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Zprávy o životním prostředí v krajích České 
republiky  

• 1994–2006: tematicky zaměřené  

• 2007–2009: indikátorové pojetí ve formě skládaček  

• 2010: syntéza stavu v jednotlivých krajích ČR, zaměření na hot spoty – 
tzn. pozitivní nebo negativní jevy mající až nadregionální význam 
z hlediska stavu ŽP 

• 2014: indikátorové pojetí v elektronické publikaci 

• http://www1.cenia.cz/www/publikace-cenia 

 

http://www1.cenia.cz/www/publikace-cenia
http://www1.cenia.cz/www/publikace-cenia
http://www1.cenia.cz/www/publikace-cenia


Zprávy o životním prostředí v krajích České 
republiky  

Cíl Zpráv:  

• Informace o stavu ŽP v krajích ČR, s možností vzájemného srovnání 
s přihlédnutím ke geografickým a socioekonomickým podmínkám daného 
kraje 

• Identifikace slabých a silných míst životního prostředí kraje 

• Propagace kraje 

 

Cílová skupina Zpráv:  

• Veřejná správa na místní i centrální úrovni, široká veřejnost, zákonodárci 





Jednotná struktura zpráv 

Úvod 

Ovzduší 

Voda 

Ochrana přírody 

Lesy, půda a krajina 

Průmysl a energetika 

Doprava 

Odpady 

Další informace k aktivitám a problémům 



Zdroj dat 

• Podklady pro indikátory získávány 
z oficiálních resortních a mimoresortních dat 
• pravidelný monitoring 

• statistické šetření 

• územní registr  

• Podklady do části „Další informace 
k aktivitám a problémům řešeným v rámci 
kraje v oblasti životního prostředí“ 
z krajských zdrojů 

 



• Pokles znečišťujících látek: nejvíce emise VOC (o 47,6 %) 

• Malé zdroje  

– z lokálního vytápění domácností (TZL: 67,4 %, CO: 73,9 %) 

– z používání organických rozpouštědel (VOC: 72,3 %)  

– z chovu hospodářských zvířat (NH3: 97,3 %) 

• Doprava a mobilní zdroje (NOx: 67,4 %)  

• Velké stacionárních zdroje znečišťování (výroba elektřiny a tepla): emise SO2 (73,3 %) 

Vývoj emisí znečišťujících látek [index, 2000 = 100], 
2000–2014 
Zdroj: ČHMÚ 

Podíl kategorií REZZO 1–4 na celkových emisích 
znečišťujících látek [%], 2014 
Zdroj: ČHMÚ 

Emisní situace 





Kvalita ovzduší 

• Královéhradecký kraj patří dlouhodobě 
mezi kraje dobrou kvalitou ovzduší 

• Překročení imisního limitu pro alespoň 
jednu znečišťující látku na 11,2 % (roční 
imisní limit pro BaP) 

Oblasti kraje s překročenými imisními limity pro ochranu 
zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, 2014 
Zdroj: ČHMÚ 





Jakost vody 
Jakost vody v tocích, 2013–2014 
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. z podkladů s.p. Povodí, CENIA 

Kvalita koupacích vod, koupací sezona 2014 
Zdroj: CENIA z podkladů příslušných KHS 

• Většina toků byla hodnocena I. až 
III.  třídou jakosti 

• IV. třída jakosti: krátký úsek Mrliny 
a Cidliny po soutoku s Bystřicí (vliv 
intenzivního zemědělství , 
komunálního znečištění a skládky 
v Lodíně) 

• Monitoring koupacích vod: 
sledováno 14 lokalit 

• Zhoršená jakost vody: Oborský 
rybník, VN Rozkoš a Stříbrný rybník 











Vodní hospodářství 
Podíl obyvatel připojených na vodohospodářskou 
infrastrukturu [%], 2000–2014 
Zdroj: ČSÚ 

• Průměrná spotřeba vody na 
jednoho obyvatele 159,2  
l.obyv.-1.den-1 

• Spotřeba vody v domácnostech 
klesá: rok 2000: 95,4 l.obyv.-1.den-1, 
rok 2014:  77,6 l.obyv.-1.den-1 

• Ztráty pitné vody ve vodovodní síti 
21,4 % 

Spotřeba pitné vody v krajích ČR [l.obyv.-1.den-1], 
2014 
Zdroj: ČSÚ 

• Podíl obyvatel zásobovaných vodou 
z vodovodu na úrovni průměru ČR  

• Podíl obyvatel připojených na 
kanalizaci a kanalizaci zakončenou 
ČOV podprůměrný 

• Terciární stupeň čištění mělo 45,3 % 
ČOV 





Příroda 
• 4 velkoplošná ZCHÚ 
• 142 ZCHÚ 
• Realizace programů na záchranu 

ohrožených rostlinných druhů (rdest 
dlouholistý a hořeček mnohotvarý 
český) 

• Programy péče o bobra evropského 
a vydru říční  

Zvláště chráněná území, 2014 
Zdroj: AOPK ČR 

• 5 ptačích oblastí (39 918 ha, tj. 8,2 %) 
• 76 evropsky významných lokalit (50 985 

ha, tj. 10,7 %) 
• Realizace jednoho projektu na podporu 

a rozvoj soustavy Natura 2000  

Lokality národního seznamu soustavy Natura 2000, 2014 
Zdroj: AOPK ČR 





Lesy 
Vývoj druhové skladby lesů [%], 2000, 2014 
Zdroj: ÚHÚL 

• Porostní plocha lesů: 144 340 ha 
(30,3 %) 

• Hospodářské lesy: 67,9 %,  
lesy zvláštního určení : 8,1 % 
lesy ochranné: 24,1 %  

• Většina lesního porostu jehličnany: 
75,0 % 

• Nejvíce zastoupenými listnáči duby: 
9,4 % 

• Nejpočetněji zastoupená věková 
skupina: porosty ve věku 1–20 let  

• Průměrný věk listnatých dřevin 64 let,  
jehličnanů 65 let 

Vývoj věkové struktury lesů [tis. ha], 2000–2014 
Zdroj: ÚHÚL 





Ekologické zemědělství 
• Kontrast mezi zemědělským jihozápadem 

(Polabí) a hornatým severem a východem kraje 
s vyšší lesnatostí a zemědělstvím na trvalých 
travních porostech 

• Vysoký podíl zemědělské půdy 58,2 % 

• V období 2000–2014 zabráno výstavbou 
dopravní infrastruktury 440 ha zemědělské 
půdy 

Využití území a ekologické zemědělství  

Využití území v kraji [%], 2014 
Zdroj: ČÚZK 

Vývoj ekologického zemědělství [počet, %], 2006–2014 
Zdroj: MZe 

• Podprůměrný podíl ekologicky 
obhospodařované půdy: 8,2 %  

• Podprůměrný počet ekofarem: 209 
• Počet výrobců biopotravin: 27 

z celkového počtu 506 výrobců v ČR 







Těžba a průmysl 
• Štěrkopísky  

– u toků Labe a Orlice 

• Sklářské písky  

– solární, křišťálové, obalové, 
ploché či vodní sklo, skelná vlákna 

• Dolomit  

– stavebnictví, hnojiva 

• Stavební kámen 

Průmyslová zařízení IPPC, 2012* 
Zdroj: MŽP, CENIA 

* Data pro roky 2013 a 2014 nejsou, vzhledem k metodice jejich vykazování, k dispozici 

Vývoj těžby na území kraje [tis. t], 2000–2014 
Zdroj: ČGS 

• V kraji evidováno 59 průmyslových zařízení IPPC 

– Energetika – 4 zařízení – teplárny, elektrárna 

– Výroba a zpracování kovů – 15 zařízení 

– Zpracování nerostů – 3 zařízení – cihelny, výroba 
nerostných vláken 

– Chemický průmysl – 8 zařízení – výroba PUR pěn, 
plastů 

– Nakládání s odpady – 15 zařízení 

– Ostatní průmyslové činnosti – 14 zařízení 







Energetika 
• Největší podíl domácností (31,5 %) 

vytápěn zemním plynem, druhým 

nejrozšířenějším způsobem je 

dálkové vytápění (28,3 %) 

• Oproti průměru ČR je zde vyšší 

podíl spalování tuhých paliv – uhlí 

a dřeva (13,1 a 8,3 % oproti 

průměru ČR 8,1 a 6,9 %) 

• Měrné emise z vytápění jsou v kraji 

oproti průměru ČR vysoké i přes nižší 

hustotu zalidnění 

Způsob vytápění domácností v krajích ČR [tis. domácností], 2014 
Zdroj: ČHMÚ 

* Data pro rok 2014 nejsou, vzhledem k metodice jejich vykazování, k dispozici 

Měrné emise z vytápění domácností [t.rok-1.km-2, kg.rok-1.km-2], 2013* 
Zdroj: ČHMÚ 





Doprava 
• Vyšší emisní zátěž z dopravy v jihozápadní 

části kraje – transitní funkce, v krajském 
městě  

• Trend emisí znečišťujících látek po roce 
2000 klesající, u emisí skleníkových plynů 
nevýrazný nárůst 

• Celodenní hlukové zátěži z hlavních silnic 
nad stanovené mezní hodnoty vystaveno 
2,3 % obyvatel kraje 

• V Hradci Králové   4 % obyvatel, 
v některých obcích (Blešno, Ohařice) na 
silnici I/11 přesahuje 40 % (nejvíce v ČR) 

Podíl obyvatel krajů ČR a městských aglomerací 
žijících v oblastech s překročenou mezní 
hodnotou hlukového ukazatele pro celodenní 
obtěžování hlukem ze silniční dopravy (Ldvn) 70 
dB [%], 2012 
Zdroj: NRL pro komunální hluk 

Vývoj emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů 
z dopravy v ČR  [index (2000 = 100)], 2000–2014 
 Zdroj: CDV, v.v.i. 





Odpady 
• Produkce ostatních odpadů na obyvatele a tím i celková produkce odpadů na obyvatele 

v kraji se mezi lety 2009–2014 navýšily 

• Produkce nebezpečných odpadů na obyvatele v období 2009–2014 stoupla o 35,3 % 
(sanace starých ekologických zátěží) 

• Produkce komunálních odpadů na obyvatele od roku 2009 mírně klesla o 1,3 % 

• Vysoká produkce odpadů ze zemědělství, rybářství a zahradnictví 

• Celková produkce odpadů na obyvatele, produkce komunálních odpadů na obyvatele 
dosahovaly v roce 2014 nejnižších hodnot v rámci ČR 

Produkce odpadů na obyvatele [kg.obyv.-1], 
2009–2014 
Zdroj: CENIA, ČSÚ 





Úzká spolupráce s krajem v oblastech 

Projekty  

Dotace  

EVVO 

Aktivity neziskového sektoru 

Další aktivity 

Problémy 



Aktivity a problémy řešené v oblasti životního prostředí 

• Projekty – Natura 2000; Čistá obec, čisté město, čistý kraj 

• Dotace –  rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou 
a odvádění odpadních vod, protipovodňová ochrana, příspěvky na 
hospodaření v lesích, protipovodňová ochrana, nakládání s odpady 
a ochrana ovzduší, kotlíkové dotace 

• EVVO, další aktivity – činnost krajského koordinátora EVVO, péče 
o stávající zvláště chráněná území, propagace regionální potravinářské 
produkce a zemědělské prvovýroby  

• Aktivity neziskového sektoru – Řeky nejsou smetiště, Ekologická 
olympiáda, provoz záchranné stanice, ekologické výukové programy 

• Problémy – odstraňování starých ekologických zátěží, problematika 
odvádění odpadních vod z obcí, protipovodňová ochrana vybraných 
lokalit 



Spolupráce v dalších letech 

• Užší spolupráce na základě Vaší poptávky 
dle uvedených zdrojů a Vašich požadavků 
a návrhů 

• Rozšíření souboru indikátorů dle Vašich 
požadavků  

např. staré ekologické zátěže, brownfieldy, …. ? 



Děkuji Vám za pozornost 
 

Diskuze… 

 

  … Neváhejte se ptát 

 


