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 Charakter 

Politika územního rozvoje je nový nástroj územního plánování na celostátní 
úrovni. Tento dokument vzniká v rámci Ministerstva pro místní rozvoj na základě 
usnesení vlády č. 321 ze dne 7.4.2004, v souladu s Akčním programem Ministerstva 
pro místní rozvoj na období říjen 2004 – červen 2006, s vládou schváleným věcným 
záměrem stavebního zákona a s jeho zpracovaným paragrafovaným zněním. 
Ministerstvo pro místní rozvoj nyní pořizuje Politiku územního rozvoje na základě 
§ 22 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy ČR (kompetenční zákon) a ve spolupráci se všemi ministerstvy, příslušnými 
ústředními správními úřady a všemi kraji. 

Politika územního rozvoje určí požadavky na konkretizaci úkolů územního 
plánování v republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních 
souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a rovněž určí strategii 
a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. 

 
 Zdůvodnění potřeby 

Důvodem pro zpracování Politiky územního rozvoje je především nutnost 
naplnit požadavky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluv 
a spolupráce (např. z dokumentů Rady Evropy a ze začlenění ČR do EU) a zajistit 
součinnost ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a krajů při koordinaci 
územních souvislostí, rezortních koncepcí a záměrů nadregionálního významu, 
které se promítají do území. Do roku 2001 pořizovalo územní plány velkých 
územních celků Ministerstvo pro místní rozvoj a schvalovala je vláda. Tímto 
postupem byla zajišťována nezbytná míra celorepublikové koordinace územního 
rozvoje. Se vznikem krajů k 1.1.2001 byly již kompetence k pořizování a 
schvalování územních plánů velkých územních celků převedeny na jednotlivé kraje. 
Z hlediska zajištění nezbytné koordinace krajů při tvorbě těchto územně 
plánovacích dokumentací je potřeba nového nástroje územního plánování s 
celostátní působností o to větší. 

 
 Základní principy a postupy (etapy) řešení 

Viz harmonogram – příloha č. 2 
V rámci přípravy dokumentu Politika územního rozvoje byla provedena 

analýza faktorů (celostátního významu), ovlivňujících území  a to jak současného 
stavu, tak plánovaných záměrů a limitů využití území ČR. Tato analýza byla 
provedena na základě vyhodnocení relevantních podkladů, majících dopad do 
území (např. mezinárodní dohody, územně plánovací dokumenty EU a Rady 
Evropy, resortní koncepce, strategie a politiky schvalované ministerstvy a dalšími 
ústředními správními úřady a rovněž krajské dokumenty) a relevantních informací, 
jakými jsou např. zvláště chráněná území, prvky ÚSES, území NATURA 2000, 
CHOPAV atd. Na základě této analýzy je zpracován návrh Politiky územního 
rozvoje a následně vyhodnocení vlivů Politiky územního rozvoje na životní 
prostředí. Součástí prací na Politice územního rozvoje je i zpracování Výkresu 
střetů a problémů (v měřítku 1:500 000), který bude souhrnně znázorňovat zjištěné 
střety zájmů a nejdůležitější problémy, které by měla Politika územního rozvoje 
řešit.  
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 Hlavní cíle Politiky územního rozvoje 
Cílem Politiky územního rozvoje je určení strategie územního rozvoje České 

republiky v mezinárodních, přeshraničních a republikových souvislostech. Politika 
územního rozvoje s ohledem na možnosti území bude koordinovat tvorbu a 
aktualizaci územně plánovacích dokumentací krajů, tvorbu koncepcí schvalovaných 
ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v území 
republikového významu. Politika územního rozvoje stanoví úkoly územního 
plánování v mezinárodních, přeshraničních a republikových souvislostech, zejména 
s ohledem na udržitelný rozvoj a určí strategii a základní podmínky pro jejich 
naplňování. Politika územního rozvoje stanoví republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a dále vymezí zejména oblasti se 
zvýšenými požadavky na změny v území z důvodu soustředění aktivit 
mezinárodního, republikového významu nebo svým významem přesahující význam 
jednoho kraje. Vymezí rovněž koridory a plochy dopravní a technické 
infrastruktury a oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy 
mezinárodního, republikového významu nebo svým významem přesahující význam 
jednoho kraje. Pro vymezené oblasti, koridory a plochy budou stanovena kriteria a 
podmínky pro jejich rozvoj.  

V rámci prací na Politice územního rozvoje bude zpracován Výkres střetů a 
problémů (v měřítku 1 : 500 000), který bude souhrnně znázorňovat zjištěné střety 
zájmů a nejdůležitější problémy, které by měla Politika územního rozvoje řešit. 
Součástí samotného návrhu Politiky územního rozvoje bude i grafická část (která 
nebude podrobnější než v  měřítku 1 : 500 000). 

Politika územního rozvoje je za současného stavu legislativy resortní koncepcí, 
jejíž výslední instrukce můžou být jednotlivým krajům pouze doporučeny a  
jednotlivým resortům uloženy k respektování formou usnesení vlády ČR. V souladu 
s připravovaným novým stavebním zákonem se předpokládá její závaznost pro 
pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území. 

 
 Přehled uvažovaných variant řešení 

Výsledná podoba Politiky územního rozvoje bude invariantní.   
 

 Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví s jinými záměry  

• Strategie udržitelného rozvoje ČR  
• Státní politika životního prostředí 2004 
• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, 1998 
• Plán odpadového hospodářství ČR  
• Koncepce odpadového hospodářství ČR, 2001 
• Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, 1999 
• Státní energetická koncepce 2004 
• Energetická politika, 2001 
• Národní rozvojový plán ČR 2002 - 2006 
• Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR  
• Akční program zdraví a životního prostředí České republiky 
• Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie  
• Národní program snižování emisí ČR 
• Rámcová úmluva o změně klimatu 
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• Dopravní politika ČR, 1998 
• Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010, 2001 
• návrh Dopravní politiky ČR na léta 2005 - 2013 
• návrh Strategie hospodářského růstu, 2005 
• návrh Strategie regionálního rozvoje ČR, 2007 – 2013 
• Směrný vodohospodářský plán, 1988 
• Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR, 2003 
• Zpráva o plnění programu prevence před povodněmi, 2003 
• Koncepce vodohospodářské politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 

– 2010) 
• Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem 

v ČR, 2002 
• Národní lesnický program, 2003 
 

Uvedené strategické dokumenty zpracované na republikové úrovni jsou 
stručným přehledem dokumentů, které jsou při přípravě Politiky územního rozvoje 
zohledňovány. Uvedené strategické dokumenty budou průběžně doplňovány i o 
nově rozpracované dokumenty.  

Politika územního rozvoje je na MMR koordinována zejména se souběžně 
vznikajícím dokumentem Strategie regionálního rozvoje, který ve svém pojetí 
respektuje cíle regionální politiky.  

 
 

 Předpokládaný termín dokončení 
Do 31. května 2006 má být odevzdán návrh Politiky územního rozvoje (včetně 

SEA) vládě ČR ke schválení. 
 
 Návrhové období 

Předkladatel bude zpracovávat ve spolupráci s ministerstvy, jinými správními 
úřady a kraji každé 4 roky zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje. První 
zprávu předkladatel zpracuje do 4 let od prvního schválení Politiky územního 
rozvoje vládou, tj. první návrhové období se předpokládá na období let 2006 – 2010. 

 
 Způsob schvalování 

Finální verze návrhu Politiky územního rozvoje bude předložena vládě ČR ke 
schválení.  

 

 C. Údaje o dotčeném území 
 

1. Vymezení dotčeného území 
Politika územního rozvoje je zpracovávána pro celé území České republiky. 
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 Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být 
koncepcí ovlivněny 

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními 
samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými 
celky. Vzhledem k velkému počtu obcí jsou níže uvedeny pouze kraje: 
§ Hlavní město Praha (VÚSC Pražský kraj) 
§ Středočeský kraj se sídlem v Praze 
§ Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 
§ Plzeňský kraj se sídlem v Plzni 
§ Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech 
§ Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem 
§ Liberecký kraj se sídlem v Liberci 
§ Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové 
§ Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích 
§ Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě 
§ Jihomoravský kraj se sídlem v Brně 
§ Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 
§ Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci 
§ Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě 
 
 

 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 
Ovzduší 
Od 90. let minulého století postupně dochází ke snižování vypouštění emisí 

znečišťujících látek do ovzduší (NOx o více než 40 %, CO téměř o 60 %). 
Významný pokles emisí (SO2 a TZL) byl způsoben zejména hospodářskými 
změnami (pokles a restrukturalizace výroby), plošnou záměnou paliv (střední a 
malé zdroje) a naplněním legislativních požadavků (vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb. 
- stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší). Důležitým faktorem byla i změna skladby vozidel 
(zvyšování podílu vozidel s katalyzátory).  

Nárůst přepravních výkonů, zejména u silniční dopravy naopak zvyšuje 
množství emisí. K výraznějšímu nárůstu emisí NOx a CO došlo ve srovnání s rokem 
2002 u mobilních zdrojů, z toho v silniční dopravě o cca 6 %. 

Postupné snižování emisí VOC je dáno zejména zvyšujícím se podílem 
ekologicky šetrnějších nátěrových hmot a odmašťovacích přípravků a také změnami 
skladby silničních vozidel.  
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Tab. 1 Vývoj emisí vybraných základních znečišťujících látek v letech 1985 a 1990–2003 

(tis. t.rok-1)  
 

Rok  TZLa)  SO2  NOx  COb)  VOC  NH3
c), d)  

1985  1 015  2 161  795  899        

1990  565  1 850  551  1 275  441  156  

1991  525  1 749  527  1 197  394  134  

1992  425  1 495  499  1 141  366  115  

1993  367  1 366  459  1 055  346  99  

1994  258  1 205  378  1 036  310  91  

1995  211  1 103  370  1 044  292  86  

1996  178  944  366  1 012  293  81  

1997  127  697  349  944  277  81  

1998  84  438  321  765  242  80  

1999  66  268  313  716  234  75  

2000  57  264  321  648  227  74  

2001  70  251  332  649  220  77  

2002  76  237  318  546  203  72  

2003  76  226  330  569  198e)  84  

a) od roku 2001 připočteny emise z otěrů vozovek, pneumatik a brzdných systémů u silniční dopravy 
cca 17 tis. t 
b) do roku 1989 bez emisí z hutnictví, v roce 1990 doplněn jejich odhad ve výši 245 tis. t 
c) emise ze zemědělství za rok 2003 vypočteny podle nové metodiky 
d) v roce 2003 doplněny emise mobilních zdrojů ve výši 2 tis. t 
e) předběžné údaje  

Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, CDV, SVÚOM, VÚTZ 

o Olovo 
Výrazné snížení emisí Pb bylo způsobeno postupným snižováním a od 1. ledna 

2001 úplným zastavením prodeje olovnatého benzínu. Většina olova obsaženého 
v atmosféře pochází z antropogenních emisí, mezi které jsou řazeny vysokoteplotní 
procesy, především spalování fosilních paliv, výroba železa a oceli a metalurgie 
neželezných kovů. Z přirozených zdrojů je významné zvětrávání hornin a 
vulkanická činnost.  

Koncentrace Pb na všech stanicích leží hluboko pod imisním limitem a 
nedosahují ani úrovně LAT (250 ng.m-3).  

 
o Plyny ovlivňující klimatický systém Země 

Celkové emise včetně propadů emisí těchto plynů v ČR, vyjádřené 
v ekvivalentních hodnotách oxidu uhličitého, poklesly z hodnoty 190 mil. t v roce 
1990 na 138,5 mil. t v roce 2002 (Tab. 2) a vůči referenčnímu roku 1990 poklesly 
o 27,1 %.  
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Tab. 2 Celkové emise skleníkových plynů v letech 1990–2002 [mil. t (CO2)ekv.]  

 
 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

CO2 161,9 128,3 132,7 124,5 117,7 123,9 123,6 118,6 

z toho CO2 emise 164,0 132,8 137,3 128,3 121,1 127,9 128,0 123,1 

z toho CO2 propady v LUCF -2,1 -4,5 -4,6 -3,8 -3,4 -4,0 -4,4 -4,5 

CH4 16,8 12,6 12,1 11,4 10,7 10,7 10,5 10,4 

N2O 11,3 9,2 8,8 8,4 8,1 8,2 8,3 8,2 

F - plyny - 0,3 0,6 0,5 0,5 0,9 1,3 1,3 

Celkem 190,0 150,4 154,2 144,8 137,0 143,7 143,7 138,5 

v % roku 1990 100,0 79,2 81,2 76,3 72,2 75,7 75,7 72,9 

Mezinárodní letecká doprava 0,6 0,5 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 0,5 
Pozn.: pro výpočet agregovaných emisí (CO2)ekv. byly použity hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých 

skleníkových plynů podle platné metodiky (např. pro CO2 = 1, CH4 = 21, N2O = 310). Inventarizace zahrnuje 
rovněž propady emisí v důsledku změn ve využití krajiny a lesnictví (LUCF – Land-Use Change and Forestry). 
Emise z mezinárodní letecké dopravy se vykazují zvlášť.  

Zdroj: ČHMÚ  
 
Od roku 1995 jsou rovněž bilancovány emise HFC, PFC a SF6 (látek 

obsahujících fluór, tzv. F - plyny), jejichž vliv by měl být rovněž kontrolován 
Kjótským protokolem. Jejich současný podíl na celkových emisích skleníkových 
plynů činí v ČR 1 %. Podíl emisí CO2 na celkových emisích byl v roce 2002 
85,6 %, podíl emisí CH4 7,5 % a podíl emisí N2O 5,9 %. Uvedené podíly se 
v posledních letech v ČR statisticky významně nemění.  

 
o Oxid siřičitý 

Je patrné zlepšení kvality ovzduší v důsledku výrazného poklesu koncentrací 
SO2. Roční limit SO2 nebyl v roce 2003 překročen na žádné stanici. Podobně nebyl 
překročen na žádné stanici ani povolený počet překročení hodinové koncentrace 
SO2 350 µg.m-3. V roce 2003 došlo v některých lokalitách k mírnému zvýšení 
znečištění SO2, na které má vliv návrat některých domácností k vytápění tuhými 
palivy. Limit pro roční průměrnou koncentraci nebyl v roce 2003 překročen na 
žádné venkovské stanici. 

 
o Suspendované částice frakce PM10 

Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 zůstává jedním 
z hlavních problémů zajištění kvality ovzduší dle nové legislativy a příslušné 
směrnice ES.  

Z celkového počtu 92 stanic, kde je měřena frakce PM10 suspendovaných 
částic, došlo v roce 2003 na 68 stanicích k překročení 24hodinového imisního 
limitu PM10, z toho na 55 stanicích dokonce i k překročení imisního limitu 
zvýšeného o mez tolerance pro rok 2003. Roční imisní limit PM10 byl překročen na 
41 stanicích, z toho na 30 stanicích byl překročen limit včetně meze tolerance pro 
rok 2003.  
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V případě obou uvedených imisních charakteristik frakce PM10 došlo oproti 
roku 2002 ke zvýšení počtu stanic, které vykazují překročení limitních hodnot 
a meze tolerance.  

V roce 2003 došlo ke zvýšení počtu stanic s překročením limitní koncentrace 
a meze tolerance.  

 
o Oxidy dusíku  

Na žádné z celkového počtu 50 stanic klasifikovaných jako venkovské, 
ze kterých byla dodána platná data pro rok 2003, nedošlo k překročení imisního 
limitu NOx pro ochranu vegetace (30 µg.m-3). 

K překročení ročních limitních hodnot NO2 dochází pouze v omezeném počtu 
případů, a to zejména na dopravně exponovaných lokalitách aglomerací a velkých 
měst. Z celkového počtu 109 stanic, kde byl v roce 2003 monitorován NO2, došlo 
k překročení ročního imisního limitu 40 µg.m-3 na 9 stanicích. Hodinové 
koncentrace NO2 nepřekračují na žádné stanici povolenou četnost překročení.  

 
o Oxid uhelnatý  

Antropogenním zdrojem znečištění ovzduší CO jsou procesy, kdy může 
docházet k nedokonalému spalování paliv. Je to především doprava a dále 
stacionární zdroje, zejména domácí topeniště.  

Z celkového počtu 42 stanic měřících CO došlo k překročení imisního limitu 
pouze na 2 stanicích. 

 
o Benzen  

S rostoucí intenzitou automobilové dopravy roste význam sledování znečištění 
ovzduší aromatickými uhlovodíky. Rozhodujícím zdrojem atmosférických emisí 
aromatických uhlovodíků, zejména benzenu a jeho alkyl derivátů, jsou především 
výfukové plyny benzínových motorových vozidel.  

Ze 6 stanic měřících benzen a další aromatické uhlovodíky na území ČR byl 
imisní limit benzenu překročen v roce 2003 na 2 stanicích v Ostravě. 

 
o Přízemní ozon  

Přízemní ozon je výsledkem složitých fyzikálně-chemických procesů, ve 
kterých za účasti slunečního záření dochází složitými fotochemickými reakcemi 
k tvorbě ozonu z jeho prekurzorů, jimiž jsou oxidy dusíku a těkavé organické látky.  

V roce 2003 byl z celkového počtu 53 stanic, ze kterých byla získána platná 
data, překročen imisní cíl ozonu na 43 stanicích v důsledku dlouhotrvajících 
vysokých teplot. 

Z celkového počtu 39 venkovských a předměstských stanic došlo v roce 2003 
k překročení imisního cíle pro ochranu vegetace pro ozon na 19 stanicích. 

Překračování hodnoty pro imisní limit ozonu se vyskytuje téměř na celém 
území ČR viz obrázek č. 1 v příloze č. 1. 

 
o Arsen  

Původ antropogenního znečištění As je až z 87 % spalování fosilních paliv, 
především uhlí, které obsahuje stopové příměsi sloučenin této znečišťující látky.  

Koncentrace As v ovzduší mají prokazatelně sestupný trend. Z celkového 
počtu 59 stanic, které dodaly platná data v roce 2003, nebyl na žádné stanici 
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překročen imisní limit včetně meze tolerance pro rok 2003. Imisní limit byl 
překročen na 4 stanicích (Ostrava - Přívoz HS, Kladno - Dubí, Ostrava - fakultní 
nemocnice a Litoměřice - OHS). Na stanici Tanvald byly dlouhodobě měřeny 
zvýšené koncentrace As.  

 
o Kadmium  

Antropogenním zdrojem Cd v ovzduší jsou vysokoteplotní procesy, zejména 
spalování fosilních paliv (především uhlí), spalovny, dále metalurgie neželezných 
kovů, sklářství a výroba cementu.  

Imisní limit 5 ng.m-3 jako roční průměrná koncentrace byl dlouhodobě 
překračován na stanici Tanvald (HS) a Souš (ČHMÚ) v okrese Jablonec nad Nisou. 

 
o Nikl 

Antropogenním zdrojem Ni je, tak jako u jiných těžkých kovů, především 
spalování fosilních paliv (spalování těžkých topných olejů) a výroba železa.  

Na žádné z celkového počtu 17 stanic (všechny HS), ze kterých byl dostatečný 
počet platných dat pro hodnocení v roce 2003 (pro výpočet ročního průměru), 
nedošlo k překročení limitu. 

  
o Benzo(a)pyren  

Jednou z toxikologicky nejzávažnějších znečišťujících látek je benzo(a)pyren. 
Příčinou jeho vnosu do ovzduší, stejně jako ostatních polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU), kterých je benzo(a)pyren hlavním představitelem, je nedokonalé 
spalovaní fosilních paliv jak ve stacionárních, tak i mobilních zdrojích a také 
některé technologie jako výroba koksu a železa. Ze stacionárních zdrojů jsou to 
především domácí topeniště. Z mobilních zdrojů jsou to zejména vznětové motory 
spalující naftu.  

V roce 2003 byl benzo(a)pyren sledován na 12 stanicích (9 HS a 3 ČHMÚ), 
z toho na 6 stanicích (v Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Hradci Králové) dochází 
pravidelně a dlouhodobě k překračování stanoveného imisního limitu. Alarmující je 
dokonce zvyšující se roční průměrná koncentrace v posledních letech. V roce 2003 
došlo k překročení limitu na 8 stanicích. Limit a mez tolerance pro příslušný rok 
však překročeny nebyly.  

 
Voda 
Jakost povrchových vod ovlivňují především bodové zdroje znečištění (města 

a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby). 
Produkce organického znečištění vypouštěného do povrchových vod se snížila. 
V roce 2003 bylo dokončeno celkem 23 nových komunálních ČOV u 
nevyhovujících významných zdrojů znečištění nad 2 000 ekvivalentních obyvatel 
(EO) (s kapacitou celkem 71 937 EO) a jedna nová průmyslová ČOV (Saint-Gobain 
Vertex, a. s., Hodonice, 88 800 EO). U významných zdrojů znečištění nad 2 000 EO 
bylo ve stejném roce rekonstruováno nebo rozšířeno celkem 15 stávajících 
komunálních ČOV, 1 společná ČOV (průmyslová a komunální – Synthesia + město 
Pardubice, 358 417 EO) a 3 stávající průmyslové ČOV.  

Ve všech aglomeracích v ČR větších než 10 000 EO byly vybudovány ČOV 
alespoň se základním mechanicko-biologickým čištěním.  
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Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje plošné znečištění, 
zejména znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférická depozice a erozní 
splachy z terénu. Význam plošného znečištění roste. Jeho podíl je podstatný zvláště 
u dusičnanů a acidifikace, méně u fosforu, a je odlišný v různých oblastech ČR 
v závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění vypouštěných odpadních vod, 
intenzitě a způsobu zemědělského hospodaření a úrovni atmosférické depozice. 
Dalším z faktorů, negativně ovlivňujících jakost povrchových i podzemních vod, je 
havarijní znečištění. V roce 2003 bylo ČIŽP evidováno na území ČR 316 případů 
havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod, z toho u podzemních vod 
15 případů.  

Celkově je možné konstatovat, že z dlouhodobého hlediska se jakost vody 
v tocích významně zlepšuje. Od roku 1991 došlo k eliminaci V. třídy jakosti vod 
(velmi silně znečištěná voda) na hlavních tocích i na většině jejich významných 
přítoků. Ve dvouletí 2002 – 2003 hlavní toky již většinou dosahují III. třídy viz obr. 
č. 2 v příloze č.1. V menších tocích došlo k přechodu jakosti vody z V. třídy do IV. 
třídy, některých i do III. třídy. Dlouhodobé zlepšení jakosti vody bylo způsobeno 
především výstavbou nebo intenzifikací rozhodujících ČOV, zrušením nebo 
omezením výroby řady průmyslových podniků i snížením používání hnojiv v 
zemědělské výrobě.  

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. Nejhorší jakost vody byla zaznamenána v 
Bílině, kdy tento málo vodný tok ovlivňovaly hlavně průmyslové zdroje 
Chemopetrol, a. s., Litvínov a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad 
Labem (Spolchemie). V příštím období lze v Bílině v úseku před ústím do Labe 
očekávat zlepšení jakosti vody, protože ve 4. čtvrtletí 2002 byly odpadní vody ze 
Spolchemie připojeny na městskou ČOV v Ústí nad Labem. Další vodní toky, ve 
kterých byla dosud identifikována velmi silně znečištěná voda jsou: Výrovka, 
Rakovnický potok, Zákolanský potok (přítok Vltavy pod Prahou), Bystřice (přítok 
Bíliny), Jičínka, Mandava, Černý potok (Karlovec), Hvozdnice, Haná, Olšava, 
Litava, Svratka (úsek pod Brnem), Kyjovka a Trkmanka.  

V řadě vodních nádrží docházelo v roce 2003 k eutrofizaci (způsobené 
zvýšeným obsahem minerálních živin, především sloučenin fosforu a též i dusíku ve 
vodách). Větší problémy s jakostí vody ve vodních nádržích se vyskytly v letním 
období. 

Mikrobiální znečištění toků v ČR je vysoké a pochází především z 
komunálních zdrojů znečištění. Vodní toky (kromě nádrží) se většinou nepovažují 
za vhodné pro koupání. 

PCB jsou problémem Labe pod Pardubicemi, Olšavy (Uherský Brod) a 
Moravy. Kontaminace DDT v ústí Bíliny do Labe je způsobena znečištěnými 
zeminami v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem. Nejzávažnější znečištění 
polyaromatickými uhlovodíky (PAU), bylo zjištěno v Úhlavě a Jizeře (vodárenské 
odběry) a v Odře před státní hranicí. 

Zvýšené koncentrace Cd byly zjištěny na Ostravsku v Olši a v Odře, pocházejí 
především z průmyslových emisí ostravské aglomerace. V Litavce znečištění Cd 
pochází jak ze starých zátěží a důlních vod, tak z kovohutí.  

Zvýšené koncentrace Pb byly zjištěny ve Svatavě v Sokolově, Litavce 
(kovohutě, staré zátěže, důlní vody), Nise pod Jabloncem nad Nisou (v důsledku 
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emisí z průmyslu), kde je také zvýšená koncentrace Ni, Cu a Zn.  

Nejvyšší koncentrace As je v ČR ve vodních tocích v okolí Sokolova – 
v Bystřici v Ostrově nad Ohří a v Chodovském potoce (Sokolovská uhelná, a. s.).  

Přetrvávají vlivy dřívější těžby uranových rud, IV. třída jakosti vody byla 
zjištěna v řece Kocábě v profilu Štěchovice a na Příbramském potoce v profilech 
Brod a Trhové Dušníky. V. třída jakosti vody byla zjištěna v řece Kocábě v profilu 
Višňová, Drásovském potoce v profilu Drásov, Dubeneckém potoce v profilu 
Dubenec, v Příbramském potoce v profilu Konětopy, Nežárce v profilu Račí potok a 
Hadůvce v profilu Skryje. V uvedených profilech byly zjištěny zejména vyšší 
koncentrace uranu. Při hodnocení změn obsahu radioaktivních látek v povrchových 
vodách za období 1990 – 2003 je možné konstatovat, že v průběhu tohoto období 
došlo k výraznému zlepšení jakosti vody a dalších složek vodního prostředí, 
zejména v povodí Ploučnice a v závěru hodnoceného období též v povodí Mže, 
Litavky a v Loučce.  

Na základě sledování obsahu umělých radioaktivních látek v řece Jihlavě pod 
zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny Dukovany byla v roce 2003 zjištěna 
průměrná objemová aktivita tritia 95 Bq.l-1, což představuje 2,4 % imisního 
standardu pro tritium stanoveného pro povrchové toky nařízením vlády 
č. 61/2003 Sb. V řece Vltavě pod zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny 
Temelín nepřekročila v roce 2003 objemová aktivita tritia 39 Bq.l-1, to je 1 % 
imisního standardu pro tritium stanoveného podle citovaného nařízení vlády. 
Ostatní aktivační a štěpné produkty v důsledku provozu jaderných elektráren nebyly 
detekovány.  

Překračování normativů je nejčastější v podzemních vodách mělkých vrtů 
orientovaných do aluvií řek, které jsou antropogenní činností nejvíce ovlivněny.  

 
Půda 
Je propojena s atmosférou, hydrosférou a biosférou a proto veškeré změny, ke 

kterým v půdě dochází, ovlivňují celý ekosystém. Ochrana půdního fondu patří 
k základním prvkům strategie udržitelného rozvoje.  

Celková výměra ČR k 31. 12. 2003 byla 7 886 755 ha, z toho výměra 
zemědělské půdy byla 4 269 tis. ha (54,13 % rozlohy ČR). Na jednoho obyvatele 
ČR připadá 0,259 ha lesní půdy a 0,418 ha zemědělské půdy, z toho 0,300 ha orné 
půdy.  

Z hodnocení vývoje využití a ochrany půdy v období 1990–2003 vyplývá 
zejména:  
• snížení intenzity zemědělské výroby - uplatňování mimoprodukčních funkcí 

zemědělství;  
• částečný pokles výměry zemědělské půdy (o 19 tis. ha) a mírný nárůst 

rozlohy lesních pozemků (o 14 tis. ha);  
• nárůst ploch TTP (o 138 tis. ha) za přispění PPK MŽP a podpůrných 

programů MZe;  
• částečné snižování procenta zornění zemědělských půd (o 3,18 %) 
• značná rozloha nevyužívané zemědělské půdy dosahující v roce 2003 výše 

177 tis. ha.  
 
Výskyt nadlimitních obsahů rizikových prvků v půdách je velmi nízký. 

Zvýšenou pozornost vyžaduje Cd, na lehkých půdách vedle Cd také As, V, Cr a Ni. 
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V roce 2003 překročilo limitní hodnotu PAU z 34 vzorků na orné půdě 17 vzorků 
z ornice a 10 vzorků z podorničí, v roce 2002 12 vzorků z ornice a 5 vzorků z 
podorničí; k hlavním zdrojům PAU v přírodním prostředí patří především 
atmosférická depozice. 

 
Přesto, že DDT není po mnoho let aplikován, stále přetrvává v zemědělské 

půdě, zejména pro jeho mimořádně pozvolný rozklad. Podle platných limitů jsou 
nejvíce překračovány hodnoty u DDT a DDE. U HCH v roce 2003 nebyl nalezen 
žádný vzorek převyšující hodnotu meze stanovitelnosti.  

Ke vstupům aplikovaným do půdy patří především hnojiva, pesticidy, 
atmosférické depozice, případně upravené kaly z čistíren odpadních vod, rybniční 
sedimenty apod. Za období let 1990 až 2003 došlo k poklesu spotřeby živin z 
minerálních hnojiv o 60 %. Spotřeba vápenatých hnojiv v ČR prudce klesá, což je z 
 agroekologického hlediska nepříznivé. 

Více jak polovina ploch zemědělské půdy je různým stupněm ohrožena vodní 
erozí a vyžaduje protierozní ochranu. Různým stupněm větrné eroze je v Čechách 
potenciálně ohroženo více jak 10 % zemědělské půdy a na Moravě až 40 %. 

 
Příroda a krajina 
V ČR jsou nejvýznamnějšími důsledky zásahů člověka do krajiny snížená 

retenční schopnost krajiny, snížená biodiverzita zemědělských ekosystémů, nízká 
biodiverzita monokulturních lesů a staré ekologické zátěže. V blízkosti 
urbanizovaných prostorů dochází k významným záborům zemědělské a ostatní 
půdy v důsledku nové zástavby, která je spojena s novými nároky na infrastrukturu 
(inženýrské sítě, komunikace, skládky odpadů, zásobování vodou aj.). Tento jev se 
dále podílí na snížení retenčních schopností krajiny, na ztrátě často nejkvalitnější 
zemědělské půdy a obvykle vede i k úbytku biotopů pro volně žijící živočichy a 
planě rostoucí rostliny. Velkým problémem jsou dosud nesanované staré ekologické 
zátěže v chemických podnicích, vojenských a těžebních prostorech. V současné 
době jsou nejspornějšími zásahy do krajinného rázu velkoplošné terénní úpravy a 
stožárové stavby. V ČR existují 4 národní parky, 24 chráněných krajinných oblastí, 
135 přírodních parků a 110 národních přírodních rezervací. 

 
Les 
Výměra lesní půdy dosáhla v roce 2003 výše 2 644 tis. ha. Problémy a 

nedostatky přetrvávají v oblastech protiprávní těžby, vymahatelnosti sankcí, 
reprodukčního materiálu lesních dřevin, hospodaření v lesích ochranných a lesích 
zvláštního určení a ve státní správě lesů. 

 
Odpady 
V ČR dochází k pozvolnému snižování produkce odpadů, které je zvlášť patrné 

u produkce nebezpečných odpadů. V roce 2003 se recyklace a využívání odpadů 
jako druhotných surovin v porovnání s minulými roky opět zlepšila. Celkem bylo 
v roce 2003 materiálově využito 19,7 mil. t všech odpadů, tj. 54,8 %. Produkce 
komunálních odpadů od roku 1995 neustále mírně roste. Stále nejběžnějším 
způsobem odstranění komunálních odpadů je skládkování, kdy v roce 2001 bylo 
uloženo na skládky 61,6 % a v roce 2003 61,5 % z celkové produkce komunálních 
odpadů. Zvýšil se podíl spalovaných odpadů, který byl 9,0 % v roce 2001 
a v roce 2003 9,5 % z celkové produkce. Zvyšuje se množství odděleně sbíraných 
složek komunálního odpadu. 



 13 

 Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území 
(data za rok 2003) 
 
Hlavní město Praha 
Znečištění ovzduší v hl. m. Praze je z plošného hlediska největší ze všech krajů 

ČR. K  překračování limitních hodnot (LV) dochází na většině území Prahy alespoň 
u jedné ze sledovaných znečišťujících látek. Automobilová doprava s přibývajícími 
počty vozidel a s nárůstem provozu stále více ovlivňuje obyvatelstvo i městské 
prostředí a stává se prioritním problémem Prahy. Nejzatíženějšími úseky na pražské 
komunikační síti v roce 2003 byl Barrandovský most se 121 tis. vozidel za den, 
Jižní spojka v úseku 5. května–Vídeňská, se 120 tis. vozidel za den, Jižní spojka v 
úseku Vídeňská – Modřanská se 101 tis. vozidel za den. Dalším problémem 
hlavního města je ústřední čistírna odpadních vod, která nesplňuje požadavky na 
vypouštěné znečištění dle stávající platné legislativy. Stále pokračuje nepříznivý 
trend poklesu rozlohy zemědělské půdy a nárůstu zastavěných ploch. Snižuje se 
rozloha především orné půdy, také zahrad a ovocných sadů. Přetrvává tlak na 
zábory zemědělské půdy pro výstavbu obchodních areálů, dopravních staveb i pro 
bytovou výstavbu. Současným jevem je také zhoršení odtokových poměrů 
v důsledku zvyšování rozlohy zpevněných ploch. Závažnými problémy v 
budoucnosti mohou být staré komunální skládky odpadů jako např. v lokalitě 
Slivenec, kde není jasné, co se tam uložilo, případně zavážení starých lomů (např. 
Požáry, Cikánka, Lipence) výkopkem ze stavby metra nebo z velkých dopravních 
staveb. Imisní poškození vykazují porosty na celém území hlavního města. 
Zvyšující se hustota automobilové dopravy způsobuje další zhoršování zdravotního 
stavu lesních porostů. Vysoké zatížení způsobuje dále přímý tlak zástavby na okraje 
lesa a stále rostoucí vandalismus.  

Stručný přehled dalších významných problémů životního prostředí v hl. m. 
Praze:  
• dosud nedokončená elektrifikace železničních tratí na území města;  
• vysoká zátěž obyvatelstva nadměrným hlukem, jehož zdrojem je silniční, 

železniční, tramvajová a letecká doprava;  
• dobudování protipovodňové ochrany;  
• dokončení rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě;  
• znečištění povrchových i podzemních vod;  
• zhoršování odtokových poměrů města v důsledku úbytku nezastavěných 

a nezpevněných ploch;  
• malý rozsah realizovaných nových ploch zeleně na orné půdě, střet zájmů 

výstavby a realizace územního systému ekologické stability, nedostatek 
prostředků na revitalizaci poškozených a neadekvátně využívaných ploch;  

• vysoký antropogenní tlak (návštěvnost, černé skládky atp.) na zvláště 
chráněná území vedoucí k poklesu biodiverzity;  

• vysoká produkce odpadů (stavebních, průmyslových i komunálních);  
• rezervy v problematice následného využívání odpadů, nedostatky ve 

zpětném odběru výrobků a obalů, rezervy v oblasti nakládání s autovraky;  
• řešení problematiky nepovolených skládek a starých zátěží.  
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Středočeský kraj 
Data o stavu životního prostředí za rok 2003 Středočeského kraje nejsou 

dostupná. Uvedená data jsou za rok 2002. 
Celkově došlo v roce 2002 k nárůstu emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) 

o cca 10 % (vlivem nárůstu emisí tuhých látek z velkých a malých zdrojů), 
v ukazateli SO2 došlo k poklesu o 6,7 %, NOx o 9,9 % a CO o 23,8 %.  

Na území kraje bylo vyhlášeno celkem 12 oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. 

Dochází stále k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu pro účely 
poměrně rozsáhlé bytové výstavby v okolí hl. m. Prahy a skladových areálů podél 
hlavních komunikací. Vodní erozí byla nejvíce ohrožena zemědělská půda v 
okresech Beroun, Příbram a Rakovník, větrnou pak oblast Polabí. Kontaminované 
půdy se rozkládají v územích s dlouhodobou depozicí škodlivých látek zejména v 
důsledku hutních a chemických výrob. V okolí Kovohutí Příbram je 
kontaminováno cca 4 000 ha zemědělské půdy olovem, kadmiem a arsenem. Stále 
zřetelněji se nepříznivě na kvalitě zemědělské půdy projevuje vliv Spolany 
Neratovice. 

V obecné ochraně přírody dochází v důsledku změn zemědělského 
hospodaření k negativním změnám v krajině (např. nedostatečným hospodařením 
na loukách a pastvinách, nehospodařením na polních kulturách, které se tak stávají 
ohniskem šíření plevelových a ruderálních druhů, umísťováním staveb do volné 
krajiny – mimo zastavěné území obcí). V území kolem řek, zejména Vltavy, došlo 
místně při povodních k redukci břehových porostů a doprovodné zeleně.  

Nadále se rozhodujícím způsobem odpady odstraňují uložením na skládkách. 
Stále obecným problémem zůstávají tzv. černé skládky. 

Potvrdilo se, že vážným problémem (i vlivem povodní v srpnu 2002), jsou 
staré zátěže v důsledku dlouhodobého provozu SPOLANA, a.s. v Neratovicích 
(především se jedná o zamoření dioxiny a rtutí). Stále není dořešena otázka 
likvidace pozůstatků starých těžeb uranu a barevných kovů (odvaly) a jejich 
zpracování, a to hlavně v okolí Příbrami (zvýšená radioaktivita, znečištění půdy 
olovem, kadmiem a arsenem). Nejvážnější je likvidace odvalů bývalých šachet, z 
nich pak bývalé Úpravny 1. máje v k.ú. Bytíz a Háje. Na Kladensku se jedná o 
sanaci po těžbě uhlí, kde byla jeho těžba ukončena k 30. 6. 2002. Problematické 
zůstávají staré skládky, některé průmyslové areály a zemědělská zařízení.  

Stále více se prohlubovala disproporce mezi intenzitou provozu motorových 
vozidel a kapacitou komunikací, a to především u hlavních komunikací uvnitř 
a v okolí větších sídel a Prahy. Prakticky všechny radiální tahy k významným 
městům byly v době dopoledních a odpoledních dopravních špiček přeplněny. 
Stále nedostatečné a nesystémové (v kontextu s růstem zájemců o cykloturistiku a 
žádoucím zabezpečením vyšší bezpečnosti v silničním provozu), je budování 
cyklostezek, resp. jejich údržba. 

Za další problémy ochrany životního prostředí v kraji lze považovat:  
• zhoršování imisních a hlukových poměrů podél hlavních komunikací  
• vznik černých skládek  
• nedostatečné napojení obcí na vodovody a veřejnou kanalizaci  
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• vlivem těžby štěrkopísku, především v okrese Mělník, dochází k devastaci 
území a k záboru zemědělské půdy  

• výstavbu rozsáhlých komerčně obchodních zón s lokálními dopady na 
znečišťování ovzduší, hluk a světelný smog  

• nedostatečnou sanaci a využívání starých průmyslových objektů a ploch po 
průmyslové činnosti  

• šíření zástavby do volné krajiny jak pro trvalé, tak rekreační bydlení a s tím 
související další problémy (oplocování pozemků, zvýšené nároky na 
občanskou vybavenost – odpady, komunikace, zdravotní služby apod., 
krajinářsky nevhodné typy staveb)  

• výstavbu stožárů pro přenos signálu mobilních telefonů, rušících krajinný 
ráz  

• šíření nepůvodních druhů rostlin obecně, zejména v oblastech zasažených 
povodní, kde dochází k výraznějšímu šíření invazních druhů rostlin, zejména 
křídlatky, netýkavky a akátu  

• odumírání některých druhů dřevin, zvláště topolů a olší  
• útlum zemědělského hospodaření, který má za následek šíření plevelových 

druhů z polí ponechaných ladem a snižování druhové diverzity nekosených 
luk, zvláště mokřadních  

• přes veškerou osvětu pokračující neodborné ošetřování dřevin rostoucích 
mimo les, jmenovitě redukování korun, tyto zásahy vedou k jejich 
významnému poškozování až úhynu.  

 
Jihočeský kraj 
Problém v Jihočeském kraji představuje vzrůstající mobilita a rostoucí 

přepravní objemy v silniční dopravě. Negativně působí emise ze spalovacích 
procesů, hluk, vibrace a kontaminace půdy, horninového prostředí a vody v 
důsledku úniků znečišťujících látek z dopravních prostředků nebo při haváriích. 
Působením dopravy se mění vzhled a morfologie krajiny, dopravní sítě představují 
bariéry pro migrující volně žijící živočichy. Nejzávažnějším problémem však je 
kontaminace ovzduší emisemi, významná především vlivem na lidské zdraví, 
zejména ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy. Jedná se 
především o města České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec.  

Růst intenzity dopravy se rovněž značně zvýšil na hraničních přechodech, a to 
především na přechodu silnice I/4 Strážný a silnice I/3 v Dolním Dvořišti.  

Zejména vlivem emisí z dopravy se tak celkové emise NOx a NH3 v 
Jihočeském kraji pohybují nad úrovní doporučeného emisního stropu. Hlavně 
v letních měsících přispívají látky vznikající v dopravě ke vzniku troposférického 
ozonu. Dalším nepříjemným vlivem dopravy je vznik prašného aerosolu, který 
vzniká míšením výfukových a nevýfukových emisí (hlavně TZL z otěru vozovek a 
pneumatik, produkty koroze apod.).  

V oblasti krajinného rázu je stále ústředním problémem soustavná snaha 
mobilních operátorů o zahuštění sítě základnových stožárových stanic bez koncepce 
sdílení objektů více operátory, zvyšuje se však i tlak na výstavbu dalších objektů ve 
volné krajině (průmyslové areály, drobné technické provozy, čerpací stanice aj.).  

Trvajícím problémem ochrany přírody v Jihočeském kraji je dlouhodobě 
narušený vodní režim krajiny, který se kromě negativního vlivu na biodiverzitu 
podílí na rozkolísanosti průtoků v tocích. Spolu se zhoršenými fyzikálními 
vlastnostmi zemědělské půdy se podílí i na škodách způsobených lokálními 
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přívalovými srážkami. Problematický a nesystémový je dosavadní přístup k 
prevenci povodňových škod, kde není stále věnována odpovídající pozornost 
komplexu biotechnických opatření v krajině a jsou stále preferována opatření 
technického charakteru, včetně odbahňování rybníků. Významným problémem 
zejména v podhorských a horských oblastech se stává nesprávně aplikovaná pastva, 
buď příliš intenzivní s řadou nežádoucích projevů (silný sešlap, poškozování 
vodních toků a pramenišť), nebo naopak nedostatečná s ponecháváním zbytků 
nespasené ruderalizované vegetace. Stále silněji se projevují snahy o zalesňování 
pozemků nevhodných pro zemědělské hospodaření (nivní a svahové louky apod.). 
Komplexní poškození jehličnatých porostů (včetně imisního poškození) proti roku 
2002 vzrůstá a klesá podíl plochy zcela zdravých porostů. Komplexní poškození 
listnatých porostů je nadále vysoké. V roce 2003 nebyl vykázán žádný zcela zdravý 
porost. 

V roce 2003 nadále přetrvávaly v oblasti nakládání s odpady problémy u 
obalových odpadů a u odpadů s obsahem freonů.  

V oblasti čištění odpadních vod je problémem velký počet malých obcí a 
rekreačních lokalit bez čištění odpadních vod nebo s nedostatečným čištěním 
odpadních vod.  

Přetrvává problém eutrofizace vodárenské nádrže Římov a vodních nádrží 
Lipno a Orlík.  

Nejvýznamnějšími zátěžemi životního prostředí jsou odkaliště po uranové 
činnosti na lokalitě MAPE Mydlovary. Odkaliště jsou významným zdrojem 
ionizujícího záření a vážnou ekologickou zátěží pro celý Jihočeský kraj. Ke 
zkrácení sanačních prací by měly být využity všechny dostupné prostředky.  

Další významné ekologické problémy v Jihočeském kraji:  
• nedořešené problémy se zdroji znečištění vod:  
• intenzifikace ČOV R.A.B. Třeboň, ČOV Nové Hrady, ČOV Kaplice (v 

řešení), ČOV Studená. Pro ochranu vodárenského zdroje VN Římov je nutné 
odstraňování zejména fosforu u ČOV Kaplice a Dolní Dvořiště;  

• stavba ČOV Nová Včelnice a Kamenný Újezd;  
• stavba sběrače B v Jindřichově Hradci (v řešení);  
• odstraňování volných kanalizačních výustí (České Budějovice, Jindřichův 

Hradec, Tábor, Vodňany, Protivín a další).  
• pomalý postup zatravňování orné půdy, tj. její pomalé převádění na trvalé 

travní porosty všude tam, kde jsou půdy ohroženy erozí.  
 

Plzeňský kraj 
Proti roku 2002 došlo v roce 2003 k nárůstu emisí znečišťujících látek ze 

stacionárních zdrojů u TZL o 8,3 %, NOx o 3,4 %, CO o 5,1 % a NH3 o 6,8 %. 
Nejhorší imisní situace je podle očekávání v průmyslovém centru kraje ve městě 
Plzni. V kraji i nadále zůstává stálým problémem překračování limitních hodnot 
(LV) u suspendovaných částic velikostní frakce PM10 a u přízemního ozonu. 
Nejpostiženějšími lokalitami z hlediska stavu ovzduší jsou Plzeň a Klatovy, z 
hlediska překračování LV pro ozon i Přimda. 

Na kvalitu povrchových vod v kraji mají negativní vliv zejména bodové zdroje 
znečištění, mezi které především patří centrální čistírny odpadních vod (ČOV) měst 
a obcí. Nejvýznamnějšími producentem odpadních vod v kraji jsou ČOV Plzeň, 
ČOV Klatovy a ČOV Rokycany. V roce 2003 došlo k nárůstu vypouštěného 
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množství rtuti z cca 19 kg v roce 2002 na cca 22 kg. 

Hlavní důvody ohrožení výskytu zvláště chráněných druhů rostlin jsou 
upouštění od extenzívního zemědělského hospodaření (sukcese, zarůstání 
náletovými dřevinami), zalesňování (dotační systém agroenvironmentálních 
programů), dále změny vodního režimu a způsob rybničního hospodářství. Nejvíce 
ohroženou skupinou zvláště chráněných živočichů zůstávají vodní živočichové 
(např. rak říční, rak kamenáč, vranka obecná, střevle potoční), zejména v souvislosti 
s prováděním popovodňových úprav vodních toků. Se změnami v zemědělské 
výrobě dochází ke změnám hojnosti některých druhů ptáků jako např. vlaštovky 
obecné, jejíž početnost se neustále snižuje. Dotační systém agroenvironmentálních 
programů, zejména pak pastva, vedou k likvidaci tokanišť chřástala polního a 
kropenatého. Naopak tyto změny, společně se změnami v lesním hospodářství, a 
relativně čisté vodní toky, vedou ke zvyšování četnosti bobra evropského 
v příhraničních oblastech kraje.  

Na skládce Ledce, která představuje největší nezabezpečenou skládku odpadů 
v Plzeňském kraji, nedošlo ke zlepšení. Skládku koupila soukromá společnost, která 
řeší některé sporné vlastnické vztahy a hledá způsob financování rekultivace této 
skládky. 

Za hlavní problémy ochrany životního prostředí v kraji lze považovat:  
• problematika Vejprnického potoka – revitalizace celého území po ukončení 

důlní činnosti;  
• problematika starých ekologických zátěží po dnes již neexistujících firmách 

nebo státních podnicích;  
• znečišťování území odpadem ukládaným na „černých skládkách“;  
• nedostatečná prevence vzniku odpadů a omezování jejich množství;  
• snahy o výstavbu v dosud nezastavěné krajině mimo zastavěná území;  
• absence systematického celoživotního environmentálního vzdělávání.  
• překračování limitních hodnot (LV) u suspendovaných částic velikostní 

frakce PM10 a u přízemního ozonu. 
 
Karlovarský kraj 
Převážnou část emisí znečišťujících látek v kraji produkuje silniční doprava. 

Přetrvávajícím problémem je překračování imisního limitu pro troposférický ozon. 
V Krušných horách pokračují problémy se žloutnutím lesních porostů vlivem 
nedostatku některých látek, zejména hořčíku. Důležitá je také problematika 
imisního poškození lesů jako staré dlouhodobě působící ekologické zátěže, což je 
důsledkem antropogenních vlivů v jedné z nejprůmyslovějších oblastí ČR, 
poznamenané také těžbou nerostů a povrchovou těžbou uhlí.  

Za další hlavní problémy ochrany životního prostředí v kraji lze považovat:  
• velký rozsah devastovaných území;  
• koncentraci chemického průmyslu;  
• špatné životní prostředí, jehož vliv se projevuje na zdravotním stavu 

obyvatelstva v pánevních oblastech;  
• nákladní kamionovou dopravu v příhraničních oblastech;  
• nepříznivou hlukovou situaci podél komunikací ve městech i volné krajině;  
• výskyt invazních druhů rostlin;  
• staré zátěže v důsledku těžby surovin, průmyslu a skládkování;  
• provoz tepelných elektráren a tepláren, ukládání popílku a popelovin, území 

narušená těžbou uhlí, tvorbu antropogenní krajiny na vyuhlených plochách;  
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• demografické důsledky a dopady na životní prostředí vlivem plošného 
útlumu zemědělské výroby v příhraničních oblastech;  

• poškození lesních porostů imisemi, rekonstrukci porostů Krušných hor.  
 
Ústecký kraj 
Ústecký kraj má v porovnání s ostatními kraji největší rozlohu lesů 

poškozených a i nadále poškozovaných imisemi.  

I nadále přetrvává velmi nízké procento materiálově i termicky využívaných 
odpadů, největší podíl ostatních i nebezpečných odpadů je odstraňován 
skládkováním. Přetrvávají problémy s tzv. černými skládkami, stále se objevují 
nové skládky, a to i na místech vzdálených od obcí.  

I v roce 2003 je dopravní situace na silnicích v Ústeckém kraji 
charakterizována přetížením stávajících silničních tahů, zejména těžkou nákladní 
dopravou ve směru Praha – hraniční přechod Cínovec a přechod Rumburk. Vysoké 
zatížení veškerou dopravou je i na silničním spojení Chomutov – Most – Teplice – 
Ústí nad Labem – Děčín. Na těchto úsecích je také nejvyšší intenzita automobilové 
dopravy.  

Za prioritní problémy v ochraně životního prostředí v Ústeckém kraji se dále 
považuje:  
• vysoká koncentrace zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší na území 

kraje, produkujících jak plynné a tuhé emise, tak pevný odpad po spalování 
(tepelné elektrárny, teplárny velkých průmyslových objektů);  

• vysoká koncentrace chemické výroby na území okresů Litoměřice, Most, 
Ústí nad Labem;  

• narůstající automobilová doprava v městských aglomeracích a neřešení s ní 
souvisejících problémů – obchvatové komunikace, dokončení dálnice D8 
a rychlostní komunikace R7;  

• nárůst těžební činnosti v oblasti štěrkopísků;  
• nedostatečné uplatňování principů protierozní ochrany a opatření pro 

zadržování přívalových vod při tvorbě územně plánovacích dokumentací;  
• uplatňování lepší koordinace výstavby průmyslových zón s ohledem na 

stanovené imisní limity a emisní stropy.  
 
Liberecký kraj 
Kvalitu ovzduší celého kraje a hlavně kvalitu ovzduší v oblasti měst v 

Libereckém kraji negativně ovlivňují emise ze stále rostoucí automobilové dopravy. 
Svůj podíl na kvalitě ovzduší mají chybějící obchvaty měst a obcí, ve kterých 
dochází k enormní zátěži obytných území hlukem a exhalacemi z dopravy. 
Negativní vliv na životní prostředí má nevyhovující kapacita silniční sítě v kraji. 
Velký podíl na kvalitu ovzduší mají i tepelné elektrárny (zejména v Polsku) a 
dálkový přenos znečištění. V Libereckém kraji jsou dlouhodobě 
nejproblematičtějšími látkami znečištění ovzduší přízemní ozon a těžké kovy v 
prašném aerosolu (Cd, As, Ni). Kvalita podzemní vody je na území kraje 
ohrožována zejména starými ekologickými zátěžemi. Nejčastěji jde o přítomnost 
nepolárních extrahovatelných látek, chlorovaných uhlovodíků a těžkých kovů. 
Největším problémem v oblasti čištění odpadních vod zůstává směšování balastních 
a splaškových vod a jejich společné svedení na ČOV a zastaralost kanalizační sítě. 
Většina kanalizační sítě je stáří 50 – 80 let. Stále přetrvává velký zájem o 
nezemědělské využití zemědělského půdního fondu, a to zejména pro účely bydlení 
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a podnikání. Neustále klesá výměra lesních pozemků ve vlastnictví státu, což 
přináší problémy při hospodaření v lesích. V oblasti horninového prostředí jsou 
problematické pokračující sanační práce v oblasti bývalé těžby uranových rud, 
pokračování těžby kamene na Tlustci, střety rozvojových záměrů obcí s chráněným 
ložiskovým územím a zvýšený zájem investorů o těžbu nevýhradních nerostů.  

V kraji se objevuje řada podnikatelských aktivit, které necitlivě zasahují do 
krajinného rázu (liniové stavby – komunikace a nadzemní rozvodná elektrická 
vedení, průmyslové zóny umisťované do volné krajiny, základnové stanice veřejné 
radiomobilní sítě apod.). Dalším významným problémem jsou invazní druhy rostlin, 
především křídlatka, netýkavka žlaznatá, částečně i bolševník velkolepý. Smrkové 
porosty nižších poloh (Semilsko, Českodubsko) jsou  v závislosti na vývoji počasí 
ohroženy kalamitním výskytem kůrovce. Naproti tomu žloutnutí smrkových porostů 
v oblasti Jizerských hor má již mírně kalamitní charakter. Přetrvává nedostatečná 
kapacita zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů včetně kalů z 
ČOV (kompostování, výroba bioplynu) a pro recyklaci stavebních odpadů (zde 
brání rozvoji zejména stávající legislativa, která ošetřuje materiálové využití 
recyklovaných stavebních odpadů).  

 
Královéhradecký kraj 
Nejhorší kvalita ovzduší z kraje je ve městě Hradec Králové a v jeho blízkém 

okolí. Tento stav je způsoben hustotou dopravy a absencí dálniční sítě a 
rychlostních komunikací. Další místo s nejhorší kvalitou ovzduší se nachází v okolí 
Trutnova, stav je zapříčiněn koncentrací energetického průmyslu (ČEZ a.s., 
Elektrárny Poříčí) a lokalizací zdrojů v podhorském území se zhoršenými 
rozptylovými podmínkami.  

V Královéhradeckém kraji nadále přetrvává výrazné ohrožení půd vodní erozí. 
K otevřeným problémům ochrany přírody a krajiny patří např.:  

• aktivní řešení narušeného vodního režimu krajiny (Povodí Labe s. p. a 
provádění nevhodných úprav);  

• zajištění ekologické stability zemědělské krajiny (zejména zřizování prvků 
ÚSES všech kategorií);  

• vhodná rekultivace území narušených těžbou nerostných surovin a 
stavebního materiálu, rekultivace skládek odpadu;  

• výstavba nových vodních nádrží;  
• šíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů (invazní druhy).  

 
Obtížně řešitelným problémem je stále vznik nepovolených skládek, na kterých 

je ukládán stavební a komunální odpad, přestože se dnes vyskytují v menší míře než 
v minulosti. 

V kraji přetrvává trend zvyšování intenzity osobní a nákladní automobilové 
dopravy. Nejvíce zatíženými dopravními komunikacemi jsou silnice I/11 Hradec 
Králové–Chlumec nad Cidlinou–Poděbrady, I/35 Hradec Králové–Jičín–Liberec, 
I/33 Hradec Králové–Náchod, I/35 Hradec Králové–Vysoké Mýto a I/11 Hradec 
Králové–Vamberk.  

Vysoká intenzita průjezdů zejména městy Náchod, Chlumec nad Cidlinou 
a dalšími lokalitami velmi negativně ovlivňuje zejména zdraví a faktory pohody 
obyvatel těchto měst, místně, např. v Hradci Králové či v Jičíně, jsou nepříznivé 
vlivy intenzivní dopravy částečně eliminovány řešením obchvatů či okruhů. 
Nejzatíženějším hraničním přechodem je Běloves (Náchod) s frekvencí 3 200 
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vozidel.den-1. Problémem je zhoršení stavu ovzduší ve městech vlivem zvyšujícího 
počtu mobilních zdrojů, produkujících hlavně NOx, CO a TZL (malé zdroje). 
celoplošné snížení TZL (částice PM10) bude možno dosáhnout dalším snížením 
emisí NOx a organických těkavých látek.  

Je třeba vyřešit čistění odpadních vod (výstavba a intenzifikace ČOV a 
kanalizačních systémů) v obcích nad 2 000 EO (jde o výhled do roku 2004); 
nedostatečnou protipovodňovou ochranu, staré ekologické zátěže –kontaminace 
spodních vod. 

Aktuálním problémem je zajištění ochrany nejkvalitnějších úseků 
zemědělského půdního fondu včetně lesů pro udržitelný rozvoj krajiny a přírodních 
hodnot v kraji.  

Problémem na úseku ochrany přírody a krajiny jsou nedostatečně kapacitně 
vybavená odborná pracoviště ochrany přírody, zastoupená dosud pouze mimo kraj 
dislokovaným pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), 
středisko v Pardubicích.  

EVVO v kraji se potýká s několika základními problémy, k nimž patří 
nerovnoměrné rozložení středisek EVVO v kraji, zaměření na „tradiční“ cílové 
skupiny (děti a mládež, pedagogičtí pracovníci), omezenost aktivit EVVO pro 
občanskou veřejnost a jejich téměř absence pro veřejnou správu či podnikatelskou 
sféru.  

 
Pardubický kraj 
V oblasti ovzduší pokračuje nepříznivý vývoj spojený s emisemi z dopravy, 

spočívající především v nárůstu znečištění NOx a přízemního ozonu ve městech. 
Trvale negativní trend vykazuje znečišťování ovzduší dopravou v přízemní vrstvě 
atmosféry a obtěžování hlukem. Životní prostředí některých měst (např. Pardubice, 
Holice, Chrudim, Ústí nad Orlicí) je těmito negativními aspekty dopravy výrazně 
ovlivněno. V Pardubickém kraji chybí ve většině případů komunikační obchvaty 
měst. Stávající komunikační síť je nevyhovující jak z hlediska kvality vozovek, tak 
z hlediska kapacity. Hlavním problémem je výstavba rychlostní komunikace R35, 
dokončení dálnice D11 do prostoru hradecko-pardubické aglomerace a obchvaty 
větších měst.  

V oblasti starých zátěží je nejvýznamnější potřeba sanace v prostoru podniku 
ALIACHEM a.s., o.z. Synthesia Pardubice.  

Z hlediska čistoty vod chybí prostředky především na realizaci ČOV v obcích 
do 2 000 EO. K otevřeným problémům ochrany přírody a krajiny v Pardubickém 
kraji patří zejména řešení narušeného vodního režimu krajiny, zajištění ekologické 
stability krajiny v oblastech s intenzivní zemědělskou a průmyslovou výrobou, 
výstavba liniových staveb (komunikace, plavební kanál), šíření nepůvodních druhů 
živočichů a rostlin.  

Mezi přetrvávající problémy v oblasti odpadového hospodářství v Pardubickém 
kraji patří problematika využitelnosti odpadů (druhotných surovin).  

 
Kraj Vysočina 
V oblasti odpadů i ochrany vod je problémem dlouhodobá havarijní situace na 

lokalitě skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky (okres Třebíč) a na lokalitě 
skládky v k.ú. Nový Rychnov (okres Pelhřimov). V důsledku havárie dochází nejen 
k ohrožení jednotlivých složek životního prostředí, ale i jejich prokazatelnému 
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ovlivnění (zejména znečištění půdy, podzemních a povrchových vod).  

Na úseku ochrany vod je potřebná především rekonstrukce a intenzifikace 
stávajících ČOV větších sídel, zejména měst, včetně doplnění a rozšíření 
navazujících kanalizačních systémů. Jedná se zejména o obce, které jsou zdrojem 
znečištění o velikosti nad 2 000 EO. Nutností je uvedení vypouštění odpadních vod 
z těchto ČOV do vod povrchových do souladu jak s platnými právními předpisy na 
úseku vodního hospodářství v ČR, tak i s příslušnou směrnicí ES o čištění 
komunálních odpadních vod. 

Na úseku ochrany přírody a krajiny přetrvává tlak na výstavbu ve volné 
krajině, narušující jak krajinný ráz, tak cenné biotopy.  

Dosud přetrvává snaha o intenzívní produkční využití půdy na zorněných 
katastrech, se všemi nepříznivými důsledky (erozní splachy, zvýšené užívání 
umělých hnojiv a ochranných chemických přípravků).  

Problematická je příprava jinak environmentálně pozitivních akcí 
(odbahňování a stavba nových rybníků, zalesňování zemědělské půdy, alternativní 
zdroje energie), kdy investoři a projektanti nedbají na dopady na obecnou či 
speciální ochranu přírody. Nově se objevuje problematika intenzifikace rybničního 
hospodaření (hnojení, krmení, používání pesticidů) s předpokládanými negativními 
vlivy jak na biotop vlastních rybníků, tak i na vodní toky a nivy v povodí pod 
rybníky.  

 
Jihomoravský 
Kontaminace půdy, zejména aromatickými uhlovodíky se zvyšuje plošně na 

území celého kraje vlivem hustoty cestní sítě a enormně zvýšeného dopravního 
zatížení. Nadále zůstávají některé pozemky ohroženy vodní a větrnou erozí, 
zejména na svažitých nebo naopak příliš otevřených lokalitách na okresech 
Blansko, Vyškov, Brno-venkov. Problémem je stupňující se tlak na zařazení 
nejkvalitnějších, bonitně nejcennějších půd v I. a II. třídě ochrany jako nových 
návrhových ploch. 

Problémem v oblasti ochrany přírody na území Jihomoravského kraje je 
skutečnost, že se nedaří realizovat prvky ÚSES na pozemcích ve vlastnictví státu 
(ve správě Pozemkového fondu ČR), přestože jsou zamýšlené akce v souladu s 
územním plánem. 

Mezi nejvýznamnější problémy v oblasti odpadového hospodářství patří 
podobně jako v předcházejících letech nerespektování principu využití odpadů, 
převažující ukládání odpadů na skládky, chybějící motivace občanů pro systém 
sběru a separace odpadů a nedostatek finančních prostředků na rekultivaci starých 
skládek, i když lze konstatovat, že zmíněná situace se postupně zlepšuje. 

Z hlediska životního prostředí byly nejzávažnější problémy s hlukovými 
a plynnými emisemi, z hlediska plánování liniových staveb pak s jejich 
umisťováním do území.  

Stav ovzduší ve městech je jednoznačně nejvíce ovlivněn emisemi z dopravy, 
zejména emisemi NOx. Emise v této oblasti mají stoupající tendenci. Vlivy 
ostatních zdrojů jsou stabilizovány, plynofikací resp. rekonstrukcí starších kotelen 
se snižují emise SO2 a TZL. Zemědělská výroba je sekundárním zdrojem zvýšených 
emisí TZL, a to v důsledku sprašování orných ploch. Na emisích TZL, CO a SO2 se 
významně podílejí malé domovní kotle, ve kterých obyvatelé (zejména na venkově) 
spalují vzhledem k cenám plynu i méněhodnotné tuhé palivo.  
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Prioritní problém na úseku ochrany vod je zajištění čištění odpadních vod ze 
zdrojů znečištění nad 2 000 ekvivalentních obyvatel.  
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Zlínský 
Nepříznivá emisní bilance u NOx způsobená neustálým nárůstem provozu 

mobilních zdrojů znečišťování ovzduší a nedostatečnou kapacitou stávajících silnic 
v kraji. Dalším výrazným problémem v oblasti znečišťování ovzduší jsou emise 
pachových látek z technologií a z chovů hospodářských zvířat a nově také z 
provozovaných kompostáren (Tlumačov, Buchlovice), u kterých v důsledku 
nedodržování technologie přechází aerobní proces na proces anaerobní s vývinem 
pachových látek v koncentraci obtěžující obyvatelstvo. Přetrvává zatížení půdy 
větrnou erozí v rovinatých oblastech a v podhůří Bílých Karpat a Chřibů, vodní 
eroze přetrvává na svažitých pozemcích pahorkatin. 

Další nejvýznamnější problémy v ochraně životního prostředí:  

• prověření údajů o imisním zatížení kraje včetně specifikace příčin  a zajištění 
plnění emisních stropů;  

• snížení množství ukládaných odpadů na skládky a zvýšení podílu 
materiálového využití odpadů;  

• zvýšení množství vytříděných odpadů z komunálního odpadu;  
• zajištění snížení emisí skleníkových plynů a využití případně vznikajícího 

bioplynu v rámci nakládání s biologicky rozložitelnými odpady;  
• vody – snížení znečištění podzemních a povrchových vod a budoucí vývoj 

(dostavba chybějících ČOV);  
• pokles negativního zatížení z automobilové dopravy (emise, hluk), zejména 

na silnicích I. třídy v průtazích měst (Zlín–Otrokovice, St. Město–Uherské 
Hradiště–Kunovice, Vsetín–Valašské Meziříčí);  

• zamezení šíření a likvidace invazních druhů rostlin, zejména všech druhů 
křídlatek;  

• provedení a dokončení sanací starých zátěží (započatých i dosud 
neřešených);  

• sanace pohybů půdní hmoty (sesuvy);  
• úpadek extenzivního zemědělství v hornatých částech kraje;  
• ochrana zemědělského půdního fondu před erozí a neodůvodněnými zábory.  

 
Olomoucký kraj 
Krajské město Olomouc a okresní města Přerov, Šumperk a Prostějov patří 

v Olomouckém kraji mezi nejvíce imisně zatížené lokality. Největším producentem 
znečištění (NOx, CO a VOC) a současně jedním z největších problémů v oblasti 
ochrany ovzduší na území Olomouckého kraje, jsou mobilní zdroje znečišťování 
ovzduší (silniční doprava). Nejvíce TZL emitují do ovzduší malé zdroje a nejvíce 
emisí SO2 velké a zvláště velké zdroje. Specifickým problémem Olomouckého kraje 
je zatížení imisemi jemné frakce tuhých látek PM10 (problematikou se zabývá 
„Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého 
kraje“).  

Pokračuje trend snižování výměry zemědělských pozemků (oproti roku 2002 
cca o 600 ha) v důsledku investorské činnosti a zalesňování. Závažným lokálním 
problémem jsou přívalové srážky, při nichž dochází k poškozování zemědělských 
půd splachem úrodné vrstvy půdy do vodních toků či do zastavěného území obcí, 
kde působí velké škody na majetku. 

Nejvýznamnějším zásahem do půdního fondu při těžbě nerostných surovin 
v kraji je těžba štěrkopísků z náplavů řeky Moravy a Bečvy. Část pozemků 
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dotčených těžbou je zpět vrácena rekultivacemi k novému použití. Ke střetům 
zájmů dochází mezi územními systémy ekologické stability (ÚSES) a vymezením 
ložisek nerostných surovin. Prvky ÚSES nadregionálního a regionálního významu 
pokrývají cca 75 % území Olomouckého kraje. Na nadregionální biokoridor povodí 
Moravy jsou vázána nejvýznamnější ložiska písků a štěrkopísků (např. Dubicko-
Háj, Grygov-Tážaly, Hulín, Mohelnice-Moravičany, Tovačov a další). V rámci 
CHKO Jeseníky se nachází celkem 13 ložisek a prognózních zdrojů, střetovými 
plochami jsou hlavně plochy dvou činných ložisek (Bukovice a Ondřejovice), 
jejichž vliv na CHKO Jeseníky je minimální. K nejvýraznějším střetům těžebních a 
vodohospodářských zájmů na Přerovsku dochází v prostoru štěrkovišť s intenzivní 
těžbou v Tovačově (Tovačov I, Tovačov II a Tovačov III), kde je zároveň čerpána 
voda z místních štěrkovišť pro pitné účely. 

Převažujícím způsobem odstraňování odpadu je nadále jejich ukládání na 
skládky, a to včetně biologicky rozložitelného odpadu, což je způsobeno 
nedostatečnou kapacitou zařízení využívajících tento druh odpadu. Celkově se jako 
největší problém v oblasti odpadového hospodářství projevuje nedostatečná 
kapacita, špatná dostupnost a nerovnoměrnost sítě zařízení k využívání, úpravě a 
odstraňování odpadů. Přetrvává problém černého skládkování, kdy 
v nezanedbatelné míře dochází k nežádoucímu ukládání odpadu do volné krajiny. 

Další skupinu starých ekologických zátěží představují objekty a areály 
bývalých průmyslových podniků. 

Dopravně nejzatíženějšími úseky silnic v kraji jsou silnice I. třídy – intenzita 
dopravy dosahuje 30–35 tis. vozidel. 

 
Moravskoslezský kraj 
V Moravskoslezském kraji i nadále zůstává stálým problémem plošné 

překračování limitních hodnot (LV) u suspendovaných částic velikostní frakce 
PM10. Nejpostiženějšími lokalitami zhoršeným stavem ovzduší jsou průmyslové 
oblasti Ostravska, Karvinska, Třinecka. Stále dochází záborům zemědělské půdy, a 
to zejména pro účely zřízení podnikatelských areálů, realizaci dopravních staveb 
i bytové zástavby. 

Významné prioritní problémy ochrany životního prostředí v kraji:  

• rekonstrukce a doplnění dopravní infrastruktury silniční dopravy;  
• neobhospodařované pozemky s následnou ruderalizací krajiny¨a snižováním 

estetiky krajinného rázu;  
• přetrvávající znečištění ovzduší způsobené koncentrací zdrojů (hutě a 

koksovny, chemický průmysl, energetika);  
• nárůst intenzity dopravy s dopadem na kvalitu ovzduší;  
• zajištění ekologické stability zemědělské krajiny;  
• napadení lesních porostů kůrovcem;  
• zabezpečení starých likvidovaných důlních děl z hlediska jejich vlivu na 

povrch a zamezení nekontrolovaného výstupu důlních plynů;  
• devastace poddolovaných území a nedostatečné možnosti těžebních 

organizací a státu při odstraňování a nápravě způsobených škod;  
• expanze invazních druhů rostlin, zejména podél vodních toků, na navážkách 

a okolí sídlišť (křídlatka, netýkavka žlaznatá, bolševník velkolepý);  
• staré ekologické zátěže v lokalitách bývalých i dosud provozovaných 

průmyslových zařízení, např. Ostramo;  
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• rekultivace a zabezpečení uzavřených a uzavíraných skládek odpadů. 
D. Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a 
veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území 

 
Vzhledem k tomu, že v současné fázi rozpracovanosti Politiky územního 

rozvoje nejsou ještě stanovena opatření, lze vlivy na životní prostředí a na veřejné 
zdraví odhadovat jen z povahy dokumentu. Míra vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví bude tedy záviset na stanovených opatřeních a 
jejich lokalizaci do konkrétního území (v rámci vymezení příslušných ploch, 
koridorů a oblastí).  

 
E. Doplňující údaje  

1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České 
republikyV průběhu prací na Politice územního rozvoje budou o jejím zpracování 
informovány sousedící státy s Českou republikou a budou požádány o poskytnutí 
jejich celostátních nástrojů územního plánování pro vzájemnou koordinaci. 
Vypracovaný návrh Politiky územního rozvoje bude zaslán sousedním státům, 
jejichž území může být uplatňováním politiky územního rozvoje přímo ovlivněno, a 
bude jim nabídnuta konzultace. 

 
 

 Datum   zpracování   oznámení   koncepce: duben 2005 
 
 Podpis   oprávněného   zástupce překladatele: 

 
                                                                             Ing. arch. Martin Tunka, CSc. 
                                                                       ředitel odboru územního plánování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prameny a literatura :www.env.cz  
Zpráva o životním prostředí v České republiky v roce 2003,  
Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2003,  
Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2002 - Středočeský 
kraj. 

http://www.env.cz
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Příloha č. 1 
Obr. č. 1 - Hodnoty AOT40 ozonu v letech 1995–2003 na vybraných stanicích 
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Obr. č. 2 – Jakost vody v tocích ČR v letech 2002 – 2003 
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Příloha č. 2 
Harmonogram 
Eventuální mezistátní posuzování by vstupovalo do procesu v 1. polovině října 2005 po 
předání PÚR včetně SEA na MŽP. Průběžně budou zveřejňovány pracovní verze PÚR a SEA 
na webových stránkách MMR. Zásadním požadavkem je průběžná spolupráce SEA týmu 
a ostatních zpracovatelů PÚR a tedy užití přístupu ex-ante k hodnocení SEA. Jestliže z 
vyjádření orgánů ochrany přírody vyplyne nutnost posuzování vlivů PÚR na lokality Natura 
2000, harmonogram procesu bude přiměřeně upraven. V případě zjištění závažných vlivů na 
území NATURA 2000 a neexistence jiného vhodného řešení bude harmonogram doplněn v 
souladu s věcnými a procesními požadavky § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 
218/ Sb. 
 



 
 

  

   Vysvětlivky k barevnému značení  
     …. zajišťuje MMR   
     …. zajišťuje MŽP  
     …. zajišťuje SEA tým  
   KOMBINACE BAREV ….společné zajištění podle barevných označení výše uvedených  
        
      Termín Činnost Zajistí 
      15. 3. 2005 Zahájení prací na zpracování oznámení  MMR 
      15. 4. Dokončení oznámení  MMR 

      20. 4. 

Zaslání oznámení Ministerstvu životního prostředí (§ 10c zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 
93/2004 Sb.) a orgánům ochrany přírody (§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 
Sb.) MMR 

      do 30. 5. 

Zaslání kopie oznámení dotčeným správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celkům, 
zveřejnění oznámení na internetu a zveřejnění informace o oznámení dle § 16 (do 10 dnů od obdržení 
provede MŽP ; §10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.) MŽP 

         

      do 20. 5. Zaslání došlých stanovisek orgánů ochrany přírody na MŽP. MMR 

     do 19.6. 
Zaslání písemných vyjádření k oznámení na MŽP (do 20 dnů ode dne zveřejnění ; §10c odst. 3 zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.). veřejnost, úřady 

     do 4.7. 

Vydání závěru zjišťovacího řízení, zaslání MMR a dotčeným správním úřadům a dotčeným územně 
samosprávným celkům (do 35 dnů od zveřejnění oznámení). Zveřejnění závěru podle § 16 (neprodleně). 
(§10d zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.) MŽP 

     červen Vytvoření webových stránek k PÚR a její SEA na webu MMR. MMR a SEA tým 

   do 4.8. 
Zajištění zpracovatele SEA a posuzovatele NATURA a zaslání informace o jeho zajištění na MŽP. (do 
30 dnů od obdržení závěru ; §10e odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.) MMR 

   do 5.8. Zveřejnění informace o zajištění zpracovatele SEA a posuzovatele NATURA (neprodleně ; tamtéž). MŽP 

   červen – září 
Zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (práce SEA týmu včetně posouzení na NATURA) a 
pokračování prací na návrhu PÚR (zpracovatel PÚR). SEA tým a MMR  

     do 1. 10. 
Předání návrhu PÚR včetně SEA dokumentace na MŽP v listinné a elektronické podobě. (§ 10f odst. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.) MMR 

    do 10. 10. 

Zveřejnění a odeslání návrhu PÚR k vyjádření dotčeným orgánům veřejné správy, zveřejnění návrhu 
PÚR na internetu a zveřejnění informace o návrhu PÚR podle § 16 (do 10 dnů od doručení ; § 10f odst. 2 
tamtéž). MŽP 

   do 21. 10. 
Zveřejnění informace o místě a času konání veřejného projednání návrhu koncepce (do 10 dní před 
veřejným projednáním ; § 10f odst. 3 tamtéž) MMR 
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   1. 11. Veřejné projednání návrhu koncepce (nejméně 30 dní od předání návrhu koncepce ; § 10f odst. 4 tamtéž) MMR, MŽP 

   do 4. 11. 
Zaslání zápisu z veřejného projednání na MŽP a jeho zveřejnění (do 5 dní po veřejném projednání ; § 10f 
odst. 4 tamtéž) MMR 

     do 4. 11. 

Zaslání vyjádření k návrhu PÚR na MŽP. Zaslání vyjádření předkladatele k vyhodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí. (Obojí nejpozději do 5 dnů od veřejného projednání ; § 10f odst. 5 zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.) 
 Každý, MMR 

     listopad Vypořádání vyjádření k vyhodnocení vlivů PÚR na životní prostředí (SEA dokumentaci). MŽP, MMR, zpracovatelé 

   do 12. 12. 

Vydání stanoviska k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (do 30 
dnů od obdržení zápisu z veřejného projednání ; § 10g odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 
93/2004 Sb.). MŽP 

    
Zaslání stanoviska k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
předkladateli, dotčeným orgánům a jeho zveřejnění (neprodleně ; tamtéž). MŽP 

     do 20. 12. Doručení stanoviska k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví MMR.  



 
 

 

 

 
Příloha č. 3 
Osnova návrhu Politiky územního rozvoje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

OSNOVA 
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