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Proč indikátory životního prostředí
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Sociální pilíř
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pilíř
Ekonomický pilíř

• Politická odezva na národní i regionální úrovni
• Tvorba a úprava koncepčních a strategických materiálů 

• Informování široké odborné i neodborné veřejnosti
• Znalostní základna 



Indikátory životního prostředí v ČR

Statistická 
ročenka ŽP

Zpráva o ŽP ČR

Zprávy o ŽP 
v krajích ČR

Zákon č. 123/1998 Sb., 
o právu na informace 
o životním prostředí, 
ve znění pozdějších 
předpisů 
- § 12



Národní úroveň: Zpráva o životním prostředí ČR

Ovzduší a klima

Vodní hospodářství a jakost vody

Biodiverzita

Lesy

Půda a krajina

Zemědělství

Průmysl a energetika

Doprava

Odpady a materiálové toky

Financování

Agregované emise skleníkových plynů (na obyvatele, HDP)

Podíl obyvatel žijících v oblastech s překročenými imisními limity

Jakost povrchových a podzemních vod

Odběry vody, vypouštění odpadních vod

Stav evropsky významných přírodních stanovišť

Druhová skladba lesů

Zábory ZPF

Fragmentace krajiny

Konečná spotřeba energie, energetická náročnost

Podíl OZE na konečné spotřebě energie

Podíl veřejné dopravy na výkonech osobní dopravy

Hluková zátěž obyvatelstva z dopravy

Domácí materiálová spotřeba

Produkce odpadů



Regionální úroveň: 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


Cíl: 

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

• Propagace kraje, identifikace slabých a silných míst životního prostředí kraje

Cílová skupina:

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

Zprávy o životním prostředí v krajích České 
republiky 2014



Zprávy o životním prostředí v krajích České 
republiky 2014

Úvod

Ovzduší

Voda

Ochrana přírody

Lesy, půda a krajina

Průmysl a energetika

Doprava

Odpady

Další informace k aktivitám a problémům



Ovzduší

• Znečištěné ovzduší zejména v krajích Moravskoslezském, Ústeckém (znečištění ze všech 
kategorií znečišťování) a Hl. m. Praha (zejména z dopravy)

• Roční imisní limit pro PM2,5 byl překročen v krajích Moravskoslezském, Jihomoravském 
a Hl. m. Praha

• Roční imisní limit pro PM10 překročen v Moravskoslezském a Zlínském kraji

• 24hodinový imisní limit pro PM10 překročen ve všech krajích kromě Libereckého, 
Královéhradeckého, Karlovarského a Vysočiny 

• Imisní limit pro BaP překročen ve všech krajích kromě Jihomoravského, Karlovarského 
a Vysočiny

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





Voda – Jakost vody

• Značné znečištění vod 
v průmyslově orientovaných 
krajích Ústeckém, 
Moravskoslezském 
a Středočeském, ale také 
v Jihočeském a Jihomoravském 
kraji (vliv plošného znečištění 
ze zemědělství a množství 
bodových komunálních zdrojů) 

• Neznečištěná nebo jen mírně 
znečištěná voda na většině toků 
Libereckého a Karlovarského kraje

Dle souhrnného hodnocení základních ukazatelů

Jakost vodních toků v krajích ČR, 2013–2014
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. z podkladů s.p. Povodí, CENIA



Voda – Vodní hospodářství

• Nejlepší dostupnost VH infrastruktury v krajích s centralizovaným charakterem 
osídlení – Hl. m. Praha, Karlovarský kraj

• Nejnižší podíl obyvatel připojených na kanalizace a ČOV v kraji Libereckém 
a Středočeském

• Nejvyšší spotřeba vody v domácnostech v Hl. m. Praha (106,0 l.obyv.-1.den-1)

• Nejnižší spotřeba vody v kraji Pardubickém a Zlínském (75,7 l.obyv.-1.den-1)

• Nejdražší voda v Ústeckém kraji

Podíl obyvatel připojených na vodohospodářskou 
infrastrukturu v krajích ČR [%], 2014
Zdroj: ČSÚ





Ochrana přírody

Zvláště chráněná území v ČR, 2014
Zdroj: AOPK ČR

Lokality národního seznamu soustavy Natura 
2000 v ČR
Zdroj: AOPK ČR

• 29 velkoplošných ZCHÚ: 4 NP (1,5 % rozlohy ČR), 
25 CHKO (14,0 % rozlohy ČR)

• 2 422 maloplošných chráněných území
– Nejvyšší zastoupení: Hl. m. Praha (4,7 %) 
– Nejnižší zastoupení: Zlínský kraj (0,6 %)

• Intenzita realizace záchranných programů 
a programů péče se v krajích lišila úměrně výskytu 
konkrétních druhů

• Soustava Natura 2000 (14,0 % rozlohy ČR)
– Nejvyšší zastoupení: Zlínský kraj (29,7 %) 
– Nejnižší zastoupení: Praha (1,9 %)

• 41 ptačích oblastí (8,9 % rozlohy ČR) 
• 1 075 evropsky významných lokalit (10,0 % 

rozlohy ČR)





Lesy

Druhová skladba lesů v krajích ČR [%], 2014
Zdroj: ÚHÚL

• V roce 2014 činila celková porostní plocha 
lesů v ČR 2 602 395 ha, tj. 33,0 %

• Hospodářské lesy zaujímaly 74,5 %, 
lesy zvláštního určení 2,6 %, 
lesy ochranné 22,9 %

• Nejvyšší zastoupení kategorií lesů (% celkové 
lesní plochy):
– hospodářské lesy: Kraj Vysočina (92,7 %)
– lesy zvláštního určení: Královéhradecký 

kraj (8,1 %)
– lesy ochranné: Hl. m. Praha (92,1 %)

• Smrky (51,4 %), dominují ve všech krajích 
s výjimkou Hl. m. Prahy

• Mírný trend postupného přibližování 
doporučenému stavu s vyšším zastoupením 
listnatých dřevin



Využití území

• Využití území v krajích ovlivněno přírodními podmínkami, charakterem 
hospodářství a úrovní urbanizace

• Mezi nejvíce zemědělské kraje patří Středočeský, Pardubický a Vysočina

• Největší lesnatost mají Liberecký a Karlovarský kraj, více než 40 % jejich území 
pokrývají lesy

• Téměř polovinu území kraje Hl. m. Praha tvoří zastavěné a ostatní plochy, 
významný podíl antropogenních ploch (16,9 %) má Karlovarský kraj kvůli těžbě 
uhlí

Podíl zemědělské půdy, lesů a zastavěných a ostatních 
ploch na celkovém území v jednotlivých krajích ČR [%], 
2014 2014
Zdroj: ČÚZK



Ekologické zemědělství

• Hlavní oblasti ekologického zemědělství horské a podhorské oblasti s vysokým podílem 
trvalých travních porostů

• Významný podíl ekologicky obhospodařované půdy v kraji Karlovarském (51,9 %), 
Libereckém (23,7 %) a Moravskoslezském (20,1 %)

• Nízký podíl v kraji Středočeském (2,6 %) a Jihomoravském (3,8 %) vliv vysokého podílu 
orné půdy a v Hl. m. Praha (2,2 %)

• K zastavení nárůstu ekologického zemědělství po roce 2011 ve většině krajů ČR – vliv 
pětiletých závazků a blížícího se konce dotačního titulu „Ekologické zemědělství“ (AEO)

Počet ekofarem a podíl půdy v ekologickém 
zemědělství v krajích ČR [počet, %], 2014
Zdroj: MZe





Průmysl a energetika

Těžba

• Hnědé uhlí: Ústecký a Karlovarský kraj

• Černé uhlí: Moravskoslezský kraj 

• Stavební suroviny: stavební a dekorační kámen, 
štěrkopísky a cihlářské suroviny (ve stavebnictví): 
Středočeský, Jihomoravský a Olomoucký kraj

• Nerudné suroviny: vysokoprocentní i ostatní 
vápence a kaoliny: kaolin: Karlovarský, Ústecký 
a Plzeňský kraj

Vývoj těžby na území ČR v krajském uspořádání [mil. t], 2000–
2014
Zdroj: ČGS

Emise z velkých zdrojů znečišťování (REZZO 1) v krajích ČR 
[tis. t.rok-1], 2014
Zdroj: ČHMÚ

Emise z průmyslu

• Průmysl  je jedním z rozhodujících zdrojů 
tvorby HDP

• Největší produkce emisí znečišťujících látek 
z průmyslu: průmyslově zaměřené kraje –
Moravskoslezský, Ústecký a Středočeský kraj

• Nejméně emisí z průmyslu: Liberecký kraj, 
Hl. m. Praha, Kraj Vysočina



Průmysl a energetika

Spotřeba elektrické energie

• Nejvýznamnější spotřebitelé: 

– průmyslový sektor (31,8 %): 
nejvyšší Moravskoslezský, Středočeský 
a Ústecký kraj;

– domácnosti (25,2 %): 
nejvyšší Středočeský a Jihočeský kraj, 
nejnižší Moravskoslezský a Jihomoravský 
kraj

Spotřeba elektrické energie v krajích ČR [tis. GWh], 2014
Zdroj: ERÚ

Vytápění domácností

• Způsob vytápění se liší dle typu osídlení: kraje 
s aglomeracemi: dálkové vytápění (Hl. m. 
Praha, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj), 
v malých obcích lokální topeniště (Jihočeský 
kraj)

• Důležitý faktor ovlivňující emise z vytápění: 
typ paliva, hustota osídlení;
v jednotlivých letech: délka a průběh topné 
sezony

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





• Největší emisní zátěž z dopravy má kraj Středočeský a Jihomoravský – tranzitní silniční 
doprava a spádové území pražské a brněnské aglomerace

• Emise znečišťujících látek z dopravy ve všech krajích klesají, emise skleníkových plynů 
z dopravy  jsou však výrazně nad hodnotami v roce 2000

• Hluková zátěž obyvatelstva je nejvyšší v městských aglomeracích nad 100 tis. obyvatel, 
kde se týká až 10 % obyvatel

Emise znečišťujících látek a skleníkových plynů z dopravy v roce 
2014 ve srovnání s rokem 2000 [Index: 2000 = 100] 
Zdroj: CDV, v.v.i.

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

Doprava





Odpady

• Produkce odpadů na obyvatele v krajích ČR souvisí s aktuálním stavem průmyslu, 
se stavební a demoliční činností, sanací starých ekologických zátěží, zaváděním 
a používáním ekologicky šetrnějších postupů i s demografickými charakteristikami kraje

• Nejvyšší produkce ostatních odpadů na obyvatele a tím i celková produkce odpadů 
na obyvatele v krajích Ústeckém, Hl. m. Praha a Moravskoslezském

Produkce odpadů na obyvatele 
v krajích ČR [kg.obyv.-1], 2014
Zdroj: CENIA, ČSÚ





Výzvy do budoucna

• Užší spolupráce s kraji

• Rozšíření souboru indikátorů



… děkuji Vám za pozornost…

… v případě zájmu se neváhejte ptát…

tereza.ponocna@cenia.cz
info@cenia.cz

mailto:tereza.ponocna@cenia.cz
mailto:info@cenia.cz

