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Zkratky a vysvětlivky:
AOPK ČR
BRKO
BSK5
CO
ČHMÚ
ČOV
ČSÚ
EIA
EK
EVL
EVVO
EU
CHKO
CHOPAV
IČ
IPRÚ Zlín
koncepce
MŽP
MZCHÚ
NATURA 2000
NH3
NOX, NO2
ORP
PM10,PM2,5
REZZO
SEA
SEKM
SO2
SWOT analýza
TZL
VOC
ÚSES
ZCHÚ
ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny
biologicky rozložitelné komunální odpady
biologická spotřeba kyslíku
oxid uhelnatý
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
Český statistický ústav
posuzování vlivů záměru na životní prostředí
Evropská komise
evropsky významná lokalita (Natura 2000)
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Evropská unie
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
identifikační číslo
Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020
v tomto textu vždy koncepce ve smyslu 10a) zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění
Ministerstvo životního prostředí
maloplošné zvláště chránění území
soustava chráněných území Natura 2000, tvořena evropsky
významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO)
amoniak
oxidy dusíku, oxid uhličitý
obec s rozšířenou působností
suspendované částice frakce PM10, PM2,5 (prašný aerosol)
registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
systém evidence kontaminovaných míst
oxid siřičitý
metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky,
příležitosti a hrozby
tuhé znečišťující látky
volatile organic compounds - těkavé organické látky
územní systém ekologické stability
zvláště chráněná území
životní prostředí
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ÚVOD
Předložené oznámení návrhu koncepce „Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období
2014 – 2020“, 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
posuzování vlivů na životní prostředí pro uvedenou koncepci probíhá v souladu s § 22,
písm. b) zákona v působnosti orgánů kraje (dotčené území leží výhradně ve Zlínském kraji,
nezasahuje do CHKO).
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále
vyplývá 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.
Na základě požadavku předkladatele byla k návrhu koncepce vydána stanoviska orgánů
ochrany přírody – KÚ Zlínského kraje a MŽP - odboru výkonu státní správy VIII.
Z uvedených stanovisek plyne, že nelze vyloučit významný vliv koncepce na lokality
soustavy Natura 2000 (viz příloha č. 1) a musí tedy být zpracováno posouzení vlivů
koncepce na EVL a ptačí oblasti dle § 45i výše uvedeného zákona.
Základním materiálem pro zpracování Oznámení byl dokument „Integrovaný plán rozvoje
území Zlín pro období 2014 – 2020 “ (dále v tomto textu také IPRÚ Zlín, či koncepce) a
další koncepční podklady a informace, předané zpracovatelům oznámení předkladatelem a
zpracovatelem koncepce, dále konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové
podklady a zkušenosti zpracovatelů při zpracování jiných oznámení SEA i 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 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.
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ČÁST A: ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
A.1. Název organizace
Statutární město Zlín
A.2. Identifikační číslo (IČ)
IČ: 00283924
A.3. Sídlo (bydliště)
Statutární město Zlín
náměstí Míru 12,
761 40 Zlín
A.4. Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele
oznámení
MUDr. Miroslav Adámek
primátor statutárního města Zlína
Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
Tel.: 577630108
E-mail: MiroslavAdamek@zlin.eu
Kontaktní osoba.
Jméno: Ing. Martin Habuda
Adresa: Magistrát města Zlína
nám. Míru 12
761 40 Zlín
Tel.:
577 630 166
E-mail: MartinHabuda@zlin.eu

Samotný návrh Integrovaného plán rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020 byl na
základě pověření předkladatele zpracován společnostmi Ekotoxa, s.r.o a RADDIT
consulting s.r.o.
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ČÁST B. ÚDAJE O KONCEPCI
B.1. Název koncepce
Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020.
B.2. Obsahové zaměření (osnova)
Jedná se o komplexní strategii (napříč jednotlivými odvětvími), která má za cíl definovat
priority širšího, vymezeného území v okolí města Zlína, s ohledem na předpokládané
příležitosti v horizontu do roku 2020.
Podrobnější členění koncepce
Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020.
A. Analytická část
 Vymezení území
 Socioekonomická analýza
o Tematická oblast 1: Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost
o Tematická oblast 2: Ekonomický rozvoj a trh práce
o Tematická oblast 3: Doprava a technická infrastruktura
o Tematická oblast 4: Životní a fyzické prostředí města
o Tematická oblast 5: Řízení a správa území
o Hlavní problémy v území – souhrn vyplývající z provedené analýzy
o Analýza potřeb
o Závěry a doporučení pro návrhovou část – zaměření strategie
o Přehled hlavních strategií, které se v území odehrávají – vazba na
strategické dokumenty
o Analýza stakeholderů
 Analýza rizik
B. Návrhová část
 Rozvojová Vize a strategický cíl
 Prioritní oblasti a specifické cíle
 Popis opatření pro naplnění stanovených cílů.
 Horizontální témata
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B.3. Charakter
IPRÚ Zlín je určen orgánům veřejné správy, obcím a partnerům města Zlína a aktérům
z řad odborníků a podnikatelů, působících v jednotlivých oblastech rozvoje v dotčeném
území.
V analytické části koncepce obsahuje zhodnocení problematiky rozvoje území, jak ve formě
analytických údajů, zahrnutých do profilu území, tak i ve formě jejich formalizace do
podoby SWOT analýzy, analýzy problémů a analýzy potřeb. V návrhové části obsahuje
standardní strukturu návrhu strategického plánu – tedy vizi, strategické a specifické cíle a
popis prioritních oblastí a popis opatření.
B.4. Zdůvodnění potřeby pořízení IPRÚ Zlín 2014 - 2020
Cílem je vymezení integrované oblasti v okolí statutárního města Zlína jako zájmového
území pro uplatnění urbánní dimenze regionální politiky EU, představované v období
2014–2020 nástrojem IPRÚ.
Analýza je zpracována na základě analýzy funkčních vztahů mezi jádrovým městem (Zlín)
a obcemi v jeho zázemí, přičemž intenzita těchto vztahů vyjadřuje míru funkčního zapojení
dané obce do území.
IPRÚ Zlín podléhá procesu posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
B.5. Základní principy a postupy (etapy) řešení
Dokument „Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020“ je zpracováván
dle principů strategického plánování rozvojových dokumentů s významným zapojením
klíčových aktérů do jeho přípravy.
Stručný přehled postup (jednotlivých etap řešení) je uveden v rámci osnovy členění
koncepce v kapitole B.2. Níže uvedená část uvádí podrobný popis jednotlivých etap řešení.
Integrovaný plán rozvoje území Zlín 2014 - 2020
Analytická část
V úvodní části byly zpracovány analytické podklady. Jelikož se jedná o atypické území,
nejprve došlo k jeho vymezení. Vymezení území vychází z analýz uspořádání a intenzity
prostorových (funkčních) vztahů. Nejvyšší význam je přikládán intenzitě a prostorové
organizaci pracovních proudů, která poměrně dobře vystihuje územní rozsahy i pro jiné
typy funkčních vztahů, jako je např. spádovost za maloobchodem, občanskými službami či
kulturou.
Socioekonomický profil řešeného území byl vypracován s aktuálními daty. Pro přehlednost
a vhodnou interpretaci byl analytický text doplněn grafy, tabulkami, mapami a obrázky.
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Klíčové závěry každé kapitoly byly sumarizovány v krátkém strukturovaném přehledu
(v odrážkách) na konci příslušné kapitoly.
Socioekonomická analýza je členěna do pěti tematických oblastí - Obyvatelstvo, bydlení a
občanská vybavenost, Ekonomický rozvoj a trh práce, Doprava a technická infrastruktura,
Životní a fyzické prostředí města, Řízení a správa území.
Výstupem je přehled a popis hlavních faktorů, které mají a budou mít vliv na rozvoj oblasti,
a které současně přicházejí zjevně bez přímé možnosti města Zlín je ovlivňovat. Do jisté
míry tedy půjde o faktory, které jsou v logice SWOT analýzy (viz níže) příležitostmi či
hrozbami. Takovými faktory jsou např. kohezní politika EU, regionální politika ČR,
hospodářská recese/konjunktura, politika ČR ve vybraných odvětvích apod. Ke každému
identifikovanému faktoru je uvedeno hodnocení jeho současného stavu, předpokládaného
vývoje (vycházejících z dostupných informací) a předpokládaných dopadů na řešené území.
Shrnující a formalizovanou částí analýzy každé tematické oblasti je SWOT analýza.
Úvodním krokem tohoto výstupu je definice problémových okruhů. Na základě informací
z předchozích analytických výstupů byly definovány problémové okruhy, které představují
relativně ucelená témata. Tyto problémové okruhy byly podrobeny SWOT analýze. SWOT
analýza je metodou tradičně používanou při strategickém plánování, která umožňuje
klasifikovat hlavní rozvojové faktory:





silné stránky (S = strengths),
slabé stránky (W = weaknesses),
příležitosti (O = opportunities),
hrozby (T = threats).

Analýzy jednotlivých tematických oblastí byly poté v podobě klíčových informací shrnuty
do kapitoly „Hlavní problémy v území – souhrn vyplývající z provedené analýzy“, kde jsou
hlavní problémy a nedostatky každé tematické oblasti shrnuty jak textově, tak i tabulkově.
Hodnocen je i význam a územní rozsah, vazby a vlivy.
Na základě analýzy v jednotlivých tematických oblastech byly stanoveny trendy pro určité
oblasti a popsány stručně v kapitole „Analýza potřeb“. Na základě souhrnu problémů jsou v
této části vytvořeny pro lepší přehlednost stromy problémů. Strom problémů je analýza,
která pracuje s ústředním problémem, k němuž váže příčiny a důsledky. Stromy jsou
rozděleny podle tematických oblastí, jen technická infrastruktura je pro své vzájemné vazby
přidružena a k oblasti životní prostředí. Cílem analýzy je identifikovat a jasně pojmenovat
problémy existující v území, pro které je IPRÚ zpracováván a jejich hierarchizace ve
smyslu příčina – důsledek
Analýza stakeholderů byla pořízena jako pracovní materiál pro definování významu
potenciálních aktérů IPRÚ Zlín. Vedle nositele IPRÚ, tedy Statutárního města Zlína, jsou
identifikováni také potenciální významní nositelé projektů a subjekty, které mají ve
sledované problematice v zájmovém území nebo jeho části vliv. Analýza stahekolderů byla
zpracována ve formě přehledných maticových tabulek.
Při přípravě integrovaného plánu rozvoje územní je potřebné znát rizika, provést jejich
vyhodnocení a u významnějších mít připravena opatření pro jejich minimalizaci.
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Identifikace problému či rizika, jejich definice a stanovení opaření pro jejich minimalizaci
či eliminaci, jsou významným předpokladem pro úspěšné naplňování plánu. Analýza rizik
pro IPRÚ Zlín je zpracována jako příloha dokumentu. Byla provedena identifikace rizik dle
oblastí (např. ekonomická, legislativní, komunikační, personální, projektová), aby byly lépe
a přehledněji postiženy vzájemné vazby. Pro každé uvedené riziko byla posouzena
významnost rizika na škále od 1 do 5 s tím, že stupeň 1 představuje nejnižší významnost
rizika, stupeň 5 nejvyšší. Dále byla definována pravděpodobnost rizika, a to opět na škále 15, kdy stupeň 1 představuje nejmenší pravděpodobnost rizika a stupeň 5 nejvyšší
pravděpodobnost rizika.
Výsledný dopad rizika byl určen součinem významnosti a pravděpodobnosti s tím, že
výsledná škála byla definována takto:
•
•
•
•

1-6 nízký dopad
7-13 střední dopad
14-19 vysoký dopad
20-25 kritický dopad

Ke každé tematické oblasti jsou rizika zpracována ve formě tabulky. U každého rizika je
následně uveden komentář, respektive opatření, jak bylo nebo by mělo být danému riziku
předcházeno.
V závěru analytické části je na základě všech dostupných analytických informací vytvořeno
doporučené zaměření IPRÚ Zlín v podobě prioritních oblastí pro další rozpracování
v návrhové části.
Součástí analytické části je také kapitola analýzy vazeb na již existující strategie
jednotlivých měst v území a vazba na koncepční dokumenty ČR. Kapitola hodnotí soulad
navrhovaných prioritních oblastí s těmito dokumenty.
Návrhová část
Návrhová část představuje klíčový výstup IPRÚ Zlín z hlediska charakteru a zaměření
budoucích oblastí opatření. Typické pro ni je její hierarchické uspořádání s tím, že
v průběhu zpracování se postupovalo od nejvyšší (nejobecnější) úrovně rozvojové vize
k nejkonkrétnější úrovni opatření.
Toto členění odpovídá logice používané například v operačních programech, nebo
některých strategiích na národní úrovni. Výstupy návrhové části proto zahrnují:
 rozvojovou vizi,
 strategický cíl
 stanovení prioritních oblastí a specifických cílů.
Definice poslání IPRÚ Zlín pro období 2014 - 2020 je obecným vyjádřením žádoucího
stavu vymezeného území. Formulace poslání tedy zahrnuje především přístup oblasti
k řízení dalšího rozvoje a integrace na svém území a spolupráce a partnerství se sousedními
obcemi.
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B.6. Hlavní cíle
Prvním krokem po identifikaci hlavních a dílčích problémů byla formulace přiměřeně
ambiciózních rozvojových cílů. Dobře zvolené a naformulované cíle umožňují následně
najít adekvátní řešení v podobě definice priorit a opatření.
Následně naformulované prioritní oblasti pak umožňují najít vhodná řešení v podobě
opatření a následně generovaných projektů a s ohledem na možnosti finanční podpory
z jednotlivých OP pak zvolit vhodnou intervenční logiku.
Splnění zvolených obecných a dílčích cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich
formulace je dle míry obecnosti, resp. konkrétnosti provedena ve 3 úrovních, které
představují intervenční schéma (viz také následující schéma):


prioritní oblasti (naplňující obecné cíle a současně respektující zvolenou vizi a
reagující na jednotlivé pilíře globálního cíle),



opatření (naplňující dílčí cíle),



popis jednotlivých opatření.

Na základě výše provedených analýz a v souladu s rozvojovou vizí území byly stanoveny
tyto dílčí prioritní oblasti zaměření IPRÚ Zlín:


Prioritní oblast 1: Udržitelná doprava



Prioritní oblast 2: Technická infrastruktura a životní prostředí



Prioritní oblast 3: Konkurenceschopnost



Prioritní oblast 4: Sociálně soudržná společnost

K jednotlivým prioritním oblastem jsou dále stanoveny specifické cíle. Ty jsou uvedeny
níže na schématu znázorňující strom cílů. K jednotlivým specifickým cílům jsou následně
navržena opatření.
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Strom cílů

Ke každé z definovaných priorit je formulováno několik opatření, která představují soubory
intervencí. Popis všech opatření je zpracován v jednotné struktuře – karet opatření, které
obsahují následující body:
 Název opatření
 Zařazení do prioritní oblasti
 Zařazení do specifického cíle
 Popis opatření
 Typické podporované aktivity
 Integrovanost, vazby a synergie
 Potenciální nositelé projektů
 Další subjekty zapojené do realizace
 Cílová skupina / uživatelé výstupů
 Vazba na strategické dokumenty
 Vazba na operační programy
 Náklady opatření
 Časový plán
 Indikátory výsledku
 Další poznámky
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B.7. Přehled uvažovaných variant řešení
„Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020“ je navržen v jedné hlavní
variantě. Forma návrhu umožňuje alternativní postup při implementaci IPRÚ Zlín – realizaci
projektů / záměrů při respektování rámce schválených intervencí (cílů, opatření). Projekty
musí být vybírány v souladu s principy posuzování vlivů jednotlivých záměrů na životní
prostředí (EIA), naturového hodnocení, respektive procedury dle stavebního zákona v případě
těch projektů, které zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebudou podléhat.
B.8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví s jinými záměry
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů na
národní, regionální, krajské i místní úrovni. Jejich úplný výčet by nebyl – vzhledem k cílům
oznámení a různé úrovni vzájemných vazeb – účelný (viz role následného Vyhodnocení,
které porovná obsah IPRÚ Zlín s opatřeními a aktivitami vybraných strategických
a programových dokumentů).
Opatření a aktivity navrhované v rámci IPRÚ Zlín by měly být v souladu cíli vybraných
strategických a programových dokumentů, především těch, které byly či jsou připravovány
pro období 2014+. Vzhledem k tomu, že soulad s připravovanou kohezní politikou EU byl
jedním z hlavních cílů, reaguje IPRÚ Zlín na informace, které byly dostupné v době jeho
přípravy. V rámci schvalovacího procesu musí ovšem reagovat na vývoj přípravy
dokumentů pro období 2014-2020, především na národní úrovni (Dohoda o partnerství,
operační programy, ad.).
Kromě výše uvedené oblasti kohezní politiky, byly při přípravě vzaty v úvahu i další
národní a regionální dokumenty, jejichž příkladmý výčet je uveden níže v tomto textu
(uvedené dokumenty budou využity pro formulaci referenčních cílů životního prostředí
v rámci dokumentu Vyhodnocení vlivů IPRÚ Zlín na životní prostředí a veřejné zdraví):
Zlín
 Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 - ZLÍN 2020, Statutární
město Zlín, 2012
 Integrovaný plán rozvoje města Zlína "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum
Zlín", Statutární město Zlín, 2008 (na období 2008-2015)
 Strategický plán pro regeneraci Městské památkové zóny Zlín na období 2011 –
2015, SM Zlín, 2010
 Optimalizace dětských hřišť (2006-2017), Statutární město Zlín, 2005, 2006, 2012
 Střednědobý plán sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2013-2017,
SM Zlín, 2012
 Plán odpadového hospodářství statutárního města Zlína na období 2011 – 2017, SM
Zlín, 2012
 Místní koncepce EVVO statutárního města Zlína na období 2014 – 2018, SM Zlín,
2013
 Plán zdraví a kvality života města Zlína (2004 – 2015), SM Zlín, 2004, aktualizace
2010
 Koncepce prevence kriminality města Zlína na roky 2012 – 2014, SM Zlín, 2012
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Strategie bezpečnosti silničního provozu statutárního města Zlína na roky 20142020, SM Zlín, 2013
Územně analytické podklady a Rozbor udržitelného rozvoje SO ORP Zlín, 2012

Otrokovice
 Integrovaný strategický rozvojový plán města Otrokovice 2014 – 2023, MěÚ
Otrokovice, 2014
 Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku 2013 – 2015, MěÚ Otrokovice,
2012
 Územně analytické podklady a Rozbor udržitelného rozvoje SO ORP Otrokovice,
Otrokovice, 2012
Česká republika
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky
 Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020
 Územní plány měst a obcí v zájmovém území
Ostatní
 Strategický rozvojový plán města Fryšták 2008 – 2013, město Fryšták, 2008
 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020, Zlínský kraj, aktualizace 2013
 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016
 Územně analytické podklady a Rozbor udržitelného rozvoje SO ORP Vizovice,
Vizovice, 2012
 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
 a další
B.9. Předpokládaný termín dokončení
Předpokládaný termín dokončení koncepce, završený jejím schválením Zastupitelstvem
Statutárního města Zlína, závisí na vývoji schvalování územní dimenze operačních
programů a lze jej očekávat na počátku roku 2015.
B.10. Návrhové období
„Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020“ je navržen na období let
2014-2020 s možností prosloužení výhledového horizontu v případě některých cílů a aktivit.
B.11. Způsob schvalování
„Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020“ bude projednán a schválen
Zastupitelstvem statutárního města Zlína.
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ČÁST C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Úvod
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně
vykazovaných údajů Ministerstva ŽP ČR pro dotčené území a z podkladů Zlínského kraje a
statutárního města Zlína. Výše uvedené zdroje byly tam, kde to bylo možné, doplněny
dalšími relevantními údaji o stavu životního prostředí, například v souvislosti s aktuálními
dokumenty, týkajícími se stavu ŽP v kraji. Dále byly využity informace v souladu s § 10b,
odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Současně 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 (cíle, opatření, aktivity) na vývoj životního prostředí a tím i stanovit
obsah a rozsah následného Vyhodnocení.
C.1. Vymezení dotčeného území
Řešené území leží ve Zlínském kraji. Významným centrem je krajské město Zlín.
Vymezení území IPRÚ bylo provedeno na základě analýzy, která zahrnovala identifikaci
přesahu problémových a rozvojových oblastí za administrativní hranici města Zlína,
zohlednění funkčních aglomeračních vazeb, strategických dokumentů a probíhající
spolupráci municipalit v území.
Na základě výše uvedené identifikace je součástí řešené oblasti území těchto měst a obcí
(viz také mapa níže):












město Zlín
město Otrokovice
Březnice
město Fryšták
Hvozdná
Lípa
Lukov
Ostrata
Tečovice
Veselá
Želechovice nad Dřevnicí

.
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Obrázek 1 Vymezení řešeného území (Zdroj: Koncepce IPRÚ Zlín 2014 -2020)

C.2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí
ovlivněny
Vybrané území IPRÚ tvoří jedenáct obcí, tj. města Zlín, Otrokovice a Fryšták a s nimi
sousedící obce. Celkový počet obyvatel v zájmovém území činil k 31. 12. 2013 106635
obyvatel, přičemž více než 87 % z nich žije ve Zlíně a Otrokovicích. Hustota osídlení je
vysoká – 501 obyvatel/km2 – viz následující tabulka.
Tab. 1: Základní údaje o území
Obec
Březnice
Fryšták
Hvozdná
Lípa
Lukov
Ostrata
Otrokovice
Tečovice
Veselá
Zlín
Želechovice nad Dřevnicí
Území celkem

Počet obyvatel (31. 12. 2013)
1 247
3 715

Rozloha (ha)

Hustota osídlení

915
2 417

136
154

1 219
783
1 737
383
18 230
1 317
816
75 278
1 910

728
835
1 084
356
1 962
667
444
10 283
1 603

167
94
160
108
929
197
184
732
119

106 635

21 294
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C.3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
Přírodní vlastnosti jednotlivých složek životního prostředí, ať už z hlediska nerostného
bohatství, úrodnosti a využitelnosti půd pro zemědělství a lesnictví, zdrojů pitné vody,
dopravní prostupnosti nebo obyvatelnosti krajiny a jejího rázu, mají vliv na lidské aktivity
a potenciál jejich využití.
3.1. Ovzduší
3.1.1. Emisní situace
Kvalita ovzduší na území ČR je ovlivňována velkými, středními, malými i mobilními zdroji
znečišťování. Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, byly celostátně sledovány v
rámci Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO).
 REZZO 1 – zvláště velké a velké stacionární zdroje znečišťování
 REZZO 2 – střední stacionární zdroje znečišťování
 REZZO 3 – malé stacionární zdroje znečišťování
 REZZO 4 – mobilní zdroje znečišťování.
V následující tabulce jsou uvedeny projekce emisí sledovaných znečišťujících látek podle
jednotlivých kategorií zdrojů emisí REZZO.
Zařazení výše uvedených zdrojů znečišťování ovzduší je provedeno kvůli možnosti
srovnání podle předchozího zákona č. 86/2002 Sb. Dle platného zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, se již jedná o tzv. souhrnnou provozní evidenci zdrojů.
Stav ovzduší v jednotlivých částech zájmového území je různorodý a závisí na rozmístění
zdrojů, produkci emisí a dále klimatických a kolísajících meteorologických podmínkách.
Přestože se míra znečištění ovzduší v zájmovém území v posledních letech poměrně
zlepšila, stále patří mezi klíčové charakteristiky životního prostředí oblasti.
Obr. 2 Zdroje znečišťování ovzduší za rok 2012 (Zdroj ČHMÚ)
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Z mapy rozložení zdrojů znečišťování ovzduší je vidět, že se jich většina nachází v ose
údolí řeky Dřevnice a okolí Otrokovic. Největšími znečišťovateli ovzduší v rámci řešeného
území byly tyto společnosti: Atel Energetika Zlín s.r.o. (dnes Alpiq Generation (CZ) s.r.o. teplárna Zlín - TZL, SO2, NOx, oxid uhelnatý) a Teplárna Otrokovice a.s. (SO2, TZL,
NOx). Kromě výše uvedených se nemalou měrou na emisích ostatních látek podílí i
technologické zdroje znečišťování ovzduší, mezi které lze zařadit významné výrobní
závody základních chemických látek a přípravků situované v Otrokovicích a dále pak
výroby pneumatik Barum Continental spol. s r.o. v Otrokovicích a Zlíně.
Tab. 2: Produkce emisí ve Zlínském a sousedících krajích (všechny sledované zdroje,
2012) (Zdroj: ČHMÚ)
Kraj

TZL *

[t/rok]
%
Jihomoravský kraj
4 765,70 7,9
Zlínský kraj
2 260,60 3,8
Moravskoslezský kraj 5 941,60
10
celkem
12 967,90 21,70

CO
SO2
NOx
[t/rok]
%
[t/rok]
%
[t/rok]
%
2 086,70 1,4 14 719,10
7 32 126,60 5,9
4 941,20 3,2 7 000,50 3,3 21 691,90
4
20 297,20 13,2 25 643,20 12,1 147 662,30
27
27 325,10 17,80 47 362,80 22,40 201 480,80 36,90

VOC *
NH3 *
[t/rok]
%
[t/rok]
%
13 201,60 9,3 5 779,00
9
7 498,80 5,3 2 865,60 4,5
15 149,90 10,6 3 480,20 5,4
35 850,30 25,20 12 124,80 18,90

Významným zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou také lokální topeniště
s nedokonalým spalováním méně hodnotných paliv. Lokální topeniště se podílejí na
znečištění ovzduší významně především v zimních měsících při inverzním počasí a jsou
významným producentem tuhých znečišťujících látek a široké škály organických látek. K
nárůstu znečištění dochází i v oblastech s možnostmi alternativního vytápění ušlechtilejšími
palivy (plyn). Příčinou je mimo jiné i částečný návrat k vytápění tuhými palivy, způsobený
především zvyšováním nákladů na vytápění při současné dostupnosti levnějších druhů
pevných paliv, v některých případech doprovázený i spalováním odpadů se všemi z toho
vyplývajícími negativními důsledky.
Stále větším problémem se stává, kromě narůstajícího podílu malých zdrojů znečištění
ovzduší na celkových emisích, také doprava, a to především v důsledku narůstající intenzity
vnitrostátní i mezinárodní kamionové přepravy.
C.3.1.2. Imisní situace
V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací znečišťujících látek v ovzduší
je pro některé látky stanoven vedle imisního limitu také tolerovaný počet překročení limitní
hodnoty v průběhu kalendářního roku. Nařízením vlády ČR se připouští překročení
imisního limitu pro hodinový průměr koncentrace NO2 po 18 hodin za rok a limitu pro
maximální denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 pak 35x za rok.
Tabulka 3 Imisní limity pro ochranu zdraví platné pro znečišťující látky.
Maximální tolerovaný
Látka
Doba průměrování
Imisní limit
počet překročení za rok
kalendářní rok
40 µg.m-3
–
PM10
-3
1 den (24 hodin)
50 µg.m
35
PM2,5
kalendářní rok
25 µg.m-3
–
-3
kalendářní rok
40 µg.m
–
NO2
-3
1 hod
200 µg.m
18
Benzen
kalendářní rok
5 µg.m-3
–
-3
benzo(a)pyren
1 rok
1 ng.m
–
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Imisní situace v řešeném území je v některých případech popsána z důvodu dostupnosti dat
prostřednictvím území Zlínského kraje a to na základě výsledků imisního monitoringu
kvality ovzduší pro vybrané znečišťující látky. Hodnocení kvality ovzduší je provedeno na
základě imisních limitů sledovaných látek.
Roční limit koncentrací PM10 v ovzduší činí v ČR 40 µg.m-3. V následující tabulce je pro
srovnání uvedeno, jaké průměrné koncentrace suspendovaných částic a oxidu dusičitého
byly v ovzduší zájmové oblasti v období 2008 – 2012 (nelze přímo porovnávat s limitem)
Tab. 4 Průměrné koncentrace vybraných škodlivin v ovzduší obcích IPRÚ Zlín (Zdroj
IPRÚ Zlín)
Obec

-3

PM10 [µg.m ]

PM2,5 [µg.m-3]

NO2 [µg.m-3]

Otrokovice

28,75

21,40

1,23

Tečovice

28,49

21,08

1,18

Zlín

27,06

20,18

1,10

Fryšták

25,77

18,76

0,86

Hvozdná

25,04

18,30

0,83

Veselá

24,99

18,44

0,86

Želechovice nad Dřevnicí

24,84

18,45

0,84

Březnice

24,80

18,12

0,79

Lukov

24,67

18,28

0,83

Ostrata

24,61

17,98

0,82

Lípa

24,22

17,73

0,79

Suspendované částice frakce PMl0
Průměrné roční koncentrace PM10
Závažný problém v kvalitě ovzduší na celém území ČR představuje výskyt vysokých
koncentrací suspendovaných částic frakce PM10, které patří mezi látky s největšími dopady
na lidské zdraví. Limit pro roční průměrnou koncentraci PM10 byl v roce 2011 překročen u
18 stanic ze 169, tedy na 0,7 % území ČR (v roce 2010 na 1,9 %). V roce 2012 došlo
k překročení na 15 stanicích ze 127. V roce 2013 byl překročen v ČR u 10 stanic ze 136
(tabulka 4). K překročení ročního limitu došlo v roce 2013 převážně na lokalitách na
Ostravsko-Karvinsku (překročení na 14 lokalitách), žádná ze stanic s překročením limitu se
nenacházela v řešeném území IPRÚ Zlín. Stanice s nejvyššími hodnotami ročních
průměrných koncentrací PM10 v rámci IPRÚ je v rámci ČR na 19. místě (Zlín - Svit)
s průměrnou roční hodnotou 34.9 µg.m-3.
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Tabulka 5 Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi PM10 v roce 2013. Ukázka
50 stanic ze 136. K překročení limitu došlo na 10 stanicích. (Zdroj: ČHMÚ).

Maximální hodinové koncentrace PM10
Překročení denního imisního limitu pro PM10 bylo v roce 2012 zaznamenáno alespoň na
jedné lokalitě všech zónách a aglomeracích v ČR. Nejvíce zatíženou souvislou oblastí v
roce 2013 bylo, stejně jako v předešlých letech, Ostravsko-Karvinsko. Ve Zlíně byl imisní
limit 24hodinové koncentrace PM10 v roce 2012 překročen 32krát, s nejvyšší naměřenou
hodnotou 180 µg.m-3. V roce 2013 byla na stanici Zlín – Svit překročen limit 48krát
s maximální hodnotou 121 µg.m-3 a na stanici Zlín 34krát s maximální hodnotou 134,4
µg.m-3.
Plošná zobrazení koncentrací PM10 ukazují, že imisní limit 24hodinové průměrné
koncentrace pro PM10 byly v roce 2012 překročeny na 9,6 % plochy České republiky, kde
žije přibližně 30,93 % obyvatel (v roce 2011 se jednalo o 21,8 % území ČR a cca 50,8 %
obyvatel). Pro ilustraci celorepublikového kontextu je na následujícím obrázku znázorněno
pole ročních průměrných koncentrací PM10 v roce 2012 (Zdroj: ČHMÚ).
Je důležité zmínit, že v některých oblastech se na koncentracích znečištění výrazně podílejí
lokální topeniště. Například v případě PM10 může být příspěvek lokálních topenišť k
celkovým koncentracím v průměru od 1 - 5 µg/m3 , ale lokálně mohou přispívat i více než
15 µg/m3.
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Obrázek 3 Největší 24 hod. koncentrace PM10 v roce 2012 (Zdroj: ČHMÚ)

Suspendované částice frakce PM2,5
Průměrné roční koncentrace PM2,5
Pro průměrné roční imisní koncentrace PM2,5 je stanoven imisní limit 25 µg.m-3.
Suspendované částice frakce PM2,5 (částice do aerodynamického průměru 2,5 µm) na
stanici Zlín dosahovaly hodnot v r. 2010 24,1 µg.m-3 , v r. 2012 21,6 µg.m-3, a v r. 2013
21,7 µg.m-3. Lze tedy říci, že se průměr drží stabilních hodnot a nepřesahuje stanovené
limity. Na stanici Zlín - Svit se tyto hodnoty neměří.
Oxid dusičitý (NO2)
Průměrné roční koncentrace NO2
Měření průměrných ročních koncentrací NO2 probíhá na 2 stanicích v řešeném území – Zlín
a Zlín – Svit. V letech 2011-2013 ani na jedné z těchto stanic nebyla překročena limitní
hodnota ročního průměru 40 µg.m-3. Vyšší hodnoty na stanici Svit Zlín byly naměřeny
v roce 2011 35,3 µg.m-3, v roce 2012 25,3 µg.m-3, v r. 2013 24,4 µg.m-3. Na stanici Zlín
byly hodnoty v roce 2011 16,7 µg.m-3, v roce 2012 15,9 µg.m-3, v roce 2013 16,4 µg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace NO2
Pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanoven imisní limit 200 µg.m-3. Tato
koncentrace může být za kalendářní rok překročena 18x. V roce 2013 i v předešlých letech
byl limit plněn. Nevyšších hodnot je dosahováno v zimních měsících. V letech 2011-2013
bylo maxima dosaženo na úrovni 103,1 µg.m-3 28.1.2011.
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Obrázek 4 Pole ročních průměrných koncentrací a roční průměrné koncentrace NO2 v roce
2012 na vybraných stanicích (Zdroj: ČHMÚ).

Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu
Měření benzenu probíhalo pouze na stanici Zlín do 31.12.2012. V roce 2011, ani v roce
2012 nedošlo k překročení imisního limitu.
Obrázek 5 Pole ročních průměrných koncentrací a roční průměrné koncentrace benzenu v
roce 2012 na vybraných stanicích (Zdroj: ČHMÚ)

Benzo(a)pyren
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu
V řešeném území probíhá měření benzo(a)pyrenu na stanici Zlín. Koncentrace B(a)P
mohou představovat problém ve všech větších obcích, kde je vytápění zajišťováno
spalování pevných paliv a ve všech dopravou zatížených místech v kraji. V roce 2011 došlo
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k překročení imisního limitu průměrnou hodnotou 1,3 ng.m-3. V roce 2012 bylo překročeno
hodnotou 2,1 ng.m-3 a v roce 2013 pak průměr činil 1,8 ng.m-3, a byl také nadlimitní.
Obrázek 6

Pole ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu, 2012 (Zdroj: ČHMÚ)

Oblasti s překročenými imisními limity
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanovuje imisní limity pro vybrané znečišťující
látky bez dalšího rozlišení na imisní a cílové imisní limity. Pro rok 2012 tak byly poprvé
vymezeny oblasti s překročením imisních limitů hromadně pro všechny znečišťující látky,
které jsou sledovány z hlediska ochrany lidského zdraví.
Bylo tedy vyhodnoceno překračování imisních limitů pro roční průměrné koncentrace
PM10, PM2,5, NO2, olova a benzenu, překračování 8hodinového limitu CO, překračování
denních limitů pro PM10 a SO2 a překračování hodinových imisních limitů pro SO2 a NO2
(imisní limity stanoveny bodem 1 Přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
dříve imisní limity). Dále bylo vyhodnoceno překračování imisních limitů pro roční
průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu, kadmia, arsenu a niklu a pro nejvyšší max. denní
8hodinovou koncentraci přízemního ozonu (imisní limity stanoveny bodem 3 a 4 Přílohy č.
1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; dříve cílové imisní limity).
Dle zákona 201/2012 Sb., §11, odst. 5 a 6. se k posouzení, zda jsou překračovány imisní
limity, použije pro čtverec území o velikosti 1 km2 průměr hodnot koncentrací za
posledních 5 let.
Podle níže uvedené mapy lze zařadit území Integrovaného plánu rozvoje území Zlín do
oblasti s překročenými imisními limity.
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Obrázek 7 - Území Zlínského kraje z hlediska překročení imisních limitu za pětileté
období 2009-2013 (Zdroj: ČHMÚ)

3.2. Hluk
Pro hodnocení hluku byly pro IPRÚ brány v úvahu především hlukové mapy z výsledků 1.
kola strategického hlukového mapování ČR, které ovšem dosud nejsou pořízeny pro území
celé ČR, ale pouze pro zákonem vymezené aglomerace a dopravní infrastrukturu (lokality s
intenzitou dopravy více než 6 mil. automobilů a/nebo 60 000 vlaků/rok, hluk z
vnitroměstské dopravy zahrnut není).
Dle uvedeného mapování je v IPRÚ nejvyšší počet obyvatel dotčen hlukem na nejvíce
frekventovaných silnicích ve Zlíně (6 213 obyv.). Celodenně (Ldvn = 70 dB) bylo hlukem z
dopravy dotčeno podle výše uvedeného zdroje 5 198 obyvatel Zlína.
Největším zdrojem hluku v Otrokovicích jsou doprava a průmysl. Dominantními zdroji
dopravního hluku jsou silnice I/49 a I/55 a dále železnice, v poslední době lze zaznamenat
nárůst hluku z provozu letadel a vodního motorismu. Stávající dopravní zátěž na silnici I/55
dlouhodobě patří k největší na české komunikační síti a přináší s sebou velké hlukové
zatížení. Situaci má vyřešit dokončení obchvatu Otrokovic, který má vyloučit veškerou
tranzitní dopravu z intravilánu města. Jihovýchodní obchvat je ve stádiu přípravy.
Hlučnost z dopravy je uváděn jako problém také v řadě dalších obcí v zájmovém území.
3.3. Příroda a krajina
Na území Zlínského kraje leží řada rozsáhlých území s cennými přírodními hodnotami.
Jedná se především o velkoplošná zvláště chráněná území – chráněné krajinné oblasti
(CHKO) Beskydy a Bílé Karpaty. Celková rozloha velkoplošných zvláště chráněných
území (ZCHÚ) dosahuje více než 29,6 % (117 167 ha) rozlohy regionu. Velkoplošná
ZCHÚ doplňuje 176 maloplošných ZCHÚ o celkové rozloze 2 103 ha. Na následujícím
obrázku je uveden přehled chráněných území v řešeném území a jeho blízkosti.
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Přímo v území řešeného IPRÚ se žádná velkoplošná zvláště chráněná území nenacházejí.
Leží v něm však části čtyř přírodních parků, kategorie území s nižším stupněm ochrany,
které jsou však z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu oproti okolí nadprůměrně
hodnotná a plní hlavně významné ekologické a rekreační funkce. Jedná se o přírodní parky
Hostýnské vrchy, Vizovické vrchy, Želechovické paseky a Chřiby (viz obrázek 8).
Obrázek 8 - Přehled chráněných území v řešeném území

Krajina řešeného území je na druhé straně v některých částech silně antropogenně
ovlivněná. Jedná se především samotné město Zlín zasazené do údolí řeky Dřevnice a
přiléhající Otrokovice, společně tvořící východo-západní osu urbanizovaného území.
Naopak ve východní části území s přibývající nadmořskou výškou roste hodnota krajiny
harmonického rázu. Jedná se o mozaiku lesů, luk a polí, která je dána jednak
geomorfologickou členitostí – kopcovitým rázem krajiny a také kulturními predispozicemi
– tradičním způsobem života v minulosti.
Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
Z maloplošných zvláště chráněných území jsou v území vyhlášena následující MZCHÚ:
•
•
•
•
•
•

PP Vela
PP Králky
PP Bezedník
PP Na Želechovických pasekách
PP Želechovické paseky
PP Zelené údolí
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•
•
•
•
•
•
•
•

PP U Rybníka
PP Pod Drdolem
PR Bukové hory
PP Na letišti
PP Slanice – Pramen
PP Slanice – Studna
PP Sirnaté lázně
PP Pod lázněmi

Územní systémy ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Obecně je ÚSES tvořen soustavou biocenter vzájemně propojených
biokoridory. Rozlišují se místní, regionální a nadregionální systémy ekologické stability.
V rámci nadregionálních, regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována
takzvaná biocentra a biokoridory.
Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění
biodiverzity, rozmanitosti ekosystémů a biologické rozmanitosti, která je definována jako
variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druhů i mezi druhy.
Podstatou ÚSES je vymezení sítě přírodě blízkých ploch při respektování teoretických
východisek vymezování USES (přírodovědná východiska, funkční a prostorová
optimalizace) tak, aby byla zachována ekologická stabilita a biologická rozmanitost území.
Vymezení prvků ÚSES je součástí územně-plánovací dokumentace. V územně-plánovací
dokumentaci velkých územních celků (VÚC) je to na úrovni nadregionálních a regionálních
ÚSES, v územně-plánovací dokumentacích obcí pak až do úrovně lokálních ÚSES. Územní
systém ekologické.
Natura 2000
Chráněná území soustavy NATURA 2000 představují soustavu chráněných území
evropského významu, která byla vyhlášena podle požadavků dvou směrnic evropského
společenství, a to směrnice 79/409/EHS o ptácích a směrnice 92/43/EHS o stanovištích.
Přestože je na území Zlínského kraje vyhlášeno na základě Nařízení vlády č. 318/2013 Sb.
68 Evropsky významných lokalit a 3 ptačí oblasti soustavy chráněných území Natura 2000,
v území IPRÚ je z uvedeného počtu umístěn pouze zlomek uvedeného počtu, a to evropsky
významné lokality:
•
•

Evropsky významná lokalita (EVL) Březnice u Zlína
EVL Velká Vela

V blízkosti se také nachází EVL Ondřejovsko a ptačí oblast Hostýnské vrchy. Viz obrázek
8- červené oblasti.
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EVL Březnice u Zlína
Rozloha EVL:
Nadmořská výška:
Předměty ochrany:
Katastrální území:

1,0 ha
366 - 379 m n. m.
Vrkoč útlý (vertigo angustur)
Březnice u Zlína, Malenovice u Zlína, Zlín

Lokalita se nachází jižně od Zlína. Jde o luční pěnovkové prameniště na pravém břehu
bezejmenného pravostranného přítoku Březnice cca 1,3 km SZ od obce Březnice, 0,6 km Z
od osady Záhub. Jedná se o regionálně velmi významné a bohaté společenstvo měkkýšů
pěnovcových pramenišť. Chráněno je prameniště na mírném svahu s velmi vlhkou částí
přecházející v Calthion s několika drobnými jezírky a několika stromy na břehu potoka.
Stanoviště je stabilní s velmi dobrým vodním režimem. V rámci soustavy Natura 2000 je
zde chráněna lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior). Lokalita je zranitelná zarůstáním a
hromaděním stařiny v případě, že by lokalita nebyla pravidelně kosena.
EVL Velká Vela
Rozloha EVL:
Nadmořská výška:
Předměty ochrany:

Katastrální území:

770.6 ha
327 - 569 m n. m.
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště
L5.1 Květnaté bučiny
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty
Horní Ves u Fryštáku, Lukov u Zlína, Lukoveček, Vítová, Vlčková

Lesní komplex v JZ části Hostýnských vrchů, severně od obce Fryšták. Lokalita je přibližně
ohraničena údolím Fryštáckého potoka a obcemi Vlčková, Fryšták a Ludkoveček. Jedná se
o lesní porosty v suprakolinním až submontánním stupni karpatského mezofytika.
Lokalita představuje zachovalá a plošně rozsáhlá lesní společenstva karpatských
dubohabřin (L3.3B) vyskytujících se v nejnižších polohách, přes společenstva
submontánních bučin až po společenstva montánních bučin (L5.1). Významný je rovněž
maloplošný výskyt porostů jasanovo-olšových luhů (L2.2A) a lesních pramenišť s tvorbou
pěnovců (R1.3).
Lesní porosty mapovaného území jsou silně ovlivněny lesním hospodářstvím. Dochází k
přeměně lesních porostů na monokultury, především se smrkem ztepilým, ale i s borovicí
lesní a modřínem. Vegetace v okolí potoků je ovlivněna lidskou činností – meliorace,
přítomnost lesních a asfaltových cest v údolí potoků (narušení aluvia). Při rozsáhlé těžbě
jsou do dosud zachovalých přirozených lesních porostů zavlékány expanzní druhy jako
netýkavka malokvětá, třtina křovištní a případně ostružiníky. Lesní porosty ovlivňují také
vysoké stavy zvěře (především srnec, muflon a daněk), která způsobuje okus přirozených
obnov
Invazní druhy
Ve Zlínském kraji se, podobně jako v celé republice, šíří invazní druhy živočichů a rostlin.
Systematické mapování výskytu invazních druhů rostlin a živočichů se v současné době
neprovádí. Pro zpracování průběhu šíření jednotlivých druhů živočichů není dostatek
podkladů, navíc šíření probíhá většinou velmi rychle.
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3.4. Staré ekologické zátěže
Na Internetových stránkách Zlínského kraje je v rámci studie Staré ekologické zátěže
Zlínského kraje uveden seznam skládek, průmyslových areálů a jiných typů starých
ekologických zátěží. Celkový počet registrovaných zátěží ve Zlínském kraji je dle
uvedeného dokumentu 136. V databázi je obsažena textová část obsahující název lokality,
seznam případných chráněných zájmů, vyhodnocení celkového rizika, návrh dalších
opatření a mapové podklady. Součástí podkladů je ve většině případů i fotodokumentace
pořízená na konkrétní lokalitě v době zpracování studie. Podrobný seznam je možno
dohledat na webových stránkách http://zateze.kr-zlinsky.cz.
V současné době není pro území České republiky provedena komplexní inventarizace
kontaminovaných míst a potenciálně kontaminovaných míst a nejsou známa kritéria pro
stanovení významnosti znečištění a stanovení priorit. Problematikou inventarizace a
stanovení priorit pro sanace starých zátěží se zabývá centrálně Ministerstvo životního
prostředí. Převážná část lokalit starých ekologických zátěží je součástí systému evidence
kontaminovaných míst (SEKM). Lokality se starými ekologickými zátěžemi ve Zlínském
kraji jsou vyznačeny na následující mapě.
Obrázek 9

Staré ekologické zátěže ve Zlínském kraji (Zdroj: KÚ ZK)

Ekologickými zátěžemi spadajícími do řešeného území IPRÚ Zlín jsou:



Fryšták – Žabrána – A - skládka; A1 - komunální odpad, riziko A - aktuální
Hvozdná – Vršek – A - skládka; A1 - komunální odpad, riziko P - potencionální
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Otrokovice,Tečovice - Kamenec Rokytí – C - jiný typ zátěže; laguna kalů z ČOV,
riziko P - potenciální
SAMOHÝL MB a.s. - budova č. 91 Svit Zlín – B - průmyslový areál; B3 kontaminace podzemní vody i zeminy, riziko P - potenciální
Příluky – ČSPHM – C - jiný typ zátěže; skladování ropy, riziko P
Barum Continental spol. s.r.o. – Otrokovice – B - průmyslový areál; B3 kontaminace podzemní vody i zeminy, riziko P - potenciální
Mladcová - skládka popílku – C - jiný typ zátěže; úložiště elektrárenského
popílku, riziko P - potenciální
Mladcová - Suchý důl - - A - skládka; A1 - komunální odpad, riziko P - potenciální
STS Otrokovice - B - průmyslový areál; B3 - kontaminace podzemní vody i
zeminy, riziko P - potenciální
TOMA a.s. – Otrokovice - B - průmyslový areál; B3 - kontaminace podzemní vody
i zeminy, riziko P - potenciální
Louky nad Dřevnicí – Padělky - C - jiný typ zátěže; laguna kalů z ČOV, riziko P potenciální
Klečůvka - A - skládka; A1 - komunální odpad, riziko A-aktuální

3.5. Odpady
Celkový vývoj produkce odpadů v území odpovídá vývoji produkce. Zatímco objem
komunálního odpadu dlouhodobě roste, a kopíruje růst životní úrovně obyvatelstva a jeho
spotřeby, produkce podnikového odpadu má dlouhodobě klesající trend (celkový pokles
produkce odpadu v ČR mezi léty 2003 – 2011 činil cca 15%). To souvisí jak se strukturální
přeměnou hospodářství, tak s rozvojem a užitím nových výrobních technologií, případně
technologií pro úpravu a zpracování odpadů. Význam má i ekonomický vliv, spočívající v
růstu cen primárních surovin, a změna požadavků legislativy.
Z hlediska životního prostředí je problematické především skládkování odpadů. Má dopad
na zábor půdy, krajinný ráz, případně pro kvalitu podzemních i povrchových vod (zejména
v případě tzv. černých skládek). Skládkování odpadu je také zdrojem metanu, který je
silným skleníkovým plynem. Také spalování odpadů není optimálním řešením, nicméně z
energetického hlediska – pokud je odpad termicky využíván v moderních technologiích k
tomu určených – je vhodnější než skládkování. Základním principem však je předcházení
vzniku odpadů a znovuvyužití toho odpadu, který je produkován i při důsledné prevenci
jeho vzniku.
Produkce odpadů
Největší množství odpadů v rámci území je produkováno ve městě Zlín, v ostatních obcích
je produkce – zejména v závislosti na velikosti obce – významně nižší. V obcích jsou
zavedeny systémy odděleného sběru odpadu (papír, plasty, sklo), přesto směsný komunální
odpad tvoří jednoznačně nejvýznamnější množství z komunálního odpadu, následuje
objemný odpad. Další složky tříděného sběru nejsou evidovány (kov, tetrapak, biologicky
rozložitelný odpad, další odpad jako stavebniny apod.).
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Tab. 6 Celková produkce komunálního odpadu v letech 2010 – 2012 a množství
komunálního odpadu na 1 obyvatele v kilogramech v letech 20010-2012 (Zdroj: IPRÚ Zlín)
Produkce komunálního odpadu celkem (t)
Kraj

20010

2011

2012

Komunální odpad na 1 obyvatele v kg
2010

2011

2012

Jihomoravský

340 991

324 370

323 529

296

279

277

Zlínský

175 948

171 683

176 705

298

291

300

Moravskoslezský

417 260

360 771

390 782

335,2

292,7

318,2

Cca 42 % směsného komunálního odpadu v ČR celkově tvoří biologicky rozložitelný odpad
(BRKO), který lze kompostovat. V řešeném území se dle zjištěných dat BRKO netřídí. Plán
odpadového hospodářství ČR ukládá snížit množství BRKO ukládaného na skládky na 75%
hodnoty z roku 1995 do roku 2010. Podíl BRKO v komunálním odpadu však zůstává v ČR
stále na 42%, systémy jeho odděleného sběru a využití jsou zaváděny jen velmi pomalu. Je
pravděpodobné, že na venkově třídí bioodpad také domácnosti se zahradou a vlastním
kompostem, tyto odpady nejsou však v evidenci zahrnuty.
Nakládání s odpady
Odpadové hospodářství na území města Zlína je koncepčně řešeno v rámci dokumentu Plán
odpadového hospodářství statutárního města Zlína na období let 2011-2015.
Provoz odpadového hospodářství města Zlína je v působnosti společnosti Technické služby
Zlín, s.r.o., v níž je statutární město Zlín jediným společníkem. Technické služby Zlín, s.r.o.
zajišťují veřejně prospěšné komunální služby, jako jsou čištění veřejných ploch, údržba
komunikací, údržba a provoz veřejného osvětlení, provozování tržiště, provozování
parkovišť a služby v odpadovém hospodářství (4 sběrné dvory). Dalším provozovaným
zařízením k nakládání s odpady je Skládka odpadů Suchý důl, která slouží k ukládání
komunálních a průmyslových odpadů zejména ze zlínské aglomerace. Provoz zařízení byl
zahájen v roce 2003, ukončení je předpokládáno v roce 2024. Projektovaná kapacita
zařízení je 50 tis. tun odpadu za rok.
K dalšímu zpracování a materiálovému využití je předána přibližně třetina celkové
produkce odpadů. Jedná se zejména o tříděné komodity (sklo, papír, plasty, kovy),
bioodpad, stavební a demoliční odpady a pneumatiky. Veškeré nebezpečné odpady jsou
předávány oprávněné osobě k nakládání s nebezpečnými odpady, k uložení na skládku
nebezpečných odpadů nebo do některé ze spaloven společnosti. Zbylá část odpadů končí na
skládce.
Technické služby Zlín, s.r.o. zajišťují služby nejen pro město Zlín, ale také pro některé
obce, firmy a občany v jeho okolí. Na území města Otrokovice zajišťují svoz a nakládání s
odpadem Technické služby Otrokovice, s. r. o., ve Fryštáku zajišťují svoz Technické služby
Fryšták.
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3.6. Voda
3.6.1. Jakost povrchových vod
Jakost povrchových vod v území je ovlivňována především bodovými zdroji znečištění z
kanalizací měst a obcí, průmyslových závodů a zemědělské výroby
Vývoj koncentrací sledovaných ukazatelů jakosti povrchových vod za posledních 20 let
odráží z velké části vývoj množství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů, přístup k
čištění odpadních vod (podíl čištěných odpadních vod, stupeň čištění vod) a
socioekonomický a politický vývoj v rámci ČR (restrukturalizace průmyslu, zvyšování
životní úrovně, vstup do EU). Významnou roli v meziročních výkyvech, hrají také
klimatické poměry daného roku (vodnost, teplota).
Z dlouhodobého hlediska se jakost vody v tocích trvale zlepšuje. Od počátku 90. let výrazně
poklesl v rámci sledovaných profilů jakosti povrchových vod počet profilů s nejhoršími
třídami jakosti. Přes dosažené zlepšení však nelze považovat současný stav za zcela
vyhovující, problematické jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a vysokou
kumulací zdrojů znečištění.
Obrázek 10 Jakost vody v tocích České republiky v roce 2012 (Zdroj: ISSaR)

Ve Zlínském kraji bylo sledováno 12 profilů na řekách Morava, Bečva, Vsetínská a
Rožnovská Bečva, Haná, Dřevnice, Olšava a Vlára. Pro zájmové území lze vztáhnout
hodnoty pouze z Dřevnice.
Ve skupině obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů byl na rozdíl od většiny
ostatních krajů nejhůře hodnocen celkový fosfor, který byl mj. i na profilu Dřevnice zařazen
do IV. třídy jakosti.
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Ve skupině mikrobiologických a biologických ukazatelů byla V. třída jakosti pro
enterokoky klasifikována také pro profil Dřevnice-Otrokovice. Na stejném profilu byla
dosažena také III. třída pro termotolerantní koliformní bakterie, což je nejhorší výsledek v
rámci kraje.
Přes dosažené zlepšení jakosti povrchových vod však nelze současný stav považovat za
zcela vyhovující, problematické jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a
vysokou kumulací zdrojů znečištění. Neuspokojivý je stav jakosti některých povrchových
vod méně vodných vodotečí, protékajících menšími sídly s nečištěnými odpadními vodami.
Zvyšuje se také eutrofizace vod, která se projevuje zejména rozvojem mikroskopických
organizmů rozptýlených ve vodě (vodní květ). Hlavní příčinou tohoto stavu je přebytek
živin ve vodním hospodářství, především pak dusíku a fosforu. Z hlediska odtokových
poměrů i nadále přetrvávají lokální problémy s rychlým odtokem srážkových vod z území,
které jsou způsobeny odlesněním, nedostatečnou přirozenou retenční schopností horských
oblastí s převažujícími srážkovými úhrny, nevhodnou úpravou drobných vodních toků,
melioracemi provedenými často v nevhodných terénech a v posledních letech čím dál
častěji také zastavováním území a vytvářením nepropustných zpevněných ploch.
3.6.2. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod,
vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Na území IPRÚ Zlín se nenachází žádné území CHOPAV viz obrázek níže.
Obrázek 11 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) na území České
republiky (Zdroj: Cenia)

Z hlediska útvaru podzemních vod spadá celé území do flyše v povodí Moravy – sev. část.
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3.6.3. Vodní hospodářství
Odběr vody
Celkový dlouhodobý celorepublikový významný pokles odběrů vody z povrchových a
podzemních zdrojů dosáhl svého maxima v závěru 90. let 20. století. A to v souvislosti se
snižováním průmyslové výroby v důsledku restrukturalizace hospodářství i snižováním
náročnosti na vodu vlivem změn technologií v období po roce 1990. V posledních pěti
letech se celkový objem odebírané vody stabilizoval. V současnosti má na odběry vod vliv
zavádění nových šetrnějších technologií výroby a obecně snaha o úspory nákladů jak v
průmyslu, tak v domácnostech.
Na území IPRÚ Zlín se nachází vodní nádrž Fryšták na Fryštáckém potoce. Roku 1996 bylo
vodárenské využití vodoprávně zrušeno, nádrž je však nadále vedena jako vodárenská s tím,
že odběry mohou být obnoveny
Z vodárenské nádrže Fryšták se odběry neprovádějí a slouží pouze jako záložní zdroj vody
pro město Zlín. Zdejší voda má navíc velmi špatnou kvalitu. Nejkvalitnější surovou vodu
v kraji mají nádrže Karolinka a Slušovice.
Díky posledně jmenované nádrži má Zlín mezi krajskými městy jeden z nejkvalitnějších
zdrojů pitné vody vůbec. Kvalita vody je průběžně monitorována a žádné prudké výkyvy
nejsou znatelné. Stává se, že přes léto, kdy ve vodě ubývá kyslík, dochází k takzvaným
anoxickým stavům. Může pak docházet k uvolňování železa a manganu, přičemž tyto prvky
se mohou dostávat až do vodárenského odběru.
Zdrojem vody je také vodárenská nádrž Slušovice, z níž činil loňský odběr téměř 4,8
milionu metrů krychlových vody při kapacitě téměř 153 litrů za vteřinu, a štěrkoviště
Kvasice s loňským odběrem 880 500 metrů krychlových.
Co se týče kvality, má hlavní přítok do vodní nádrže Slušovice dlouhodobě velmi dobrou
jakost, obsahuje velmi málo dusičnanů, hluboko pod normou je také obsah sledovaných
těžkých kovů a organických polutantů.
Skupinový vodovod ve Zlíně zásobuje pitnou vodou Zlín a jeho části, dále Tlumačov,
Otrokovice, Napajedla, Spytihněv a další obce. Dodávky a provoz zajišťuje Moravská
vodárenská, a.s., Olomouc.
3.6.4. Odpadní vody
Od roku 1990 došlo v ČR k více než dvojnásobnému prodloužení kanalizační sítě, a tím ke
zvýšení podílu obyvatel připojených na kanalizační síť ze 72 na 82,6 % obyvatel ČR v roce
2011. Obyvatel, kteří jsou na kanalizaci připojeni, stále přibývá.
V současnosti je město Zlín odkanalizováno kombinovaným systém s převažujícím
systémem jednotné kanalizace, pouze okrajové čtvrti (Jižní svahy, Bartošova čtvrť,
Přílucká, Podhoří, Sokolská ulice) mají vybudovaný systém oddílné kanalizace. Odpadní
vody od obyvatelstva, občanské vybavenosti a průmyslu jsou odváděny kanalizačními
sběrači, které jsou zaústěny do hlavních kmenových stok.
Stoková síť města Otrokovice je taktéž z větší části vlastněna společností Vodovody a
kanalizace Zlín, a.s. a provozována MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. Na kanalizační
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síť je napojena převážná většina obyvatel. Čištění odpadních vod zajišťuje mechanickobiologická čistírna odpadních vod provozovaná firmou TOMA, a. s. a je určena k čištění
průmyslových, komunálních a dešťových odpadních vod. Na ČOV jsou přivedeny
komunální odpadní vody z Otrokovic a průmyslové odpadní vody z areálu TOMA a areálu
TAJMAC-ZPS ve Zlíně-Malenovicích. Situována je na soutoku řek Dřevnice a Moravy.
Počet napojených ekvivalentních obyvatel na ČOV v Otrokovicích je 168 300.
ČOV Zlín a ČOV Otrokovice se řadí k nejvýznamnějším znečišťovatelům v kraji.
Kanalizace s napojením na centrální ČOV chybí v obcích Hvozdná, Ostrata, Březnice a
Želechovice nad Dřevnicí, kde jsou případně vybudovány pouze menší lokální ČOV. Podíl
obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci je uveden v následující tabulce.
Tab. 7: Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci (%) (Zdroj: IPRÚ Zlín 2014 2020)
Obec

Březnice
Fryšták
Hvozdná
Lípa
Lukov
Ostrata

Podíl obyvatel
napojených na veřejnou
kanalizaci (%)
8,4
73,2
37,0
38,9
93,9

Obec

Otrokovice
Tečovice
Veselá
Zlín
Želechovice nad
Dřevnicí

Podíl obyvatel
napojených na veřejnou
kanalizaci (%)
99,0
92,3
66,0
94,1
31,4

7,9

V mnohých oblastech znesnadňuje dobudování napojení na kanalizaci a ČOV nepříznivé
prostorové rozložení sídelní zástavby v terénu či nevhodné, nedostačující prostorové
dispozice v obci. Před dobudováním nákladných přípojek odlehlých částí obce je
upřednostňováno budování lokálních ČOV.
Záplavová území
Přirozené velké povodně, které v průběhu období 1972 - 2014 na území IPRÚ Zlín byly
zaznamenány, byly vždy způsobené vydatnými dešti. Tedy bezprostřední a rozhodující
příčinou velkých vod jsou dešťové srážky. (IPRÚ Zlín, 2014)
Výskyt povodní na sledovaném území je v podstatě možný jak na všech přítocích Dřevnice,
tak i na samotné Dřevnici. Vodní režim Dřevnice má horský charakter. Vysoké vodní stavy
se vyskytují zejména na jaře při tání sněhu a v létě po prudkých deštích. Průměrný průtok
Dřevnice u ústí činí 3,15 m³/s.
Záplavová území jsou na levém i pravém břehu Dřevnice od obce Lípa po místní část ZlínPříluky. Při povodni v červenci 1997 byla zatopena část Bartošovy čtvrti na levém břehu
Dřevnice. Další záplavové území je v prostoru Prštné na levém i pravém břehu a pokračuje
lokalitou Louky pravý břeh, Přední Luhy pravý břeh, Horní Mlýn levý břeh, Dolní Mlýn
pravý břeh a U strojíren levý břeh. V současné době jsou na Dřevnici vybudována
protipovodňová opatření, kterými jsou zemní hráze a sklápěcí jez v Lužkovicích,
protipovodňová zeď a sklápěcí jez v Přílukách, hradítkové komory na kanalizaci v
Lužkovicích, Přílukách a Bartošově čtvrti a zemní hráz v Loukách. V horní části
záplavového území byly nejvíce ohroženy objekty obytné zástavby, ve spodní části
záplavového území se jednalo především o průmyslové objekty. (IPRÚ Zlín, 2014)
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Vymezení a aktualizace záplavových území na hlavních tocích je součástí návrhů Plánů
oblastí povodí Moravy. Záplavová území jsou stanovena také v nezastavěných oblastech
aluvia řeky Moravy severně a jižně od Otrokovic (DIBAVOD, mapy zápl. území, 2014).
3.7. Půda
Půda na území IPRÚ Zlín je využita rozmanitě. Na západě území, v aluviu soutoku Moravy
a Dřevnice a v přiléhajících deluviích je využití na půdy k zemědělství na ornou půdu
vysoké. Ve středu území, vzhledem k zaklínění urbánního prostoru města Zlína mezi
geomorfologicky členitější, zalesněné území, je využití na ornou půdu k zemědělství jedno
z nejnižších v území. Dále na východ, začíná mozaika pastvin, polí, luk, a lesů harmonické
kulturní krajiny. V katastrech Lukov a Želechovice nad Dřevnicí dosahuje nevyšší míra
zalesnění kolem 50%. V dalších je pak mozaika vyváženější. Tyto části krajiny, většinou již
spadající do území přírodních parků zmiňovaných výše jsou využívány k ekozemědělství.
Procentuální poměr využití půdy je přehledně vidět v tabulce níže.
Tab. 8: Relativní hodnoty zornění, ekologického využívání půdy a lesnatost v IPRÚ
Obec

Zornění [%]

Ekozemědělství [%]

Lesnatost [%]

Tečovice

70,02

0,00

0,92

Veselá

55,91

24,86

24,00

Ostrata

54,62

9,49

27,67

Fryšták

42,74

0,14

38,01

Otrokovice

41,54

0,00

2,87

Hvozdná

40,51

21,80

33,56

Lípa

27,17

47,82

32,18

Březnice

23,76

26,50

23,39

Zlín

23,62

13,80

37,70

Lukov

23,26

7,40

54,06

Želechovice nad Dřevnicí

16,08

16,83

54,01

Tab. 9: Výměra jednotlivých druhů pozemků (Zdroj: IPRÚ Zlín)
Obec

Březnice
Fryšták
Hvozdná
Lípa

Celková
výměra
(ha)

Orná
půda
(ha)

Zahrady Ovocné
(ha)
sady
(ha)

915

217

31

29

Trvalé
trávní
porosty
(ha)
327

2 417

996

90

14

728

295

31

Lesní
půda
(ha)

Vodní
plochy
(ha)

Zastavěné Ostatní
plochy
plochy
(ha)
(ha)

214

4

24

69

175

918

35

56

132

7

72

245

13

16

49

835

227

29

17

172

268

12

25

86

1 084

252

45

7

109

587

14

17

53

356

194

20

-

12

98

2

8

22

1 962

814

89

6

145

56

55

156

640

Tečovice

667

466

34

5

44

6

14

19

78

Veselá

444

249

20

1

22

107

4

11

30

Lukov
Ostrata
Otrokovice
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Obec

Zlín
Želechovice
nad Dřevnicí
Území
celkem

Celková
výměra
(ha)

Orná
půda
(ha)

Zahrady Ovocné
(ha)
sady
(ha)

10 283

2 425

627

151

Trvalé
trávní
porosty
(ha)
1 029

1 603

258

45

37

21 294

6 393

1 061

274

Lesní
půda
(ha)

Vodní
plochy
(ha)

Zastavěné Ostatní
plochy
plochy
(ha)
(ha)

3 875

110

479

1 586

222

866

28

33

113

2 329

7 240

291

844

2 858

Oproti minulosti, kdy byla snaha veškerou zemědělskou půdu maximálně intenzivně využít
nehledě na přírodní poměry půdy, terénu, toku vody, klimatu, atd. i v řešeném území, je
v dnešní době pozitivní obrat ke trendu využívání krajiny v souladu s možnostmi místních
přírodních podmínek.
Výměra zemědělské půdy obhospodařované v rámci ekologického zemědělství dosahuje v
celém Zlínském kraji 16,3 %, což kraj řadí na 4. místo v rámci ČR. Největší podíl
ekologicky obhospodařované půdy v území IPRÚ má obec Lípa - 48%. Z dalších obcí mají
vyšší podíl obce Březnice, Veselá a Hvozdná - nad 20%
I zde se setkáváme se záborem půdy vlivem rozšiřování dopravní infrastruktury, sídlení a
průmyslové zástavby.
Vodní a větrná eroze půdy
Vodní erozí je v ČR značně ohroženo více než 42 % zemědělských půd. Větrnou erozí je
potenciálně ohroženo 8 % zemědělské půdy, spolu s mírným ohrožením 13 % půd. Díky
příznivému koeficientu ekologické stability (viz obr 12), který je dán harmonickým
využíváním krajiny v souladu s krajinnými podmínkami, netrpí oblast významně, větrnou,
ani vodní erozí. Výjimkou mohou být lokální problémy způsobené extrémními srážkovými
úhrny.
Obrázek 12 Koeficient ekologické stability obcí IPRÚ Zlín (Zdroj: Ekotoxa, 2014)
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3.8. Lesy
Zlínský kraj patří v rámci ČR ke krajům s nejvyšší lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají
zhruba 40 % z celkového území kraje. V řešeném území je na východě vzhledem
k terénním poměrům minimum lesa, protože aluvium a deluvium je využíváno
k zemědělské činnosti, viz výše, a je také příhodným místem k sídelní a průmyslové
zástavbě. S přibývající svažitostí terénu a nevhodným půdním typem pro zemědělství
dosahuje lesnatost naopak nejvyšších hodnot v katastrálních územích obcí Lukov a
Želechovice nad Dřevnicí. Zbylá část území je pokrytá lesy okolo 23 - 38%, což jsou
hodnoty mezi průměrem ČR a kraje a vypovídají o vyvážené krajinné mozaice.
Obrázek 13 Koeficient ekologické stability obcí IPRÚ Zlín (Zdroj: Ekotoxa, 2014)

3.9. Horninové prostředí a surovinové zdroje
Zlínský kraj je znám zejména svými ložisky stavebních materiálů, z nichž nejvýznamnější
místo zaujímají štěrkopísky (tato ložiska mají celorepublikový význam). Důležitá jsou
rovněž naleziště stavebního kamene, vápence, cihlářské hlíny a v omezené míře také ropy a
zemního plynu.
V řešeném území, jihozápadně od Zlína se nachází menší opuštěný lom Zlín–Louky, kde
byl těžen pískovec újezdských vrstev zlínského souvrství. Toto ložisko bylo částečně
vytěženo a rekultivováno. Ve svrchní části lomu (15– 20 m) byly zde těženy písky do malt.

36

Oznámení koncepce
SEA – Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020

Střední část ložiska (20–40 m) byla využita jako štěrkový materiál a pouze jeho spodní část
obsahovala kámen vhodný pro kamenické výrobky nebo jako příměs do betonu.
Další surovinou jsou spraše a sprašové hlíny vhodné pro mnohoděrované a tenkostěnné
zdící zboží. Ložisko Fryšták–západ má mocnost suroviny od 4 m do 21 m. Ložisko nebylo
dosud těženo. V podloží ložiska jsou přítomny neogenní jíly
Jediné těžené ložisko, cihlářská surovina, v území leží v obci Malenovice. Ložisko je
založeno v belovežském souvrství. Je sedimentárního typu, tvoří jej paleogenní sedimenty,
tzv. pestré jílovce. Byl zde stanoven dobývací prostor Malenovice. Těžená surovina je
vhodná pro výrobu cihel a nenáročného mnohoděrovaného zboží běžným plastickým
způsobem (za mokra), a to za předpokladu úpravy a dodržení poměru jednotlivých druhů
suroviny. Dobývací prostor ložiska je ze tří stran omezen městskou zástavbou a
komunikacemi a jeho další rozšíření není možné. Tento střet zájmů by bylo vhodné řešit
výstavbou nového závodu na náhradní lokalitě a opuštěním stávající těžebny (ČGS)
3.10. Kulturní památky
V oblasti IPRÚ Zlín se nachází řada kulturních, církevních památek a historicky cenných
staveb, jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. Ochrana
kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků je základním
principem památkové péče v kraji.
Památky UNESCO
Na území Zlínského kraje (nikoliv však v řešeném území) se nachází jedna kulturní
památka zapsané na Listině světového kulturního dědictví (památky UNESCO):
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži.
Národní kulturní památky
V řešeném území se nenachází žádná národní kulturní památka.
Památkové rezervace, památkové zóny a ochranná pásma
Zákon o Památkové péči pracuje s pojmy památková rezervace, památková zóna a ochranné
pásmo. Ostatní pojmy jako městská památková rezervace, vesnická památková rezervace,
městská památková zóna, vesnická památková zóna, krajinná památková zóna a
archeologická rezervace jsou pojmy pomocné.
Soudobá památková péče je charakteristická tím, že zdůrazňuje jak územní ochranu, tak
ochranu jednotlivých objektů. Celkový důraz se klade více na celkové uchování
historického prostředí, než na uchování jen dílčích hodnot v celkově destruovaném
prostředí. S tím souvisí i celková tendence ke sbližování ochrany přírody a krajiny a
ochrany kulturního dědictví zejména ve vztahu k ochraně kulturní krajiny.
V řešeném území jsou vyhlášeny 2 městské památkové zóny,
 Fryšták ( rozloha 26,0 ha, 199 domů, z toho 7 nemovitých kulturních památek),
vyhlášeno vyhláškou MK ČR č. 250 ze dne 22.9.1995, o prohlášení území
historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny
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Zlín ( rozloha 48,0 ha, 3197 domů, z toho 14 nemovitých kulturních památek),
prohlášeno vyhláškou JM KNV v Brně, ze dne 20.11.1990, o prohlášení území
historických jader měst za památkové zóny (Koncepce účinnější podpory památkové
péče ve Zlínském kraji, 2003)

Technické památky
Mimo objekty unikátní městské architektury města Zlína se v zájmové oblasti nacházejí i
další objekty technických památek venkovského charakteru. Mezi technické památky
v území IPRÚ Zlín patří Areál baťových závodů, Baťův mrakodrap, větrný mlýn v obci
Štípa a vodní nádrž Fryšták.
3.11. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Význam EVVO spočívá především v tom, že je – v případě některých problémů ŽP –
jediným, případně jedním z mála použitelných nástrojů umožňujících jejich řešení.
Týká se to především problematiky emisí z domácích topenišť (spalování nevhodných paliv
či odpadů), ochrany přírody, třídění komunálních odpadů, ale také podpory úspor spotřeby
energií a dalších kroků v oblasti energetiky. Podpora EVVO v regionu tedy musí být
nedílnou součástí dalších opatření.
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje
Tato koncepce se skládá ze dvou základních částí – analytické, která popisuje současný stav
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území kraje a z části návrhové, která
obsahuje návrh rozvoje systému EVVO podle prioritních oblastí.
Zpracování koncepce vyplývá ze zákona č. 123 / 1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, v platném znění, kde § 13, odst. 5 uvádí, že „kraje v samostatné působnosti
a)
zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen "krajská koncepce") vycházející ze Státního
programu a
b)
podporují rozvoj environmentálního poradenství.“
Koncepce byla zpracována v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského
kraje 2013-2016, Pilíř 3 Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova, Cíl 3.1. Zlepšit
parametry životního prostředí, Úkol 3.1.6. Chránit a šetrně využívat přírodní zdroje,
Opatření 3.1.6a Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zaměřených na
zásady udržitelného rozvoje a chování.
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C.4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území
Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území budou využity pro stanovení
referenčních cílů životního prostředí, jako základní metody hodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci dokumentu Vyhodnocení.
Níže jsou, hierarchicky dle míry potenciálních střetů s koncepcí, uvedeny hlavní uvažované
problémy životního prostředí ve vymezeném území IPRÚ Zlín:
Ovzduší


Zvýšený podíl tuhých znečišťujících látek (prachu), a benzo(a)pyrenu z dopravy v
okolí komunikací, zatížených automobilovou dopravou a v sídlech.

zvýšený podíl tuhých znečišťujících látek z domácích topenišť, vliv domácích
topenišť na produkci benzo(a)pyrenu v důsledku spalování nekvalitních paliv
v domácích topeništích

překračování imisních limitů v celé oblasti Integrovaného plánu rozvoje území Zlín
i přes lepší stav ve srovnání se sousedními kraji.
Příroda a krajina (hlavní potenciální střety)


velkoplošné terénní úpravy v důsledku výstavby obchodních a logistických
středisek, průmyslových zón, průmyslových staveb na zelené louce a liniových staveb

narušený vodní režim, snížená retenční schopnost krajiny

šíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
Hluk


hluk z automobilové dopravy v okolí komunikací zatížených intenzivní
automobilovou dopravou, zejména v intravilánech měst a obcí a podél zatížených
komunikací

hluk z průmyslu, především na ose Zlín – Otrokovice.
Voda




znečištění povrchových vod
nedostatečně rozvinutý systém kanalizačních sítí a ČOV malých obcí
hrozba přívalových povodní

Půda


pokračující úbytek zemědělské půdy, zejména v důsledku záborů pro výstavbu

Odpadové hospodářství



převládající skládkování
nedostatečná kapacita zařízení pro využívání biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (BRKO)

nedostatečné energetické nebo materiálové využívání komunálních odpadů
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C.5 Vývoj životního prostředí bez provedení koncepce
Integrovaný plán rozvoje území Zlín je předkládán v jediné variantě. Kromě navržené
varianty lze definovat variantu nulovou, která by znamenala zachování stávajícího stavu,
bez realizace IPRÚ Zlín 2014-2020. V případě nulové varianty by vývoj životního prostředí
pokračoval ve stávajících trendech, které však může IPRÚ Zlín ovlivnit jen
zprostředkovaně a pouze částečně, protože životní prostředí je současně ovlivňováno řadou
dalších vlivů, včetně vlivů (jiné než regionální dimenze) operačních programů, celostátních
i krajských koncepcí, které mají dopad na úroveň řešeného území.
V hypotetickém a v běžném životě nereálném případě – tedy v případě, že by nebylo
realizováno žádné z navržených opatření návrhu IPRÚ Zlín - lze předpokládat, že by se
vývoj stavu životního prostředí v řešeném území pravděpodobně ubíral níže uvedeným
směrem:




Redukovaly by se rozvojové aktivity v území
Byly by podporovány aktivity, které by nerespektovaly zaměření kohezní politiky EU
v programovém období 2014-2020 a hrozilo by tedy riziko, že nebudou finančně
podporovány ze strukturálních fondů EU 2014+.
Rozvojové aktivity by se pravděpodobně prosazovaly živelně, bez koordinace ze
strany veřejné správy, pouze v závislosti na zájmech a finančních možnostech
investorů.

Podle charakteru projektů, které by nebyly součástí integrovaného plánu tvořícího systém,
by došlo k většímu tlaku na další znečišťování životního prostředí a pravděpodobně také ke
změnám v zaměstnanosti.
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ČÁST D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM
DOTČENÉM ÚZEMÍ
Komplexní posouzení Integrovaného plánu rozvoje území Zlín 2014-2020 na životní
prostředí bude v souladu s požadavky zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, provedeno v dokumentu Vyhodnocení vlivů
koncepce na ŽP (Vyhodnocení), který bude zpracován na základě Závěru zjišťovacího
řízení příslušného úřadu. V souvislosti se zaslanými stanovisky dle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně přírody a krajiny, bude přílohou
Vyhodnocení také Hodnocení vlivů koncepce na lokality EVL a ptačí oblasti soustavy
Natura 2000 dle výše citovaného zákona.
Hodnocení Integrovaného plánu rozvoje území Zlín 2014 -2020 na životní prostředí ve
smyslu zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zpracování
Vyhodnocení), bude probíhat ve spolupráci se zpracovatelem IPRÚ , aby mohly být
identifikovány ty cíle a opatření, která by kvůli svým potenciálním negativním vlivům
mohly ohrozit naplňování koncepce, tak i na opatření a cíle, které budou mít jednoznačně
pozitivní dopady a pomohou tak eliminovat případné limity ekonomického rozvoje oblasti.
Při hodnocení vlivu IPRÚ Zlín na životní prostředí a tedy i zpracování dokumentu
Vyhodnocení bude použit standardní postup stanovení referenčních cílů životního prostředí
a porovnání jednotlivých cílů, respektive opatření, s uvedenými referenčními cíli.
Referenční cíle ochrany životního prostředí budou pro vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí tvořit základní rámec. Umožní posoudit, jak mohou jednotlivé cíle,
respektive opatření, ovlivnit naplnění cílů ochrany životního prostředí, a zda je budou
ovlivňovat pozitivně, negativně nebo zda budou vůči plnění cílů neutrální. Následně mohou
sloužit jako základ pro sledování (monitoring) dopadů implementace IPRÚ Zlín na životní
prostředí pomocí stanovených indikátorů a také jako rámec pro určení environmentálních
kritérií výběru záměrů.
Pro stanovení referenčního hodnotícího rámce a tím i sestavení vybrané sady referenčních
cílů ochrany životního prostředí bude použit standardní postup. V první fázi bude na
základě cílů a priorit národních i krajských koncepčních dokumentů, které mají
k předmětnému strategickému dokumentu vztah, vytvořen seznam všech potenciálních
referenčních cílů (kompletní sada potenciálních cílů).
Bude se jednat především o projednávané dokumenty kohezní politiky EU, další dokumenty
na národní úrovni, především Státní politiku životního prostředí ČR a dále krajské koncepce
Zlínského kraje a Statutárního města Zlína v oblasti životního prostředí. Dalším zdrojem
pro formulaci referenčního hodnotícího rámce bude provedená analýza stavu životní
prostředí IRPÚ Zlína, především identifikace významných problémů v ochraně životního
prostředí území.
Referenční rámec může být ovšem finalizován až na základě Závěru zjišťovacího řízení,
vydaného na základě provedeného zjišťovacího řízení příslušným úřadem. Uvedený Závěr
zjišťovacího řízení by měl obsahovat upřesnění obsahu a rozsahu připravovaného
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a stanovit, který oblastem
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životního prostředí by měla být ve Vyhodnocení věnována zvláštní pozornost z důvodu
potenciálních dopadů IPRÚ Zlín 2014-2020.
Ve druhé fázi budou v rámci Vyhodnocení vybrány z kompletní sady potenciálních
referenčních cílů ochrany životního prostředí ty cíle, u nichž bude nalezena vazba
k jednotlivým cílům a opatřením IPRÚ Zlín. Vyhodnocení bude provedeno tabulkovou
formou porovnáním vztahu cílů a opatření rozvoje k vybraným referenčním cílům
(negativní, neutrální, respektive pozitivní vliv) s následným komentářem a doporučením
autorům IPRÚ Zlín a předkladateli koncepce.
Při hodnocení Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 -2020 na životní
prostředí bude potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady, tedy potenciální vlivy na
životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, ale také vzájemný vztah mezi stavem životního prostředí
v oblasti a její plánovaným rozvojem.
V tomto smyslu se bude jednat především o současnou úroveň kvality ovzduší, sníženou
znečištěním ze stacionárních zdrojů v území, dopravou a lokálními zdroji (domácími
topeništi), která může být jedním z limitů ekonomického i sociálního rozvoje regionu.
Dalším významným problémem, vyplývajícím z analýzy, je vliv hluku z dopravy, existence
starých ekologických zátěží a tlak na přírodní složky prostředí.
Výše uvedená konstatování uvádíme v textu oznámení proto, že mají význam z hlediska
zpracování plánu a tím i samotného udržitelného rozvoje území. Tím je předpoklad, že
zlepšení životního prostředí je jednou z podmínek ostatních rozvojových cílů. Pro úspěšnou
implementaci Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 -2020 bude
věnována pozornost takovým opatřením, která mohou zlepšit současnou situaci a postupně
zlepšit kvalitu životního prostředí dotčeného území.
Dokument Vyhodnocení vlivu Integrovaného plánu rozvoje území Zlín 2014 - 2020 na
životní prostředí tedy bude kromě obligatorních požadavků (příloha č. 9 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů) a požadavků
Závěru zjišťovacího řízení zaměřen také na posouzení toho, která opatření (jejich
naplňování) jsou ohrožena v důsledku aktuálního stavu životního prostředí v území, a pro
jejichž úspěšnou implementaci bude určitou podmínkou zlepšení kvality životního
prostředí.
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ČÁST E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
E.1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky
Zaměření a rozsah IPRÚ Zlín 2014-2020 a jeho působnost pro dotčené území
nepředpokládá žádné vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky.
E.2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
Mapová dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce je vesměs uvedena v textu
oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly použity pro zpracování
tohoto oznámení, je uveden na konci oznámení v kapitole “Seznam použitých podkladů”.
E.3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí
a veřejné zdraví
Podrobné posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí bude provedeno pomocí
referenčních cílů životního prostředí v rámci další fáze procedury SEA jako součást
Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.
E. 4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění .
Informace o zpracování Integrovaného plánu rozvoje území Zlín s její stručnou
charakteristikou byla zaslána dotčeným orgánům ochrany přírody s žádostí o stanovisko
k vlivům na území soustavy NATURA 2000 (stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Obdržená stanoviska jsou součástí přílohy
č. 1 tohoto oznámení.
Vzhledem k tomu, že dle stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje nelze vyloučit
významný vliv IPRÚ Zlín na EVL a PO území soustavy NATURA 2000, bude součástí
následující fáze procesu posuzování Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období
2014 -2020 na životní prostředí také naturové hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Datum zpracování oznámení koncepce:
Oznámení koncepce bylo zpracováno 31. října 2014.
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování
oznámení koncepce:
Držitel autorizace a odpovědný řešitel:
Ing. Bohumil Sulek, CSc.
Na Pláni 9/2863, 150 00 Praha 5
telefon: 602 353 194

43

Oznámení koncepce
SEA – Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020

Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve smyslu
§ 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; č. osvědčení:
11038/1710/OHRV/93. Platnost osvědčení odborné způsobilosti prodloužena do 13.6.2016
Rozhodnutím o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
č.j.: 42243/ENV/11 vydaným MŽP dne 20.6.2011.
Složení týmu (abecedně):
Mgr. František Gregor
Renáta Hanzlíková
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Lenka Polachová
Ing. Bohumil Sulek, CSc.

Podpis oprávněného zástupce předkladatele:

………………………………………….
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SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
Základní podklady
Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 -2020, Zlín, verze srpen 2014
Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 - ZLÍN 2020, Statutární město Zlín,
2012
Rozbor udržitelného rozvoje území, Aktualizace 2010 pro správní obvod ORP Zlín
Rozbor udržitelného rozvoje území, Aktualizace 2010 pro správní obvod ORP Otrokovice
Podklady Krajského úřadu Zlínského kraje v oblasti životního prostředí
Informace ČHMÚ v oblasti znečištění ovzduší
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
Metodika posuzování vlivů koncepcí na ŽP, MŽP ČR
Statistická ročenka České republiky a Zlínského kraje (2012, 2013)
Chytrý, M. et al. (2001): Katalog biotopů České republiky. – AOPK ČR Praha.
Friedl, K. a kol.: Chráněná území v České republice, MŽP, Praha 1991
Kolektiv: Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Geografický ústav ČSAV Brno,
FVŽP, Praha 1992
Archív zpracovatele
Další zdroje jsou uvedeny vždy u příslušných tabulek, obrázků a grafů
Česká geologická služba < http://www.geology.cz/extranet >.
Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji, 2003
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Přílohy
I. Stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Stanovisko odboru výkonu státní správy VIII Ministerstva životního prostředí ze dne
9.10.2014, č.j. 66321/ENV/2014, 1663/570/14
Stanovisko odboru ŽPZ KÚ Zlínského kraje ze dne 6.10.2014, č.j. KUZL 56625 /2014
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