-140

Počet mrazových dnů

100-110

110-130

130-140

110-130

110 –130

110-130

100-110

140-160

Počet ledových dnů

30-40

40-50

40-50

30-40

30-40

30-40

30-40

50-60

Průměrná teplota v lednu

-2 - -3

-2 - -3

-4 - -5

-3 - -4

-2 - -3

-2 - -3

-2 - -3

-3 - -4

Průměrná teplota v červenci

18-19

16-17

17-18

17-18

17-18

17-18

18-19

15-16

Průměrná teplota v dubnu

8-9

6-7

7-8

6-7

7-8

7-8

8-9

4-6

Průměrná teplota v říjnu

7-9

7-8

7- 8

7-8

7-8

7-8

7-9

6-7

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90-100

100-120

100-120

100-120

100-120

90-100

90-100

120-130

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

400-450

400-450

400-450

400-450

350-400

350-400

500-600

Srážkový úhrn v zimním období

200-300

250-300

250-300

250-300

200-250

200-250

200-300

350-400

40-50

60-80

60- 80

60-80

50-60

50-60

40-50

100-120

120-140

120-150

120-150

120-150

120-150

120-150

120-140

150-160

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

Počet letních dnů

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných
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V současnosti dochází na globální úrovni ke změnám v distribuci teplot a srážek, což se projevuje na
evropské úrovni i v rámci ČR a jejich regionů. Ochrana klimatu se tak stává důležitým globálním
environmentálním tématem. Z predikce vývoje klimatu pro území ČR vyplývá:


Postupný nárůst průměrných ročních teplot (o cca 1 °C do r. 2040, přes 2 °C do r. 2070 a přes
3 °C do r. 2100)



Nejvýraznější oteplení v letních měsících (až o téměř 4 °C do r. 2100)



Četnější a delší vlny veder



Mírné snížení množství srážek v letních měsících (o cca 10 % do r. 2100)



Četnější období bezesrážkových období



Častější a intenzivnější výskyt extrémních meteorologických jevů – povodní, přívalových
srážek, období sucha, požárů, apod. (EKOTOXA, 2018).

Průvodním jevem regionální změny klimatu je výskyt epizod s vysokou rychlostí větru spojených
s přechody hlubokých tlakových níží přes Evropský kontinent, zejména v zimě, což představuje rizika
například pro lesní porosty, zemědělství, stavby, energetiku a obyvatelstvo (MŽP, 2015).
Uvedené skutečnosti pak mají přímé dopady na rozvoj území a projevují se v různých oblastech
života. Zejména se jedná o dopady v oblasti zemědělství (gradace škůdců, snižování výnosů), lesnictví
(usychání smrkových porostů a rozvoj škodlivého hmyzu v důsledku lepších klimatických podmínek
pro jeho gradaci i v důsledku oslabení lesních porostů), sociální a zdravotní sféře (dopady vln veder
na seniory, děti a nemocné) a v neposlední řadě také na cestovní ruch (snižování
konkurenceschopnosti zimních středisek v důsledku nedostatku sněhu i vody na zasněžování atd.).
Tyto skutečnosti musí být vzaty v úvahu při plánování rozvoje regionu, zejména v souvislosti
s nezbytnými adaptacemi na klimatickou změnu.
C.3.1 KVALITA OVZDUŠÍ
Území Olomouckého kraje je možné z hlediska kvality ovzduší rozdělit na dvě odlišné oblasti.
Centrální oblast v blízkosti měst se silně urbanizovanou krajinou a významnými zdroji emisí látek
znečišťujících ovzduší, a severní hornatou část (Jesenicko, Šumpersko) s rozptýlenou zástavbou.
V blízkosti hranic s Polskou republikou na severu kraje pak dochází také k dálkovému přenosu emisí
z Polska.
Emisní situace
Stejně jako v ostatních krajích ČR došlo mezi lety 2008-2017 i v Olomouckém kraji k poklesu emisí
znečišťujících látek TZL, SO2, NOx, CO, VOC a NH3.
Emise TZL vyprodukované v Olomouckém kraji v roce 2017 (celkově 3 tis. t) pocházely především
z malých stacionárních zdrojů (nevyjmenovaných stacionárních zdrojů) (74,7 %), zejména pak
z lokálního vytápění domácností. Tyto emise se daří snižovat také prostřednictvím tzv. kotlíkových
dotací, v kraji byla v roce 2019 vyhlášena v pořadí již 3. výzva na výměnu domácích kotlů na pevná
paliva pro období 2019-2023, kdy má být vyměněno nejméně 1 715 zařízení.
Nejvyšší podíl měly tyto malé (nevyjmenované) zdroje i na celkových emisích CO, a to 81,9 %
z celkového objemu 42,5 tis. t. Emise SO2 (celkově 3,6 tis. t) byly emitovány především při výrobě
elektřiny a tepla (80 %), emise NOx (celkově 6,7 tis. t) pak především z mobilních zdrojů, resp.
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z dopravy (51,0 %). Emise NH3 s celkovou produkcí 4,4 tis. t souvisely v kraji zejména se zemědělskou
činností, především s chovem hospodářských zvířat (98,5 %). Vznik emisí VOC (14,0 tis. t) byl vázán
na používání a výrobu organických rozpouštědel (87,0 %) (Cenia, 2018, ČHMÚ 2019). Dle ČHMÚ jsou
největším zdrojem emisí VOC lokální topeniště (nedokonalé spalování tuhých paliv). V roce 2017 je
možné sledovat jejich opětovný nárůst, možná je souvislost s chladnější zimou oproti roku 2016.

Zdroj: Český hydrometeorologický úřad, Analytická část SRÚOOK 2021+, 2019

Obr. 2

Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v Olomouckém kraji v období 2008–2017

V mezikrajském srovnání za rok 2017 byly emise základních znečišťujících látek na území
Olomouckého kraje průměrné.

Zdroj: ISAAR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Analytická část SRÚOOK 2021+, 2019

Obr. 3

Krajské srovnání emisí základních znečišťujících látek v roce 2017

V souvislosti s obnovou vozového parku poklesly v období 2008-2017 emise NOx, VOC, CO
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a suspendovaných částic z dopravy. V závěru hodnoceného období však poklesový trend emisí již dále
nepokračoval, emise NOx v roce 2017 meziročně stouply o 1,1 %, emise ostatních sledovaných látek
pak mírně poklesly nebo stagnovaly. Emise skleníkových plynů z dopravy provázané s vývojem
spotřeby paliv v dopravě v období 2008-2017 mírně narůstaly. V meziročním srovnání stouply emise
CO2 z dopravy v roce 2017 o 2,6 % a emise N2O o 2,7 %. Důvodem je celkový nárůst dopravy.

Tab. 4

Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů v Olomouckém kraji, podíly podle
kategorií zdrojů znečišťování ovzduší mezi lety 2013-2017

Zdroje
znečištění
Celkově
všechny zdroje

Vyjmenované
stacionární
zdroje

Nevyjmenované
stacionární
zdroje

Mobilní zdroje

-1

Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017

TZL
3 260,75
2 943,81
3 093,89
3 064,02
3 047,38
406,50
390,69
406,53
439,87
434,31
2 408,88
2 105,63
2 247,02
2 289,72
2 408,88
445,37
447,49
440,34
334,43
334,82

Celkové emise znečišťujících látek (t.rok )
SO2
NOx
CO
VOC
3 988,35
8 655,66
49 001,88
12 739,66
3 884,54
8 587,44
42 485,46
12 070,36
3 968,43
8 406,81
43 648,73
12 622,90
3 753,65
6 811,73
41 810,84
12 328,13
3 596,10
6 733,08
42 517,39
14 019,09
3 287,98
2 787,10
2 645,52
961,23
3 336,06
2 862,23
3 262,92
1 060,47
3 304,06
2 915,78
2 945,27
1 213,65
3 094,25
2 619,18
2 834,96
1 160,97
2 879,50
2 547,06
3 036,24
1 074,08
692,84
721,24
36 231,58
10 406,77
540,12
607,49
30 229,81
9 708,99
655,48
671,77
33 097,00
10 295,32
652,72
706,95
34 016,74
10 412,46
692,84
721,24
36 231,58
10 406,77
7,53
5 147,33
10 124,77
1 371,66
8,37
5 117,71
8 992,72
1 300,91
8,88
4 819,27
7 606,46
1 113,94
6,67
3 485,60
4 959,14
754,71
6,85
3 435,06
4 657,77
747,72

NH3
4 588,10
4 654,81
4 685,33
4 671,68
4 440,70
0,14
0,05
0,00
1,85
23,73
4 535,28
4 601,82
4 632,57
4 625,31
4 535,28
52,67
52,94
52,75
44,53
43,80

Zdroj: ČHMÚ, EMIS, 2019

Imisní situace
Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší na území Olomouckého kraje udává následující mapa oblastí
s překročením imisních limitů (Obr. 4). Dle tohoto vymezení došlo v roce 2017 na více než 50 % území
kraje k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku (bez zahrnutí přízemního
ozónu). Při hodnocení kvality ovzduší se zahrnutím přízemního ozonu se v roce 2017 jednalo o 79,9 %
území kraje (Cenia, 2018).
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Zdroj: ČHMÚ, Analytická část SRÚOOK 2021+, 2019

Obr. 4

Mapa oblastí kraje s překročenými imisními limity bez započtení přízemního ozonu v roce
2017

Kvalita ovzduší v Olomouckém kraji je ovlivněna především silniční dopravou a vytápěním
domácností, rozptyl je ovlivňován aktuálními meteorologickými podmínkami (Cenia, 2018).
Olomoucký kraj ve srovnání s ostatními kraji ČR tak patří mezi kraje s poměrně znečištěným
ovzduším. Z hlediska kvality ovzduší však lze území kraje rozdělit na dvě odlišné oblasti. Stav ovzduší
na severu regionu, tedy ve vyšších polohách Jeseníků, lze považovat za dobrý. Ovšem i v této oblasti
se již při špatných rozptylových podmínkách objevují smogové situace (např. město Jeseník). Také
severní část kraje při hranicích s Polskou republikou patří ke znečištěným oblastem (zde je možné
předpokládat přeshraniční vliv emisí z polské strany hranice). Odlišná situace než v horských
oblastech (kromě severní strany Jeseníků) panuje v jižní části kraje, kde jsou situována největší
města. V rámci oblasti je dlouhodobě špatná situace v Přerově. Ta je způsobena nejen stacionárními
zdroji (např. Teplárna Přerov či výrobce anorganických chemických produktů PRECHEZA, a. s.), ale
i intenzivní tranzitní dopravou a nedokonalým spalováním v lokálních topeništích. V menší míře
se zde může projevovat také vliv přenosu škodlivých látek z ostravské aglomerace, a to především při
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severovýchodním proudění vzduchu. Nízká kvalita ovzduší je rovněž v Olomouci a Prostějově
(mj. v důsledku vlivu intenzivního zemědělství v okolí).
V roce 2017 docházelo na stanicích imisního monitoringu na území Olomouckého kraje
k překračování imisních limitů koncentrací dvou škodlivin, a to suspendovaných částic frakce PM10)
a benzo(a)pyrenu. Ke zvýšeným koncentracím PM10 velkou měrou přispívají domácí topeniště,
dopravní zátěž a v oblasti Hornomoravského úvalu také značné zemědělské využití půdy. V roce 2017
byl překročen imisní limit pro 24hodinovou koncentraci PM10 (Lv = 50 µg.m-3, maximální povolený
počet překročení za kalendářní rok je 35krát). K překročení došlo na pěti lokalitách, k největšímu
počtu překročení došlo na stanici Přerov (53x a maximální 24hodinová koncentrace dosáhla
197,3 µg.m-3).
Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu (Lv = 1 ng.m-3) byl v roce 2017
překračován na dvou lokalitách v Olomouci, přičemž na stanici Olomouc-Hejčín dosáhla hodnota
průměrné roční koncentrace 1,5 ng.m-3. Vysoké koncentrace benzo(a)pyrenu souvisejí především
s lokálním vytápěním domácností.
Nejvyšší hodnoty pětiletých (klouzavých) průměrů imisních koncentrací hlavních sledovaných
znečišťujících látek v ovzduší (NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu) v Olomouckém kraji jsou
znázorněny na níže uvedených obrázcích (Obr. 5 - Obr. 9).

Zdroj: ČHMÚ, 2019

Obr. 5

Rozložení průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého (NO2) 2013-2017
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Zdroj: ČHMÚ, 2019

Zdroj: ČHMÚ, 2019

Obr. 6

Obr. 7

Rozložení průměrných ročních
koncentrací suspendovaných částic
PM10

Rozložení 36. největší 24hodinové
koncentrace suspendovaných částic
PM10
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Zdroj: ČHMÚ, 2019

Zdroj: ČHMÚ, 2019

Obr. 8

Obr. 9

Rozložení průměrných ročních
koncentrací suspendovaných částic
PM2,5

Rozložení průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu

C.3.2 GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY
Na ploše Olomouckého kraje kromě Jesenicka a Šumperska se stýkají dvě základní geologické
soustavy budující území České republiky - Český masív a Karpatská soustava, které jsou překryty
komplexem kvartérních sedimentů. Na území Olomouckého kraje zasahují regionálně - geologické
jednotky všech tří strukturních pater Českého masívu - z předplatformních krystalinických oblastí to
jsou lužická a moravskoslezská oblast, z oblasti svrchního karbonu a permu je zastoupen limnický
permokarbon reprezentovaný boskovickou brázdou a konečně z jednotek platformních to jsou region
české křídové pánve a jednotky kvartéru oblastí kontinentálního zalednění a extraglaciálních oblastí.
Karpatská soustava je zastoupena oblastí karpatské předhlubně (KOPK OK, 2004).
V minulosti byl Olomoucký kraj významnou základnou měděných, zlatých a polymetalických rudních
ložisek - zlatohorský revír. V současné době se na území kraje žádné rudy ani palivoenergetické
suroviny netěží. Kraj nadále zůstává celorepublikově významným z hlediska zásob i těžby vápenců
a cementářských surovin a všech druhů stavebních surovin stavebního kamene, kamene pro hrubou
a ušlechtilou výrobu, štěrkopísků i cihlářských surovin (KOPK OK, 2004). Těžba je situována především
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do okresů Olomouc a Přerov.
Z hlediska geomorfologického členění lze region zařadit jak do Hercynského systému (celá severní,
západní a taktéž východní část Olomouckého kraje), tak i do systému Alpskohimalájského (jižní okraj
a centrální část Olomouckého kraje). Při členění na provincie se jedná o Českou vysočinu a Západní
Karpaty. Mezi geomorfologické celky s nejvyšší plochou v celém kraji patří Hornomoravský úval, Nízký
a Hrubý Jeseník, Zábřežská či Hanušovická vrchovina a rovněž Rychlebské hory. Na území kraje
zasahuje taktéž nepatrná část geomorfologického celku Orlických hor ze sousedního Pardubického
kraje (SRÚOOK, AČ, 2020).
Nejvýraznější geomorfologickou strukturou je příkopová propadlina Hornomoravského úvalu s mírně
zvlněným nížinným georeliéfem. Ten ostře kontrastuje s příkrými zlomovými svahy Nízkého Jeseníku
na severovýchodě a téměř neznatelně je oddělen od Zábřežské vrchoviny na severozápadě.
Nejvýraznější zlomový svah Nízkého Jeseníku prořezávají hluboká údolí levostranných přítoků Moravy
(Bystřice, Bělkovický potok). Údolí Bystřice je pozoruhodné z geomorfologického hlediska, v jeho
strmých svazích došlo ke vzniku četných mrazových srubů a kamenných proudů (PP Kamenné proudy
u Domašova). Oproti tomu Zábřežská vrchovina není vůči Hornomoravskému úvalu výrazněji
omezena a ani pravostranné přítoky Moravy se tak ostře nezařezávají do terénu. Její součástí jsou
pozoruhodné krasové oblasti - Mladečský a Javoříčský kras, které vznikly na devonských vápencích.
Kromě působivé krápníkové výzdoby se zde vyskytují i další krasové jevy, např. vyvěračky u Řimic,
skalní brána Zkamenělý zámek a řícený závrt Zátvořice. Malá krasová oblast s několika závrty
se vyvinula také mezi Grygovem a Krčmaní. Další výraznou sníženinou kerného původu je Moravská
brána. Také její mírně zvlněný nížinný georeliéf kontrastuje s příkrými zlomovými svahy okolních
kerných struktur Nízkého Jeseníku. Zlomový svah oddělující právě tyto dva geomorfologické útvary
ostře prořezávají pravostranné přítoky Bečvy. Velmi zajímavé je uskupení mrazových srubů, známé
pod turistickým názvem Potštátské skalní město. Jihovýchodní omezení Moravské brány tvoří kerná
struktura Maleník. Jeho nejvyšší partie mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi tvoří plochý hřbet, na
kterém nalezneme krajinnou dominantu - zříceninu Helfštýna. Součástí Maleníku je také Hranický
kras, jehož největší turistickou atrakcí jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně s mnoha neobvyklými
krasovými jevy a Hranická propast, která je nejhlubší propastí v České republice. Novodobý
antropogenní reliéf souvisí zejména s těžbou nerostných surovin - zbytky štol, důlních jam a odvalů,
stopy po sobě zanechala těžba štěrkopísků a cihlářských surovin (umělá jezera), stavebního kamene,
vápence a stavebních písků. Velmi problematické jsou vápencové velkolomy na Přerovsku, které
se nacházejí v těsném sousedství několika významných chráněných území (Střední Morava, 2020).
Sesuvná území
Nejrozsáhlejší sesuvná území se v kraji nachází na Hranicku a Lipnicku, kde mohou být sesuvy
způsobené jak těžbou, tak narušením území výstavbou liniových staveb procházejících přes
Moravskou bránu. Dále jsou sesuvy situovány také na Jesenicku a Zábřežsku, kde jsou spojeny
s těžbou vápence, na Šumpersku (rula a amfibolit), Žulovsku (žula) (ÚAP RURÚ, 2017).
Poddolovaná území
Poddolovaná území představují další rizikový geofaktor podmiňující stabilitu území. Na rozdíl od
sesuvů jsou výhradně produktem lidské činnosti – podpovrchové těžby nerostných surovin.
Vyskytují se především v severní části kraje, nejvíce v okolí Zlatých Hor, Jeseníku (také Rejvíz),
Šternberku, Uničova, Ostružné, Vernířovic, Zálesí, Bílé Vody a jižněji pak v okolí Moravského Berouna
a Hrubé Vody, případně dalších lokalit. V severní části se jedná o území těžby železných rud, grafitu,
radioaktivních surovin a zlatonosných rud, v jižní části kraje pak území těžby stavebních surovin
a železných rud (Geofond, 2020).
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C.3.3 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
Za starou ekologickou zátěž (SEZ) je považována lokalita, kde se vyskytuje závažné riziko kontaminace
podzemních vod, povrchových vod nebo horninového prostředí způsobené lidskou činností. Tato
možná kontaminace ohrožuje zdraví člověka nebo složky životního prostředí a její původce již
neexistuje nebo není znám.
V Olomouckém kraji je v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM 3) potvrzena kontaminace
u 773 lokalit (schválených lokalit). Mnoho z těchto lokalit se nachází na území Vojenského újezdu
Libavá, v okolí Prostějova, Konic a Loštic, a v severní části kraje. Na území kraje se dále vyskytují
neprověřené kontaminované lokality, tedy tento počet kontaminovaných míst nemusí být úplný.
V následující tabulce jsou uvedeny nejrizikovější lokality (kategorie priority A3 – sanace je naléhavá),
které se nacházejí v zájmovém území.

Tab. 5

Staré ekologické zátěže s největší rizikovostí
bezodkladného nápravného opatření – kategorie A3

v Olomouckém

kraji

s nutností

Název lokality

Obec, k. ú.

Původ kontaminace

VELAMOS a.s. Loučná
nad Desnou

Rejhotice

strojírenství

FARMAK a.s.

Klášterní
Hradisko

chemický průmysl (léčiva,
gumárenství, plasty, umělá
vlákna...)

kontaminace půdy a podzemních
vod

EUTECH, a.s.

Šternberk

strojírenství

kontaminace půdy a podzemních
vod

VELAMOS - areál
Sobotín

Petrov nad
Desnou

strojírenství

kontaminace půdy, povrchových
a podzemních vod

Šumperk

jiné

kontaminace půdy, povrchových
a podzemních vod

MEP Postřelmov Slovácké strojírny

Postřelmov

strojírenství

kontaminace půdy a podzemních
vod

ČD DVK Šumperk

Šumperk

doprava a distribuce
(produktovody, distribuční
sklady)

kontaminace půdy a podzemních
vod

Olšany u Prostějova

Dubany na
Hané

strojírenství

kontaminace půdy a podzemních
vod

Jímací území Olšany

Olšany
u Prostějova

strojírenství

Kontaminace podzemních vod

Velobel, s.r.o. Zlaté
Hory

Zlaté Hory
v Jeseníkách

strojírenství

kontaminace půdy a podzemních
vod

RWE GasNet, s.r.o.
Bernartická

Javorník-ves

plynárenství

kontaminace půdy a podzemních
vod

V a K s.p. Šumperk Kalové laguny

Kontaminace a rizika
kontaminace půdy a podzemních
vod

Zdroj: SEKM 3, 2020
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C.3.4 VODA
Olomouckým krajem prochází hlavní evropské rozvodí, které odděluje úmoří Baltu (povodí Odry)
a Černého moře (povodí Moravy). Mezi nejvýznamnější vodní toky v kraji patří řeka Morava s přítoky
Desnou, Oskavou, Romží, Hanou a Bečvou. Páteřním tokem území je řeka Morava, která pramení na
úbočí Králického Sněžníku (Pardubický kraj). Řeka Desná pramení v Hrubém Jeseníku a do Moravy se
vlévá u Postřelmova. Řeka Oskava pramení taktéž v Hrubém Jeseníku, je levostranným přítokem
Moravy u obce Chomoutova (severně od Olomouce). Řeka Haná vzniká soutokem Malé Hané a Velké
Hané ve vsi Dědice u Vyškova (Jihomoravský kraj), do Moravy se vlévá u obce Bezměrov
severozápadně od Kroměříže. Řeka Bečva přitéká do Olomouckého kraje z kraje Moravskoslezského
a Moravy se vlévá u Tovačova.
Mezi další významné přítoky Moravy v kraji patří Moravská Sázava, Třebůvka, Bystřice, Romže, Valová
a Velička, nejvýznamnějším tokem povodí Odry je řeka Bělá na Jesenicku (ÚAP, 2017).
Na území Olomouckého kraje se nachází jediná vodní nádrž evidovaná podle § 22 vodního zákona nádrž Plumlov na řece Hloučele. Hlavním účelem je snižování povodňových průtoků a nadlepšování
minimálních průtoků v obdobích sucha. Slouží také jako provizorní vodárenský odběr pro město
Prostějov, k výrobě elektrické energie a rekreaci.
Dále se na území kraje nacházejí další významná vodní díla – nádrže přečerpávací vodní elektrárny
Dlouhé Stráně (řeka Desná), a nádrž Nemilka u Zábřeha (zajištění minimálních průtoků a rybolov).
Z koupacích nádrží to je již jmenovaný Plumlov v Mostkovicích, a dále Poděbrady (U přístaviště
a Plané loučky) v Horce nad Moravou. Další rozsáhlejší vodní plochy jsou zatopené plochy po těžbě
štěrkopísků na Mohelnicku a Tovačovsku (některé jsou využívány jako zdroj vody) a plochy po těžbě
rud a žul na Žulovsku (ÚAP, 2017).
Největší rybníky na území kraje jsou vyjmenovány v následující tabulce.
Tab. 6

Největší rybníky na území Olomouckého kraje

Název
Hradecký rybník
Šumvaldský rybník
Dolní Polom
Křenovský rybník
Polický rybník
Libila dolní
Velký rybník
Dráždíř
Horní Bělotín

Plocha (ha)
150
48
19
14
13
11
10
8
9

Tok
Mlýnský náhon
Oskana
Luha
Mlýnský náhon
Rohelnice
Oskava
Plavný potok
Strhanec (náhon Bečvy)
Luha

Lokalizace
S od Tovačova
JZ od Šumvaldu
V od Polomi
SV od Tovačova
J od Police
J od Dolní Libiny
SZ od Černé Vody
JZ od Prosenic
JV od Bělotína

Jakost povrchových vod
Jakost povrchových vod v kraji se od roku 2000 zlepšuje, avšak v období 2017-2018 došlo oproti
předchozímu období 2016-2017 ke zhoršení jakosti. Toky s nejhorší jakostí vody jsou dlouhodobě
dolní toky řek Romže a Hané (v posledním sledovaném období V. třída – velmi silně znečištěná).
Páteřní tok, řeka Morava měla v období 2017-2018 na většině toku zjištěnou I. a II. třídu jakosti
(neznečištěná a mírně znečištěná voda). Mezi nejméně znečištěné vodní toky patří dlouhodobě řeka
Branná, Desná či Krupá, které tečou mezi Šumperkem, Králickým Sněžníkem a Jeseníkem (viz Obr.
10). Jakost vody je ovlivňována především plošným znečištěním ze zemědělství a komunálním
bodovým znečištěním. Ze zdrojů znečištění, evidovaných v Integrovaném registru znečištění (IRZ), je
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nejvýznamnější potravinářský a těžební průmysl a odpadní vody vypouštěné z ČOV (CENIA, 2020).
Zhoršení jakosti povrchových vod v posledním sledovaném období může být také výsledkem suchého
roku 2018.

Zdroj: CENIA, 2020

Obr. 10 Jakost vody v tocích Olomouckého kraje v období 2017-2018

V rámci monitoringu koupacích vod bylo v Olomouckém kraji v koupací sezoně 2018 sledováno
7 koupacích oblastí. Ve VN Plumlov a v přírodním biotopu Litovel byla zjištěna voda nevhodná
ke koupání z důvodu přemnožení sinic. V ostatních sledovaných oblastech byla po celou sezonu
zjištěna I. a II. třída jakosti (Obr. 11).
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Zdroj: CENIA, 2020

Obr. 11 Kvalita koupacích vod v Olomouckém kraji v koupací sezoně 2018

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou vyhlašovány nařízením vlády a představují
území, která mají být přednostně chráněna jako přirozené zásobárny povrchových a podzemních od,
která může být v budoucnu použita pro zásobování obyvatel.
Na území Olomouckého kraje se nacházejí tři CHOPAV. Na severu kraje to jsou CHOPAV ŽamberkKrálíky a CHOPAV Jeseníky (povrchové vody). Třetí CHOPAV – Kvartér řeky Moravy (podzemní vody)
se nachází jižněji, v oblasti od Šumperka, a pokračuje přes Litovel až k Olomouci (ÚAP, 2017).
Přírodní léčivé vody, zdroje přírodní minerální vody
Na území kraje jsou rovněž vymezeny zdroje léčivých vod, které mají stanovena svá ochranná pásma
zákonem č.164/2001 Sb., lázeňský zákon. Jedná se o:


Teplice nad Bečvou



Brodek u Přerova



Slatinice



Domašov a Sedm Dvorů



Bludov



Ondrášov



Horní Moštěnice



Velké Losiny

19-R-16
Březen 2020

35

Oznámení koncepce
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027
s výhledem do roku 2030

Povodňové riziko a povodňová ochrana
Některé části Olomouckého kraje jsou významně ohrožovány povodněmi, a to především v okolí řeky
Moravy (úsek od Litovle přes Olomouc až po soutok s Bečvou) a také podél toku Bečvy
a v záplavových oblastech jesenických toků. Je to mimo jiné způsobeno intenzivním zemědělským
využitím krajiny, která necitlivými zásahy ztratila retenční schopnosti, tj. schopnost pojmout
či pozdržet dostatečné množství vody. Narušena je také regulace vody v zalesněných oblastech
Jeseníků. Důvodem je převaha smrkových monokultur, které jsou na rozdíl od původních dřevin (buk,
habr), schopné zadržet pouze minimum vody. V současnosti je také velká část těchto lesů postižena
kalamitou, způsobenou spolupůsobením dopadů klimatické změny a kůrovcovou gradací v suchem
oslabených porostech a na svazích vznikly rozsáhlé holiny. Kromě obětí na životech a materiálních
škod představují povodně riziko také environmetální, neboť mohou vést ke kontaminaci půdy
a podzemních vod (SRÚOOK, AČ, 2020).
Nebezpečí vzniku zvláštních povodní (způsobené poruchou vodních děl vzdouvajících nebo
akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich energetický potenciál) je minimalizováno
technickým provedení hrází a zpracovanými manipulačními nebo provozními řády těchto vodních děl.
Velká část území kraje by byla zasažena mimořádnou povodní v případě protržení hrází nádrží pro
přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, Plumlovské přehrady, anebo Šumvaldského rybníka
(Olomoucký kraj, Povodňový plán, 2020).
Základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany v kraji je Povodňový plán Olomouckého kraje.
Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi
na úrovních krajských orgánů státní správy a organizací s celostátní, krajskou nebo významnou
regionální působností. Povodňový plán je zpracován na základě § 71 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a vychází ze současné platné legislativy (vodní zákon a souvisejícími předpisy).
Povodňová problematika souvisí rovněž s problematikou změn klimatu. Do budoucna se předpokládá
nárůst četnosti výskytu a intenzity extrémních meteorologických jevů, mezi které patří nejen
povodně, ale také delší období sucha a nárůst teploty. Bude tedy nutné věnovat pozornost
adaptacím na tyto změny, například na vhodné úpravy vodního režimu v krajině, kdy je
doporučováno jak zvyšování retence vody v krajině, tak umožnění rozlivu povodňových vod. Také ve
městech je nezbytné reagovat na potenciální změny, zejména na zvyšující se teploty v rámci
tepelných ostrovů měst.
Vodní hospodářství
Zásobování vodou
V Olomouckém kraji bylo v roce 2018 zásobeno vodou z vodovodu 93 % obyvatel, což patří mezi
podprůměrné hodnoty v rámci ČR (průměr ČR 95 %), v rámci ČR je tak na 10. místě (viz Obr. 13).
V roce 2018 bylo v Olomouckém kraji celkem vyrobeno 31,2 mil. m 3 vody. Spotřeba vody
v domácnostech se od roku 2000 výrazně snížila, zatímco v roce 2000 činila 92,4 l.obyv. -1.den-1, tak
v roce 2018 to bylo 83,2 l.obyv.-1.den-1. V krajském porovnání se jedná o podprůměrnou hodnotu.
Spotřeba vody ostatních odběratelů, mezi něž se řadí např. služby, zdravotnictví, školství či menší
průmyslové podniky připojené na veřejný vodovod, v roce 2018 činila 37,6 .obyv.-1.den-1 (CENIA,
2020).
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Zdroj: CENIA, 2020

Obr. 12 Spotřeba pitné vody [l.obyv.-1.den-1], 2000-2018

Odpadní vody
Celkový podíl obyvatel připojených na kanalizaci činil 85,3 %, podíl obyvatel připojených na kanalizaci
zakončenou ČOV činil cca 81,8 %. Problémem je především odkanalizování menších obcí do
2 000 obyvatel, a to zejména z finančních důvodů. Výstavba nebo rekonstrukce vodohospodářské
infrastruktury je podporována mj. několika dotačními tituly Olomouckého kraje. V kraji bylo v roce
2018 v provozu celkem 172 ČOV, tedy o 10 více než v roce 2017. Terciární stupeň čištění mělo v roce
2018 celkem 47,7 % ČOV v kraji, což je v rámci ČR podprůměrný podíl (Obr. 13). V roce 2018 bylo
dokončeno několik stavebních prací, které vedly k modernizaci kanalizační sítě a ČOV (CENIA, 2020).

Zdroj: CENIA, 2020
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Obr. 13 Podíl obyvatel připojených na vodohospodářskou
s celorepublikovými průměry [%], 2000-2018)

infrastrukturu

ve

srovnání

C.3.5 PŘÍRODA A KRAJINA
Velkoplošná zvláště chráněná území
Na území Olomouckého kraje se rozprostírají dvě chráněné krajinné oblasti, kterými jsou CHKO
Jeseníky v severní části regionu a CHKO Litovelské Pomoraví nacházející se v centrální části kraje.
Dohromady se v Olomouckém kraji rozprostírají na ploše 558,09 km2, což činí 10,6 % rozlohy kraje.
CHKO Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 a v současnosti zaujímá rozlohu 740 km 2 na území dvou
krajů (Moravskoslezského a Olomouckého).
Nejvyšším bodem CHKO je vrchol Pradědu
(1 491 m. n. m.). Území je z 80 % pokryto lesy, převážně druhotnými smrčinami nebo bučinami
s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů. CHKO je cenné pro výskyt vysokohorského bezlesí,
prameny a rašeliniště a endemické druhy rostlin a živočichů. Dále také specifickým krajinným rázem,
zachovalou lidovou architekturou a technickými památkami ve formě štol a podzemí, které jsou
domovem chráněným letounům. Území CHKO Jeseníky je zajímavé rovněž z hlediska geomorfologie
(ledovcový kar, mrazový srub, kamenná moře) a mineralogických lokalit (zlato, křišťál, epidot atd.).
Na území CHKO se vyskytuje Ptačí oblast Jeseníky.
CHKO Litovelské Pomoraví byla vyhlášena v roce 1990 a jeho rozloha je 93 km2. Nachází na severu
střední Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. Předmětem ochrany je přirozený meandrující tok
řeky Moravy a na něj navazující komplex lužních lesů. Území je rovněž chráněno jako Ptačí oblast.
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Zdroj: CENIA, 2020

Obr. 14 Přehled zvláště chráněných území Olomouckého kraje

Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
V roce 2019 se na území Olomouckého kraje nacházelo 167 maloplošných zvláště chráněných území
(k nejvýznamnějším patří NPR Králický Sněžník nebo NPR Rejvíz). Celkem se jednalo o 11 národních
přírodních rezervací, 13 národních přírodních památek, 47 přírodních rezervací a 96 přírodních
památek (drusop.nature.cz, 2020).
Přírodní parky
Přírodní parky v Olomouckém kraji představují instituty ochrany přírody pro ochranu krajinného rázu.
Do roku 2018 bylo na tomto území vyhlášeno 6 přírodních parků:


Březná



Velký Kosíř



Kladecko



Sovinecko



Údolí Bystřice



Terezské údolí

Celková rozloha přírodních parků činí 0,34 km2 (CENIA, 2018).
Významné krajinné prvky (VKP)
Součástí cenných částí přírody jsou v Olomouckém kraji také významné krajinné prvky (VKP), kterými
jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, která utvářejí její typický
vzhled nebo přispívají k udržení její stability (ze zákona se jedná například o lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera a údolní nivy), ale i vybrané charakteristické antropogenní prvky krajiny - nádrže
a další). Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje (například
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy).
Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou vzájemně propojené soubory přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišují se na
místní, regionální a nadregionální ÚSES a jejich cílem je:


uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny



zajištění příznivého působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich
prostorové oddělení



podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny



uchování významných krajinných fenoménů

V ZÚR Olomouckého kraje jsou vymezeny prvky nadregionálního a regionálního ÚSES, které jsou dále
upřesněny v územních plánech. Níže je uveden seznam nadregionálních biocenter (NRBC) (Tab. 7).
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Tab. 7

Seznam nadregionálních biocenter v ZÚR

Číslo

Název

487

Popis

ORP

Obec

NRBC Rychlebské hory
– Račí údolí

mezofilní bučinné

Jeseník

Javorník, Uhelná

63

NRBC Vojenský

mezofilní bučinné

Prostějov

Bousín, Malé Hradisko, Plumlov,
Protivanov, Stínava

64

NRBC Raškov

mezofilní bučinné

Šumperk

Bohdíkov, Hanušovice, Malá Morava,
Ruda nad Moravou, Kopřivná,
Bratrušov

65

NRBC Slunečná

mezofilní bučinné,
horské

Šternberk

Moravský Beroun

66

NRBC Jezernice

mezofilní hájové,
mezofilní bučinné

Hranice,
Lipník n.
B.,
Olomouc

Libavá, Dolní Újezd, Hranice, Lipník
n. B., Potštát, Bohuslávky

88

NRBC Praděd

rašelinné, mezofilní
bučinné, horské

Jeseník,
Šumperk

Bělá p. P., Loučná n. D., Sobotín,
Vernířovice

89

NRBC Smolný

nivní, luční,
mezofilní hájové,
mezofilní bučinné

Jeseník

Černá Voda, Stará Červená Voda,
Vindava, Žulová, Velká Kraš,
Skorošice, Kobylá n. V.

96

NRBC Kostelecké polesí

mezofilní hájové

Přerov

Líšná

OK1

NRBC Sovinec

luční, mezofilní
bučinné

Uničov

Dlouhá Loučka

2010

NRBC Rejvíz

rašelinné,
mezofilní, bučinné

Jeseník

Jeseník, Zlaté Hory

104

NRBC Chropyňský luh

vodní, nivní, luční

Přerov

Bochoř, Kojetín, Lobodice, Tovačov,
Troubce, Uhřičice

12

NRBC Skalka

teplomilné
doubravní,
mezofilní hájové,
nivní

Prostějov

Bedihošť, Čehovice, Čelčice,
Klenovice n. H., Pivín, Skalka,
Vřesovice, Výšovice

13

NRBC Vrapač –
Doubrava

mezofilní hájové,
nivní

Litovel,
Mohelnice,
Uničov

Bílá Lhota, Litovel, Mladeč, Uničov,
Mohelnice, Moravičany, Palonín,
Úsov, Červenka, Medlov, Stavenice

14

NRBC Ramena řeky
Moravy

nivní, vodní

Litovel,
Olomouc,
Uničov

Horka n. M., Litovel, Náklo, příkazy,
Štěpánov, Uničov, Střeň, Skrbeň,
Pňovice, Červenka

Zdroj: ÚAP, 2017

Invazní druhy
Invazní druh je druh, který není na našem území původní, ale který zde postupně zdomácněl
a přizpůsobil se místním podmínkám. Snadno se rozmnožuje a šíří a nekontrolovatelně až agresivně
vytlačuje původní druhy. Vznikají tak rozsáhlé monotónní porosty těchto přizpůsobivých druhů
a může dojít až rozvratu celého ekosystému a zániku mnoha původních druhů.
Za nejvýznamnější rostlinné invazní druhy jsou považovány: křídlatka sp., netýkavka malokvětá,
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šťovík alpský a bolševník velkolepý. Na části území České republiky byly v poslední době v rámci
dlouhodobých projektů evropského programu Life likvidovány invazní druhy na rozsáhlých územích
(včetně Olomouckého kraje).
Natura 2000
V rámci soustavy Natura 2000 (viz následující obrázek) jsou na území Olomouckého kraje evidovány
4 ptačí oblasti o celkové ploše 892,7 km2. Jedná se o::


Králický Sněžník



Jeseníky



Libavá



Litovelské Pomoraví

Dále se v kraji nachází, nebo do něj zasahuje 79 evropsky významných lokalit (EVL). Celková rozloha
soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji činila v roce 2018 (bez překryvů) 1 091 km2, což
představovalo asi 20,7 % území kraje. Zároveň se 421 km2 (38,6 %) z celkové rozlohy lokalit Natura
2000 nacházelo ve zvláště chráněných územích. Níže (Obr. 15) se nachází mapové vymezení PO a EVL
nacházející se v území Olomouckého kraje.
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Zdroj: data.nature.cz, 2020

Obr. 15 Ptačí oblasti a evropsky významné lokality v Olomouckém kraji

19-R-16
Březen 2020

42

Oznámení koncepce
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027
s výhledem do roku 2030

C.3.6 PŮDA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Celé území Olomouckého kraje je charakteristické značnou pestrostí půdních typů. Jižní část (zejména
Haná) vyplňují úrodné černozemě, na které dále navazují hnědozemě. Tato část regionu má pro
zemědělství vynikající předpoklady, což dokazují i hektarové výnosy dosahující na celostátní úrovni
jedněch z nejvyšších hodnot. Pěstují se zde zejména sladovnický ječmen, pšenice, cukrová řepa a také
chmel. V menší míře jsou zde zastoupeny také luvizemě, které slouží především pro pěstování méně
náročných druhů plodin. Směrem k centrální a severní části regionu se stává dominantním půdním
typem kambizemě, která je vůbec nejrozšířenějším půdním typem v ČR. V oblasti Jeseníků jsou
zastoupeny půdy podzolové, které se místy střídají s půdním typem pseudoglej. Napříč celým územím
kraje se podél větších vodních toků rozprostírají nivní půdy. Pod Velkým a Malým mechovým
jezírkem na Rejvízu, tj. největším rašeliništěm na Moravě, se nachází i tzv. organozem (rašeliništní
půda) (SRÚOOK, AČ, 2020).
Z celkové rozlohy Olomouckého kraje připadalo v roce 2018 52,6 % na zemědělskou půdu, rozloha
orné půdy pak činila 205,0 tis. ha (73,9 % zemědělské půdy, k celkové výměře kraje pak činí rozloha
orné půdy 38,9 %). Podíl zemědělské půdy je nejvyšší v okresech Přerov a Prostějov, kde dosahuje až
70 % z celkové plochy okresu (shodně 68,7 %).
Rozloha trvalých travních porostů činila 57,0 tis. ha (20,5 % zemědělské půdy). Od roku 2005 klesla
výměra zemědělské půdy o 4,7 tis. ha (1,7 %) a výměra orné půdy klesla o 5,2 tis. ha, tj. o 2,5 %.
V období 2000-2018 naopak vzrostla plocha trvalých travních porostů o 7,2 tis. ha (14,5 %), převážně
na úkor orné půdy. Zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy v roce 2018 pokrývaly 10,9 % plochy
Olomouckého kraje (v roce 2005 to bylo 10,6 %). Lesnatost kraje v roce 2018 byla 35,3 %, od roku
2005 se lesní pozemky rozšířily o 3,2 tis. ha (1,8 %), jejich podíl tak převyšuje průměrnou lesnatost
celé České republiky (34 %). Vodní plochy v roce 2018 zaujímaly 1,2 % území Olomouckého kraje
(CENIA, 2020).
Rozložení zemědělské půdy v Olomouckém kraji je logicky do značné míry inverzním obrazem
rozložení lesů. Výraznou převahu má zemědělská půda především v níže položených a méně členitých
partiích území.
V databázi LPIS5 bylo v Olomouckém kraji v roce 2018 registrováno 244,8 tis. ha zemědělské půdy,
což představuje 88,3 % zemědělské půdy evidované v katastru nemovitostí a 46,4 % území kraje
(CENIA, 2020).
Dle databáze CORINE Land Cover z roku 2018 zaujímaly zemědělské plochy v kraji 55,3 %, lesy
a polopřírodní oblasti 37,6 % a urbanizovaná území 6,9 % celkové plochy kraje. K významnějším
změnám krajinného pokryvu docházelo v období 2006-2012 jen v severní části kraje v okresech
Jeseník (změny na 3,2 % území) a Šumperk (2,8 %), v nížinných, zemědělsky zaměřených okresech
kraje byly změny minimální. V období 2012-2018 došlo k nejvýraznějším změnám v okrese Olomouc
(7,1 % území kraje), především v souvislosti s úbytkem lesů v Jesenické oblasti (CENIA, 2020).
Eroze půdy
Z hlediska potenciální degradace půdy sehrávají největší roli voda a vítr. V případě větrné eroze jsou
klasifikovány jako „mírně ohrožená půda“ oblasti Hornomoravského úvalu. Východní okraje této
geomorfologické jednotky a rovněž menší části Moravské brány (zejména podél řeky Bečvy) jsou pak
již klasifikovány jako „půda ohrožená“ větrnou erozí. V současnosti je větrnou erozí ohrožena také
severní část kraje, tj. především oblast Zlatých hor, zejména v důsledku odlesňování (kůrovcová
kalamita). K zásadním činitelům, které erozi podmiňují, tedy patří především antropogenní zásahy
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(zemědělské obhospodařování, odlesnění atd.). Z těchto důvodů jsou nejvíce ohroženy zemědělské
oblasti v jižní části regionu a odlesněné části na severu kraje. Větrná eroze zemědělských ploch také
významně přispívá k vyšším hodnotám polétavého prachu (PM10) v ovzduší (SRÚOOK, AČ, 2020).
V případě vodní eroze je nejvíce zasaženo území rozkládající se mezi řekou Bečvou a hranicemi
Olomouckého kraje s krajem Zlínským a taktéž oblast Haná. Opět se zde projevuje problém
intenzivního využívání půdy a s tím související odlesnění půdy. Dříve hustě zalesněné pohoří Jeseníků
a Šumperska bylo dříve proti vodní erozi odolné, od roku 2015 však dochází ke kácení lesních porostů
(viz kalamita dále), proto se v současnosti zvyšuje i náchylnost severní části Olomouckého kraje
k vodní erozi (SRÚOOK, AČ, 2020).
Mezi další příčiny degradace půd v ČR patří acidifikace, dehumifikace, utužení, podmáčení
a zasolování půd, v jejichž důsledku dochází ke snížení produkčních i ekologických funkcí. Snižuje se
také biodiverzita, infiltrace v daném území a pH (eAGRI, 2019).
Situaci nadále zhoršují dopady klimatické změny a proto je půda jednou z cílových oblastí návrhů
adaptace na změnu klimatu.
C.3.7 LESY
Míra lesnatosti je v Olomouckém kraji nadprůměrná. Lesnatost kraje v roce 2018 byla 35,3 % (průměr
ČR je 34 %) od roku 2005 se lesní pozemky rozšířily o 3,2 tis. ha (1,8 %) (CENIA, 2020). Rozložení lesů
v Olomouckém kraji je výrazně nerovnoměrné. Vysoké plošné zastoupení souvislých lesních
komplexů je charakteristické především pro horské a vrchovinné partie kraje.
Lesní porosty v Olomouckém kraji jsou tvořeny převážně jehličnany, jejichž podíl v roce 2018 činil
65,8 %. Nejčastěji zastoupenými jehličnany byly smrky (56,2 %) a modříny (5,2 %). Příčinou vysokého
zastoupení smrků bylo vysazování smrkových monokultur v minulosti, a to zejména z produkčních
důvodů, často však na nevhodných stanovištích. Mezi listnáči převažovaly buky (15,4 %) a duby
(4,5 %). Nově zakládané porosty byly tvořeny z 54,0 % listnáči, v rámci těžby dřeva pak dominovaly
jehličnany s podílem 92,5 %, což vedlo k mírnému posílení podílového zastoupení listnáčů. Mírné
navyšování podílu listnáčů v lesích Olomouckého kraje lze pozorovat od roku 2000, což je v souladu
s trendem přibližování se doporučené skladbě lesa v rámci celé ČR. Nejčastěji zastoupenou věkovou
kategorii představovaly porosty ve věku 1-20 let, přičemž dochází k nárůstu zastoupení porostů
starších 101 let a k poklesu zastoupení kategorie 81-100 let (CENIA, 2020).
Stejně jako v ostatních částech České republiky dochází v Olomouckém kraji k degradaci smrkových
porostů. V roce 2015 začaly v souvislosti s projevy klimatické změny (sucho, horko) a rozmnožením
lýkožrouta smrkového lesní porosty v Olomouckém kraji chřadnout. V následujících letech
Olomouckých kraj zasáhlo několik vichřic, které způsobily rozsáhlé holiny.
Jedná se o dlouhodobější problém, který je způsoben kombinací více faktorů – nepříznivé klimatické
podmínky (sucho, méně srážek, polomy), napadení škůdci (kůrovec), menší odolnost lesa v důsledku
založení porostů v nevhodném prostředí (nepůvodnost smrku), nevhodné způsoby hospodaření
v lesích v minulosti, které nezohledňovaly přirozenou skladbu lesa, a také pomalé reakce na kalamitní
situace. Zejména rok 2018 byl rokem s extrémně suchým létem, které pozitivně ovlivnilo populace
kůrovce, a to v takové míře, že došlo k jeho plošnému přemnožení. Problém odumírání smrkových
porostů je problémem celého území České republiky, na území Olomouckého kraje se spolu
s Moravskoslezským krajem projevuje nejdramatičtěji. Lýkožroutem smrkovým je na území
Olomouckého kraje zasažena nejvíce oblast Nízkého Jeseníku a Zlatohorsko, dále pak Olomoucko
a Libavá (SRÚOOK, AČ, 2020).
Kůrovcová kalamita může ovlivňovat jak ekonomiku (dřevozpracující průmysl), tak mohou mít změny
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také vliv na zdraví a pohodu obyvatel kraje, kdy absence lesa a vzrostlé zeleně působí negativně na
psychiku člověka. Dále může být ovlivněn také cestovní ruch, protože návštěvníci se do Olomouckého
kraje (Jeseníků, Zlatých hor ad.) vydávají také kvůli jeho přírodním krásám (SRÚOOK 2021+, AČ,
2019).

Zdroj: VÚLHM, 2020

Obr. 16 Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví v Česku v roce 2018

C.3.8 ODPADY
Dle Informačního systém odpadového hospodářství (VISOH) bylo v roce 2018 v Olomouckém kraji
vyprodukováno 2 446 759 tun celkových odpadů. V posledních letech produkce celkového odpadu
vykazuje rostoucí trend. Na obyvatele připadalo v Olomouckém kraji v roce 2018 celkem 3 868,4 kg
odpadu za rok, což představuje oproti roku 2013 navýšení o 44,5 %.
Produkce nebezpečných odpadů se od roku 2013 navyšovala (především v roce 2014) a měla dále
kolísavou tendenci, v roce 2018 došlo opět ke snížení produkce na přibližně stejnou hodnotu jako v
roce 2013. V roce 2018 tvořila produkce nebezpečných odpadů pouze 3 % z celkové produkce všech
odpadů. Celkem 72 % všech odpadů mělo v roce 2018 materiálové využití, 3,5 % potom využití
energetické. Podíl materiálového využití všech odpadů mírně klesá, zatímco podíl energetického
využití vykazuje vzestupný trend. Skládkováním bylo v roce 2018 odstraněno 13 % všech odpadů
(trend od roku 2013 je opět mírně rostoucí).
Nejvýznamnější skupinou odpadu jsou stavební a demoliční odpady, které v roce 2018 představovaly
téměř 56 % všech produkovaných ostatních odpadů a 54 % z celkové produkce odpadů. Produkce
stavebních a demoličních má rostoucí trend, k nejvýznamnějšímu nárůstu došlo mezi lety 2013
a 2015.
Další významnou skupinou jsou komunální odpady (cca 15 % z celkových odpadů v roce 2018).
Produkce KO na obyvatele za rok 2018 činila 580 kg. Vývoj produkce KO znázorňuje následující graf
(Obr. 17), ze kterého je patrný trend postupného nárůstu produkce KO (SRÚOOK, AČ, 2020).
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Zdroj: VISOH, 2019

Obr. 17 Vývoj produkce KO v Olomouckém kraji na obyvatele v období 2013–2018

V případě komunálních odpadů je 49,7 % produkce skládkováno (podíl skládkování se postupně
mírně snižuje). Směsný komunální odpad (SKO) v roce 2018 tvořil 44,7 % KO (tento podíl se také
postupně mírně snižuje). Část směsného komunálního odpadu je na Olomoucku a na Prostějovsku
odvážena k energetickému využití do SAKO Brno, to ovšem tvoří jen malou část SKO (SRÚOOK 2021+,
AČ, 2019).
Olomoucký kraj je mezi kraji ČR v posledních letech na prvních příčkách v množství tříděného odpadu
a zároveň se řadí ke krajům s vyšší mírou třídění KO v obcích. Oddělený (tříděný) sběr plastů a skla je
zajištěn téměř ve 100 % obcí kraje. Nejvyšší jednotkové produkce vytříděných složek papíru, plastu,
skla a kovu dosahují spádové oblasti odpadových center Jeseník a Olomouc. Pro podporu rozvoje
separace materiálově využitelných složek komunálního odpadu probíhá v Olomouckém kraji již
čtrnáctým rokem projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů
včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“, v rámci něhož byly v obcích instalovány
nádoby n separovaný sběr. (SRÚOOK, AČ, 2020).
Separace biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) má trvale vzestupnou tendenci.
Tento trend bude pokračovat i v následujícím období z důvodů postupného zavádění separace BRKO
(především odpad z údržby zeleně) u občanů z vesnické a vilové zástavby (SRÚOOK, AČ, 2020).
V Olomouckém kraji jsou 3 skládky určené pro nebezpečný odpad (S-NO) (Němčice nad Hanou (SO
ORP Prostějov), Rapotín (SO ORP Šumperk) a v Hradčany na Moravě (SO ORP Přerov)).
Vyskytují se v zemědělských oblastech, kde hrozí potenciální riziko kontaminace kvalitních
zemědělských půd. Další kategorií jsou skládky určené pro ostatní odpad (S-OO), kterých je v celém
Olomouckém kraji celkem 9. Poslední kategorií jsou skládky sloužící pro uložení inertních odpadů (SIO), které se nacházejí v Žulové (SO ORP Jeseník) a v Opatovicích u Hranic (SO ORP Hranice). Kromě
výše uvedených skládek se mohou odpady odstraňovat rovněž ve spalovnách. V kraji se nachází
pouze jedna spalovna nebezpečného odpadu, a to v Prostějově. Cementárna Hranice využívá jako
palivo částečně i odpady (SRÚOOK, AČ, 2020).
V současnosti je zásadním nedořešeným problémem nastartování systému využívání směsných
komunálních odpadů. Na území Olomouckého kraje převládá skládkování jako převažující způsob
nakládání se směsným komunálním odpadem. V roce 2015 vznikl na území Olomouckého kraje
meziobecní spolek s názvem „Odpady Olomouckého kraje z. s.“, který má za úkol najít řešení
předcházení vzniku odpadů a zajistit efektivní nakládáni s komunálním odpadem na území kraje,
vytvořit efektivní logistický systém a společně naplňovat náročné požadavky platné legislativy
s relativně menším úsilím. V roce 2016 byla za tímto účelem zpracována „Studie toků komunálních
odpadů odpadovými centry, navýšení možností separace a využití jednotlivých složek odpadů“, která
mimo jiné nastiňuje nastavení principů oběhového hospodářství v odpadových centrech kraje, která
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by měla umožnit další využití nábytku, textilu a dalších znovu využitelných výrobků. V roce 2017 byla
dokončena také „Studie proveditelnosti na realizace zařízení k využívání zbytkových komunálních
odpadů na území Olomouckého kraje“, která se zabývá potenciálem energetického využití SKO. Na
základě závěrů a doporučení studie bylo v roce 2018 rozhodnuto o dalším postupu v projektu –
založení akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., která bude 100%
vlastněná obcemi a Olomouckým krajem. Založená akciová společnost bude nositelem a zadavatelem
společného projektu obcí k zajištění společného svozu a využití zbytkového směsného komunálního
odpadu z obcí Olomouckého kraje (SRÚOOK, AČ, 2020).
C.3.9 HLUK
Nejvýznamnějším zdrojem hluku v Olomouckém kraji je doprava. Zatížení obyvatel vysokou hladinou
hluku je největší v zástavbě podél hlavních dopravních tahů. Klíčovými komunikacemi pro kraj jsou
dálnice D1, D35, D45, D48 a silnice I. třídy I/35, I/44, I/46, I/47, I/48 a I/55. V kraji je také poměrně
hustá síť silnic II. a III. třídy. Dopravní zatížení těchto komunikací se významně liší podle důležitosti
příslušné komunikace.
Na základě výsledků Strategické hlukové mapy Olomouckého kraje a aglomerace Olomouc bylo
vytipováno celkem 13 kritický míst s prioritou I.3 pro jejich řešení:


Hranice – I/35 průtah městem



Přerov – I/55 průtah městem



Přerov – I/55 průtah městem



Olomouc – I/35 průtah městem



Přerov – I/55 průtah městem



Olomouc – I/35 ul. Velkomoravská



Hranice – I/47 ul. Olomoucká



Olomouc – I/46 ul. Brněnská



Olomouc – I/35; I/46; I/55 průtah městem



Osek nad Bečvou – I/47 průtah obcí



Kokory – I/55 průtah obcí



Olomouc – I/46 ul. Chválkovická



Šumperk – I/11 ul. Jesenická (viz Obr. 18)

Hlavním problémem hlukové zátěže je vedení hlavních komunikací zastavěným územím v blízkosti
hromadné bytové zástavby. Nejkritičtější místa jsou budovy v bezprostřední blízkosti komunikací
vzhledem k nejvyšším hodnotám hluku na fasádách těchto domů a vícepodlažní domy rovnoběžné
s komunikacemi, kde se nachází velké množství lidí vystavené vyšším hladinám hluku (ZUOVA, 2017).

3

Priorita I. znamená ukazatel vysokého obtěžování hlukem v noční době HSD > 50 lidí, celkové obtěžování hlukem po dobu
24h Ldvn > 70 dB, rušení spánku 22:00-6:00 Ln I > 60 dB.
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Zdroj: ZUOVA, 2017

Obr. 18 Lokalizace všech vymezených kritických míst priority I.

Provoz na hlavních silnicích mimo aglomeraci způsoboval v roce 2017 celodenní hlukovou zátěž nad
55 dB pro celkově 55,2 tis. osob, což představuje 10,4 % obyvatel Olomouckého kraje mimo
aglomeraci Olomouc. Hluku z hlavních silnic nad mezní hodnotu bylo celodenně exponováno
3,1 tis. osob, 553 obytných staveb a 10 školských zařízení, v nočních hodinách se jednalo o 4,6 tis.
osob. Ve srovnání s rokem 2012 expozice obyvatel hlukové zátěži ze silniční dopravy poklesla
(v případě indikátoru Ldvn o 44,8 %), a to kvůli realizaci obchvatů sídel a dalších protihlukových
opatření (CENIA, 2020).
Aglomerace Olomouc měla v roce 2017 nejnižší hlukovou zátěž obyvatelstva ze silniční dopravy ze
všech městských aglomerací ČR, což je dáno odvedením významné části tranzitní dopravy na dálniční
obchvat mimo Olomouc. Celodenní hlukovou zátěží nad 55 dB bylo zasaženo 57,8 % území
aglomerace a 57,4 % jejích obyvatel. Z toho hluku ze silniční dopravy nad mezní hodnotu 70 dB bylo
celodenně exponováno 2,6 tis. osob (2,5 % obyvatel aglomerace), 363 obytných staveb a 2 školská
zařízení. V nočních hodinách (23–07 hod.) hluk nad mezní hodnotu 60 dB obtěžoval 4,9 tis. osob
(4,7 % obyvatel aglomerace). I v aglomeraci ve srovnání se situací v roce 2012 expozice obyvatel
hlukové zátěži nad mezní hodnotu mírně poklesla, a to o 10,9 % v případě celodenní hlukové zátěže
(indikátor Ldvn) (CENIA, 2020).
Celková délka protihlukových stěn na dálnicích a silnicích 1. třídy v kraji v roce 2018 dosáhla 21,9 km
(CENIA, 2020).
Hluku ze železniční dopravy nad mezní hodnotu bylo mimo aglomeraci Olomouc celodenně
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exponováno cca 900 obyvatel. Situace se od roku 2012 významněji nezměnila a je způsobena
průchodem koridorových tratí s vysokou intenzitou provozu územím kraje (CENIA, 2020).
Hluková zátěž ze železniční dopravy byla v aglomeraci nevýznamná bez výraznější expozice obyvatel
hodnotám hluku nad mezní hodnoty. V aglomeraci Olomouc bylo v roce 2019 dle Strategického
hlukového mapování identifikováno jedno potenciálně kritické místo (ohnisko zatížení hlukem nad
mezními hodnotami), a to na okraji aglomerace v obci Grygov (Sofis Grant, 2019).
Na obrázku níže (Obr. 19) jsou znázorněna hlukově nejzatíženější místa hlukem ze silniční a železniční
dopravy na území kraje (mimo město Olomouc).

Zdroj: SHM, 2017

Obr. 19 Olomoucký kraj (bez města Olomouc) – hluk ze silniční a železniční dopravy, Ldvn

C.3.10 KULTURNÍ PAMÁTKY
V Olomouckém kraji se nachází celkem 2 215 objektů prohlášených za nemovité kulturní památky,
jedna památka UNESCO (Sloup nejsvětější Trojice v Olomouci) a 15 národních kulturních památek.
Dále jsou na území Olomouckého kraje situovány tři památkové rezervace a 25 památkových zón.
Rozložení památek v kraji je nerovnoměrné, velká část z nich je přímo v krajském městě v Olomouci
(SRÚOOK, AČ, 2020).
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Národní kulturní památky:


Soubor gotických
krásného slohu

soch

z

období



Bývalý premonstrátský klášter Hradisko



Poutní areál s kostelem Navštívení Panny
Marie



Zámek Jánský vrch



Hrad Bouzov



Hrad Šternberk



Památník obětem 2. Světové války



Národní dům



Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava



Budova elektrárny



Soubor barokních kašen a sloupů



Ruční papírna s vodním náhonem



Kostel sv. Mořice



Zámek Velké Losiny



Vila Primavesi

Městské památkové rezervace:


Olomouc



Lipník nad Bečvou

Vesnické památkové rezervace:


Příkazy

Památkové zóny:


Javorník, Vidnava, Zlaté Hory, Rejvíz, Údolí, Litovel, Šternberk, Uničov, Rataje, Senička,
Prostějov, Přerov, Hranice, Tovačov, Lhotka, Stará Ves, Potštát, Šumperk, Mohelnice, Branná,
Štíty, Dlouhomilov, Jakubovice, Palonín (NPÚ, 2020)

Na území kraje se dále vyskytují mnohá archeologická naleziště, především v jižní části kraje - podél
řek Moravy a Bečvy a v okolí města Prostějova, Olomouce, Uničova, Přerova, Lipníka n. Bečvou ad.
(ISAD NPÚ, 2020).
C.3.11 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA
Olomoucký kraj má zpracovanou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
z roku 2004. Koncepce EVVO je dlouhodobý dokument, který představuje vizi, cíle a opatření,
prostřednictvím kterých bude vize realizována. Cílem je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel
o životním prostředí (Olomoucký kraj, EVVO, 2004). V roce 2019 se v kraji konal XV. ročník Krajské
konference EVVO.
Dále Olomoucký kraj podporuje spolky a organizace pečující o hendikepované živočichy i věnující se
obecně životnímu prostředí a zemědělství, výsadby zeleně apod. Na internetových stránkách
Krajského úřadu jsou uvedeny informace o aktuální nabídce environmentálně osvětových akcí,
ekologických výukových programů, seminářů, pomůcek, soutěží, a jsou zde zveřejněny důležité
dokumenty vztahující se k EVVO.
Z hlediska ochrany životního prostředí je podstatné, že v některých případech, zejména v oblasti
snižování negativních vlivů lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, nakládání s odpady (separovaný
sběr, eliminace spalování odpadů v domácnostech, odpor proti energetickému využití odpadu
v moderních zařízeních), ochrany přírody, ochrany klimatu a dalších jsou nástroje EVVO nezbytnou,
nikoliv však postačující, podmínkou řešení. Pouze legislativní, administrativní ani ekonomické
nástroje nejsou při ochraně životního prostředí samospasitelné, bez zapojení informované, vzdělané,
poučené a v důsledku také aktivní veřejnosti.
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C.3.12 ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL
K 31. 12. 2018 žilo v Olomouckém kraji 632 492 obyvatel. Kraj se řadí k průměrně lidnatým krajům
České republiky, vyšší hustota zalidnění v jižní části kraje, zejména v olomoucké aglomeraci, směrem
k severu pak hustota osídlení klesá.
Obdobně jako v celé Evropě i v Olomouckém kraji dochází na většině území ke stárnutí obyvatelstva.
Zatímco v roce 2008 byl index stáří Olomouckého kraje 107,1, v roce 2018 dosáhl hodnoty 130,2, což
je nadprůměr i ve srovnání s průměrem České republiky. Ve věkové kategorii 0 až 14 let žilo v roce
2018 v Olomouckém kraji 98 361 osob (15,5 %), ve věkové kategorii nad 65 let 128 018 obyvatel
(+ 31,8 % od roku 2008) (SRÚOOK, AČ, 2020).
V Olomouckém kraji v roce 2018 zemřelo celkem 6 952 obyvatel, z toho nejvíce na nemoci oběhové
soustavy. Dalšími nejčastějšími příčinami byly novotvary, nemoci dýchací soustavy a dopravní nehody
(ČSÚ, 2020).
Prognóza vývoje zdravotního stavu je zpracována na základě současného zdravotního stavu
a budoucího populačního vývoje obyvatelstva Olomouckého kraje a lze (stejně jako v celé ČR)
očekávat následující trendy:


další prodlužování doby dožití, stárnutí populace a s tím spojené zvyšování počtu lidí ve
vyšších věkových skupinách, bude vzhledem k silné závislosti nemocnosti na věku pacientů
znamenat další nárůst nemocnosti,



pokračující změna struktury onemocnění od akutních k chronickým,



další nárůst počtu závažných chronických onemocnění, zejména:



nádorová onemocnění, o onemocnění oběhové soustavy (ischemické nemoci srdeční, cévní
nemoci mozku),



muskuloskeletální poruchy,



metabolické poruchy (diabetes, metabolický syndrom, obezita),



astma, chronická obstruktivní onemocnění plic,



vysoký krevní tlak,



onemocnění ledvin,



poruchy zraku,



poruchy sluchu;



nárůst počtu onemocnění nervového systému (demence a Alzheimerovou choroba).

Je nutné si uvědomit, že ukazatele zdravotního stavu celkově ukazují vliv genetické dispozice,
životního stylu vázaného často k zaměstnání, potencující vliv životního prostředí, historii profesní
i osobní. Ukazují také dále na účinnost primární, sekundární či terciární prevence.
Na kvalitu života obyvatel a veřejné zdraví se velkou měrou podílí kvalita ovzduší a hluková zátěž.
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C.4 STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stav životního prostředí včetně současných problémů je popsán podrobně v předcházejících
kapitolách. Níže je uveden hlavní souhrn nejvýznamnějších problémů:
OVZDUŠÍ


Kvalita ovzduší v Olomouckém kraji je ovlivněna především silniční dopravou a vytápěním
domácností, rozptyl je ovlivňován aktuálními meteorologickými podmínkami.



Přes pokles emisí látek znečišťujících ovzduší v období 2008-2017 dochází na polovině území
kraje k překračování imisního limitu alespoň pro jednu znečišťující látku (bez zahrnutí
přízemního ozónu). Se zahrnutím přízemního ozonu se jedná o 79,9 % území kraje.



V roce 2017 došlo na stanicích imisního monitoringu na území kraje k překročení imisních
limitů pro tuhé znečišťující látky frakce PM10 (max. 24h koncentrace) a benzo(a)pyren
(průměrná roční koncentrace).



Nejvíce zatížené území je jižní polovina kraje (okolí aglomerace Olomouc).



Při severní hranici kraje působí přeshraniční vlivy – přenos emisí z Polské republiky.



S narůstající intenzitou dopravy v posledních letech roste také produkce emisí NOx z dopravy
(meziročně o 1,1 %), a také emise skleníkových plynů CO2 a % komunikací zatížených
intenzivní automobilovou dopravou.



Malé zdroje (nevyjmenované zdroje) znečišťování ovzduší, především domácí topeniště jsou
největším producentem TZL, na ně vázaného benzo(a)pyrenu a VOC.



Vysoký podíl emisí NH3 v případě intenzivní zemědělské produkce – chovu hospodářských
zvířat (98,5 % v roce 2017).

KLIMA A ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU


Nízká míra adaptací měst a krajiny na dopady klimatické změny.



Narůstající počet událostí s extrémními projevy počasí (sucho, povodně, vlny veder, snižování
zásob vody v půdě, pokles hladin vodních zdrojů, snižování jakosti povrchových vod).

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE


Staré ekologické zátěže v lokalitách bývalých i dosud provozovaných průmyslových zařízení,
celkem potvrzena kontaminace u 773 lokalit.

VODA


Přes zlepšování jakosti povrchových vod došlo v období 2017-2018 k opětovnému zhoršení
jakosti. Zhoršená jakost vody dolních toků řek Romže a Hané (v posledním sledovaném
období V. třída – velmi silně znečištěná), a to v možné souvislosti se suchým rokem 2018.



Ve dvou vodních nádržích byla v sezóně 2018 voda nevhodná ke koupání (Plumlov a přírodní
biotop Litovel).



Některé části řek podél toků Moravy a Bečvy jsou dlouhodobě ohroženy povodněmi většího
rozsahu. Tzv. bleskové povodně se vyskytují u jesenických toků, v současnosti jsou
pravděpodobnější také s přihlédnutím k degradaci lesních porostů v horských oblastech.
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Podprůměrná hodnota připojení obyvatel na vodovod (93 % obyvatel).



Nedostatečné odkanalizování a čistění komunálních odpadních vod, především v menších
obcích (podíl připojených obyvatel na kanalizaci 85,3 %.



Nižší podíl obyvatel připojených na kanalizaci napojenou na čistírnu odpadních vod (81,8 %)
ve srovnání s průměrem ČR.

PŮDA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ


Zvyšování podílu zastavěných ploch a pokračující zábory zemědělské půdy (zastavěné plochy,
nádvoří a ostatní plochy v roce 2018 pokrývaly 10,9 % plochy kraje), zejména v okolí větších
sídel a při hlavních silničních trasách pro účely podnikání a bydlení.



Vodní a větrná eroze půdy v oblasti Hornomoravského úvalu a Moravské brány (podél řeky
Bečvy), spojená s intenzivním zemědělstvím a nesprávnými zemědělskými postupy, urychlená
změnou klimatu. Oblast Zlatých hor ohrožená větrnou erozí v důsledku masivního
odlesňování, na němž se také podílí klimatická změna.

LESY


V Olomouckém kraji největší degradace smrkových porostů v důsledku kombinace sucha
a škodlivého hmyzu, vycházející z nevyvážené věkové a druhové porostní struktury lesa.
Největší objem smrkového kůrovcového dříví v Česku v roce 2018, nejvíce oblast Nízkého
Jeseníku a Zlatohorska.

PŘÍRODA A KRAJINA


Střety mezi zájmy ochrany přírody a rozvojovými záměry (např. v oblasti dopravní
infrastruktury, budování vodních děl, energetické infrastruktury - OZE), včetně degradace
krajinného rázu.



Degradace krajinného rázu spojená také v souvislosti s degradací lesních porostů a těžbou
dřeva.



Narušený vodní režim, snížená retenční schopnost krajiny.



Civilizační tlak na ZCHÚ, zejména v souvislosti s atraktivitami cestovního ruchu.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Nejvýznamnější skupinou odpadu jsou stavební a demoliční odpady, které v roce 2018
představovaly 54 % z celkové produkce odpadů.



Nárůst množství komunálních odpadů (v roce 2018 580 kg na obyvatele za rok).



Vysoký podíl skládkování komunálního odpadu (49,7 %), nevyřešený problém využívání
směsných komunálních odpadů (převaha skládkování).



Pomalý přechod k oběhovému hospodářství a naplňování požadavků EU.

HLUK


Hluk z automobilové dopravy v okolí komunikací, zatížených intenzivní automobilovou
dopravou, zejména v intravilánech měst a obcí a podél zatížených komunikací (dálnice, silnice
I. třídy).
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ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL


Stejně jako v ostatních částech České republiky se i Olomoucký kraj potýká se stárnutím
obyvatelstva.



Nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy, následují zhoubné novotvary.

 Zdraví obyvatel je nejvíce ovlivněno kvalitou ovzduší (koncentrace suspendovaných částic
PM10 a benzo(a)pyrenu, a hlukovou zátěží.
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
Na předpokládané vlivy na životní prostředí je možné v této fázi pouze usuzovat, a to pouze na
obecnější úrovni, neboť v současnosti je k dispozici pouze analytická část Strategie a její návrhová
část je v přípravě. Níže uvedený text je tedy nutné chápat především orientačně, a to s ohledem na
stávající trendy v rámci ČR a Olomouckého kraje.
Níže jsou uvedeny obecné předpoklady vlivu na životní prostředí dle charakteru aktualizované
strategie zaměřené na rozvoj Olomouckého kraje a specifika řešeného území vzhledem k aktuální
verzi návrhové části koncepce. Cílem aktualizace strategie je nalézt opatření a aktivity, které bude
vhodné podpořit. Při zohlednění stávajících problémů životního prostředí uvedených v kapitole C.IV,
byly identifikovány potenciální vlivy SRÚOOK 2021+ na základě posouzení aktuálního znění její
návrhové části vůči jednotlivým sledovaným složkám a problémovým okruhům životního prostředí
relevantním k zaměření posuzovaného dokumentu a analýze životního prostředí:
 Kvalita ovzduší
 Klima a adaptace na změnu klimatu
 Horninové prostředí a staré ekologické zátěže
 Kvalita a dostupnost vody
 Zábor půdy, erozní ohrožení půd
 Ochrana biologické rozmanitosti
 Skladba a odolnost lesů
 Materiálové toky a využití odpadů
 Hluková zátěž obyvatelstva
 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Následující tabulka předběžně identifikuje možné vlivy uplatňování SRÚOOK 2021+ na životní
prostředí a veřejné zdraví (Tab. 8).
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Tab. 8

Identifikace vlivů SRÚOOK 2021+ na životní prostředí a veřejné zdraví

Problémový okruh
životního prostředí
relevantní vzhledem
k SRÚOOK 2021+
Kvalita ovzduší

Specifické problémy ŽP relevantní
vzhledem k SRÚOOK 2021+

Předběžná identifikace vlivů na ŽP
v důsledku uplatňování SRÚOOK 2021+



Vliv domácích topenišť, dopravy
a zemědělství na znečištění ovzduší



Zlepšování
podmínek
nemotorovou dopravu



Překročení imisních limitů PM10
a benzo(a)pyrenu



Snižování dopadů lidské činnosti na
životní prostředí



Energeticky úsporné budovy

pro

Negativní vliv na kvalitu ovzduší není
očekáván.
Klimatická změna



Nízká míra adaptací měst a krajiny
na dopady klimatické změny.



Narůstající
počet
událostí
s extrémními projevy počasí (sucho,
povodně, vlny veder, snižování
zásob vody v půdě, pokles hladin
vodních zdrojů, snižování jakosti
povrchových vod).



Vyšší míra adaptačních opatření
v krajině zejména v souvislosti
se zadržováním vody



Adaptace
měst
klimatické změny



Modernizace budov, adaptace
i mitigace (snížení energetické
náročnosti)



Podpora OZE, omezení
skleníkových plynů

na

dopady

emisí

Negativní vliv na klima není očekáván.
Horninové prostředí a
staré ekologické
zátěže

Kvalita a dostupnost
vody



Staré ekologické zátěže v lokalitách
bývalých i dosud provozovaných
průmyslových
zařízení,
celkem
potvrzena kontaminace u 773 lokalit



V souvislosti se suchem zhoršení
jakosti povrchových vod



Nízký podíl obyvatel napojených na
vodovod



Nízký podíl obyvatel napojených na
veřejnou kanalizaci a ČOV



Snižování dopadů lidské činnosti na
životní prostředí

Negativní vliv na horninové prostředí
a SEZ není očekáván.


Dobudování
vodovodní
a budování
domovních
skupinových ČOV



Zvýšení jakosti vody v tocích

sítě
nebo

Negativní vliv na kvalitu a dostupnost
vod není očekáván.
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Problémový okruh
životního prostředí
relevantní vzhledem
k SRÚOOK 2021+
Zábor půdy, erozní
ohrožení půd

Specifické problémy ŽP relevantní
vzhledem k SRÚOOK 2021+


Zvyšování podílu zastavěných ploch
a pokračující zábory zemědělské
půdy



Erozní ohrožení půd vodní a větrnou
erozí

Předběžná identifikace vlivů na ŽP
v důsledku uplatňování SRÚOOK 2021+


Zlepšování
krajiny



Relizace
ÚSES,
KPÚ,
agroenvironmentálních opatření



Uplatňování ekologicky šetrných
a tradičních způsobů zemědělského
hospodaření



Větší schopnost zadržet vodu
v krajině a omezit tak splach
zeminy do vodotečí



Vyšší míra využití brownfieldů
(zejména pro potřeby podnikání)

ekologické

stability

Negativní vlivy mohou představovat
další zábory půdy pro podnikatelskou
činnost nebo budování infrastruktury
(dopravní, energetické apod.)

Ochrana biologické
rozmanitosti

Skladba a odolnost
lesů





Potenciální střet podmínek ochrany
zvláště
chráněných
území,
resp. naturových lokalit a některých
rozvojových aktivit (např. v oblasti
cestovního ruchu)



Masivní
degradace
lesních
(smrkových) porostů v důsledku
sucha a následného působení
škůdců



Předpokládá se nastavení určité
formy podpory drobných vlastníků
lesů
postižených
kůrovcovou
kalamitou



Podpora výsadby a obnovy
druhově a věkově pestrých lesních
porostů

Snaha o směřování cestovního
ruchu mimo v současnosti již
zatížené přírodní atraktivity.

Negativní vliv na přírodu a krajinu
můžou představovat střety rozvojových
záměrů a záměrů cestovního ruchu se
zájmy ochrany přírody

Negativní vliv na lesy není očekáván.
Odpadové
hospodářství



Narůstající produkce komunálního
odpadu



Nízká míra využití
komunálních odpadů



Vysoká
míra
komunálního odpadu



Pomalý
přechod
hospodářství

a

recyklace
skládkování

k oběhovému



Předpoklad
zavádění
prvků
oběhového hospodářství (re-use
centra apod.)



Podpora
energetického
a materiálového využití odpadů

Negativní vliv na oblast odpadového
hospodářství není očekáván.
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Problémový okruh
životního prostředí
relevantní vzhledem
k SRÚOOK 2021+
Hluková zátěž
obyvatelstva

Obyvatelstvo a
veřejné zdraví

Specifické problémy ŽP relevantní
vzhledem k SRÚOOK 2021+


Předběžná identifikace vlivů na ŽP
v důsledku uplatňování SRÚOOK 2021+

Hlukové zatížení obyvatel především
v okolí
intenzivně
zatížených
komunikací silniční dopravou





Nadlimitní
koncentrace
suspendovaných
částic
PM10,
benzo(a)pyrenu a ozónu



Zlepšování
podmínek
nemotorovou dopravu





Hlukové zatížení obyvatel především
v okolí
intenzivně
zatížených
komunikací silniční dopravou

Snižování dopadů lidské činnosti na
životní prostředí - Snižování emisí
ze stacionárních i mobilních zdrojů
znečišťování ovzduší



Předpoklad
protihlukových opatření

Předpoklad
protihlukových opatření

realizace

Negativní vliv na oblast hluku není
očekáván.
pro

realizace

Negativní vliv na zdraví obyvatel není
očekáván.
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
E.1 VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
Zaměření a rozsah koncepce a její působnost pro území Olomouckého kraje nepředpokládá její
významné negativní vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky. Pokud by takové vlivy byly
zjištěny v průběhu posuzování, bude na tuto skutečnost neprodleně upozorněn příslušný úřad.
E.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ KONCEPCE
Mapová dokumentace (např. přehledné mapky územního rozložení hodnot), týkající se dotčeného
území, je vesměs uvedena v textu Oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly
použity pro zpracování tohoto Oznámení, je uveden v kapitole “Seznam použitých podkladů“.
E.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly
známy v době zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách.
E.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Informace o zpracování Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027,
s výhledem do roku 2030 s jeho stručnou charakteristikou byla zaslána dotčeným orgánům ochrany
přírody s žádostí o stanovisko k potenciálním vlivům koncepce na území soustavy NATURA 2000
(stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Z přijatých
stanovisek plyne, že nelze vyloučit významný vliv na území soustavy NATURA 2000.

Stručné obsahové znění doručených stanovisek OOP k vlivu koncepce na EVL a PO, dle zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Lze vyloučit významný vliv

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko,
oddělení Správa CHKO Jeseníky

Nelze vyloučit významný vliv

Odbor výkonu státní správy MŽP VIII

Stanovisko nebylo doručeno,
nicméně to nic nemění na
výsledném závěru

Újezdní úřad Libavá

Lze vyloučit významný vliv

Součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení jsou obdržená stanoviska orgánů ochrany přírody.
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Datum zpracování oznámení koncepce:
Oznámení koncepce bylo zpracováno 2. 3. 2020
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na zpracování oznámení
koncepce:
Zpracovatel oznámení:
RADDIT consulting, s.r.o.
Fojtská 574
739 24 Krmelín
telefon: +732 948 338
email: info@raddit.cz
Složení týmu (abecedně):
Martina Blahová
Mgr. Zuzana Karkoszková
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Lenka Trojáčková

Podpis oprávněného zástupce předkladatele oznámení:

Digitálně podepsal

RNDr. Radim RNDr. Radim Misiaček
Datum: 2020.03.02
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..………………………………………….

RADDIT consulting s.r.o.
RNDr. Radim Misiaček
Jednatel společnosti
Na základě plné moci (viz příloha č. 2).

19-R-16
Březen 2020

60

Oznámení koncepce
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027
s výhledem do roku 2030

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
ZÁKLADNÍ PODKLADY A ZDROJE:
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
MŽP: Metodika posuzování vlivu regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí
MMR (2019): Strategie regionální rozvoje ČR 2021+. Dostupné na
<https://mmr.cz/getmedia/58c57a22-202d-4374-af5d-cbd8f9454adb/SRR21.pdf.aspx?ext=.pdf>.
OSN (2015): Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Dostupné na: <https:
//sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable
%20Development%20web.pdf>.
MŽP (2012, akt. 2016): Státní politika životního prostředí České republiky na období 2012 – 2020.
Dostupné na
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/SOPSZPAktualizace_SPZP_2012-2020-20161123.pdf>
MŽP (2016): Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025. Dostupné na
<https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/4A46CA81084E521FC1258050002DAE0C/$file/SOBR_CR_20162025.pdf>.
MŽP (1998, aktualizace 2009): Státní program ochrany přírody a krajiny ČR. Dostupné na
<http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/107/014758.pdf?seek=1373448734>.
MMR (2019): Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3. Dostupné na
<https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-strategie/politika-uzemnihorozvoje-ceske-republiky>.
MŽP (2017). Politika ochrany klimatu ČR. Dostupné na
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/politika_ochrany_klimatu_2017/$FILE/OEOK-POK20170329.pdf>.
MŽP (2015). Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Dostupné na
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOKAdaptacni_strategie-20151029.pdf>.
MŽP (2017): Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 2017. Dostupné na
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOKNAP_cely_20170127.pdf>.
MZČR (2014): Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
Dostupné na <https://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-apodpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html>.
MZČR (2006): Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR.
Dostupné na <https://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-v-stoleti_2461_1101_5.html>.

19-R-16
Březen 2020

61

Oznámení koncepce
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027
s výhledem do roku 2030

MŽP (2019). Aktualizace Národní programu snižování emisí ČR. Dostupné na
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOOAktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf>.
Úřad vlády České republiky (2017): Strategický rámec Česká republika 2030. Dostupné na
<https://www.cr2030.cz/>.
MŽP (2015): Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR. Dostupné na
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOOStrategie_ochrany_ovzdusi-20190621.pdf>.
MZe (2017): Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
<http://eagri.cz/public/web/file/545860/Koncepce_ochrany_pred_nasledky_sucha_pro_uzemi_CR.p
df>.
MZe, MŽP (2015): Národní plány povodí – Povodí Dunaje, Povodí Odry Dostupné na
<http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2odobi/narodni-plany-povodi/>.
MDopravy (2016): Akční plán protihlukových opatření ke strategickým hlukovým mapám – 2. Kolo.
Dostupné na <https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Hluk/Akcni-plany-ke-snizeni-hluku-zdopravy/2-kolo-AP-rok-2016>.
CENIA (2020): Zpráva o životním prostředí v Olomouckém kraji 2018. Dostupné na
<https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2020/01/KZ_Olomoucky_naweb_.pdf>.
KOPK OK (2004): Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje. Dostupné na
<https://www.kr-olomoucky.cz/koncepce-ochrany-prirody-a-krajiny-pro-uzemi-olomouckeho-krajecl-364.html>.
MŽP (2016): Program zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Morava – CZ07. Dostupné na
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OO
O-PZKO_CZ07-20190718.pdf>.
Quitt (1971): Klimatické oblasti Československa.
Olomoucký kraj (2015): Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020.
Olomoucký kraj, Povodňový plán (2020): Povodňový plán pro území správního obvodu Olomouckého
kraje. Dostupné na <http://www.povodnovyplan.cz/vecna-cast-povodnoveho-planu.php>.
Olomoucký kraj (2017): Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Dostupné na
<https://portal.cenia.cz/eiasea/download/U0VBX09MSzAxOEtfdnlob2Rub2NlbmlfMjg4Nzk5MjQ3ND
gzMTc1OTc5My5wZGY/OLK018K_vyhodnoceni.pdf>.
Olomoucký kraj (2016): Plán odpadového hospodářství OK 2016-2025. Dostupné na
<https://www.kr-olomoucky.cz/odpadove-hospodarstvi-cl-269.html>.
Olomoucký kraj, EVVO (2004): Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje.
Dostupné na <https://www.kr-olomoucky.cz/environmentalni-vzdelavani-v-dokumentech-cl405.html>.
SHM (2017): Výsledky III. etapy Strategického hlukového mapování z roku 2017. Hlukové mapy 2017.
Dostupné na <https://geoportal.mzcr.cz/shm/>.
Sofis Grant (2019): Akční plán protihlukových opatření v aglomeraci Olomouc. Dostupné na
<https://www.mdcr.cz/MDCR/media/MDCR/AP-Olomouc-2019_anonymizovane.pdf>.

19-R-16
Březen 2020

62

Oznámení koncepce
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027
s výhledem do roku 2030

ÚAP (2017): Územní analytické podklady Olomouckého kraje. Textová část ÚAP Olomouckého kraje –
Zkompletovaná. Dostupné na <http://uap.olkraj.cz/dokumenty/dokumenty-uap/seznamtextove?druhDokumentuUapId=1&jednotka=124&conversationContext=1>.
ÚAP RURÚ (2017): Územní analytické podklady Olomouckého kraje. Textová část ÚAP Olomouckého
kraje - podklady pro RURÚ. Dostupné na <http://uap.olkraj.cz/dokumenty/dokumenty-uap/seznamtextove?druhDokumentuUapId=1&jednotka&conversationContext=1>.
ZUOVA (2017): Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví státu 2. kolo.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Dostupné na
<https://www.mdcr.cz/MDCR/media/MDCR/AP_OLK.pdf>.>
ZÚR OK (2019): Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Dostupné na
<https://www.olkraj.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-4310.html>.
SRÚOOK, AČ (2020): Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem
do roku 2030. Analytická část. Aktualizace.
INTERNETOVÉ STRÁNKY
 https://www.strednimorava-tourism.cz/vice-o-stredni-morave/priroda/geologie-podnebi
(Střední Morava, 2020)
 https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ (Geogond A, 2020)
 https://www.vulhm.cz/reseni-kurovcove-kalamity-je-dlouhodoby-a-slozity-ukol-rezignovat-vsaknemuzeme/ (VÚLHM, 2020)
 https://pamatkovykatalog.cz/uskp (NPÚ, 2020)
 http://isad.npu.cz (ISAD NPÚ, 2020)
 http://www.ochranaprirody.cz/ (AOPK ČR, 2020)
 http://portal.chmi.cz/ (ČHMÚ, 2020)
 https://www.czso.cz/ (ČSÚ, 2020)
 http://eagri.cz/public/web/mze/ (eAGRI, 2020)
 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/index_CZ.html (EMIS, 2020)
 https://www.mzp.cz/ (MŽP, 2020)
 http://www.sekm.cz/ (SEKM, 2020)
 https://isoh.mzp.cz/visoh (VISOH, 2020)
 https://www.databaze-strategie.cz/ (2020)

19-R-16
Březen 2020

63

Oznámení koncepce
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027
s výhledem do roku 2030

PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1: STANOVISKA PODLE § 45I ZÁKONA Č. 114/1992 SB.,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40b,
RCO, 779 11 Olomouc



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13,
779 00 Olomouc



Odbor výkonu státní správy MŽP VIII, Olomouc Krapkova 3, 779 00 Olomouc



Újezdní úřad Libavá, Náměstí 2,783 07 Město Libavá
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