Zdraví
HLUKOVÁ ZÁTĚŽ
Nejvýznamnějším zdrojem hluku je silniční doprava. Nejvyšší počet obyvatel na území
kraje, dotčených hlukem (ukazatel Ln pro rušení spánku je 60 dB) z dopravy na nejvíce frekventovaných silnicích žije v Pardubicích (5 182 obyvatel), ve Svitavách
(1 294 obyvatel) a Chrudimi (1 289 obyvatel). Celodenně (Ldvn = 70 dB) je hlukem
z dopravy dotčeno 3 425 obyvatel Pardubic, 629 obyvatel Svitav a 1 008 obyvatel
v Chrudimi.
3 Strategická hluková mapa pro hlavní komunikace krajského města
Zdroj: MZ, CENIA
Hladiny hluku [dB]

< 65
65–74
75–85
> 85

• Dle Směrnice 2002/49/ES o snižování hluku v životním prostředí, která byla implementována do zákona

č. 258/2000 Sb., mělo Ministerstvo zdravotnictví povinnost pořídit strategické hlukové mapy pro hlavní
komunikace, po kterých projede více než 6 mil. vozidel za rok. Strategickou hlukovou mapu pro tyto komunikace v Pardubickém kraji vypracoval ZÚ se sídlem v Pardubicích.

ALERGICKÁ ONEMOCNĚNÍ
Znečištěné životní prostředí, jmenovitě znečištění ovzduší, je jedním z mnoha faktorů,
který se podílí na alergických onemocněních. Počet alergických onemocnění obecně stále
narůstá. Počet pacientů léčených v alergologických ordinacích v roce 2007 na území
kraje byl 27 476, tj. 5 % všech obyvatel kraje (celkově je v ČR 9 % pacientů s alergickým onemocněním).
3 Počet pacientů léčených v alergologických ordinacích kraje [tis. obyvatel], 2002–2007
Zdroj: ÚZIS ČR, ČSÚ

AKUTNÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ (ARO)
ARO jsou nejčastější skupinou onemocnění dětského věku a jejich výskyt je výsledkem
působení řady vlivů jako je epidemiologická situace, odolnost organismu, znečištění
ovzduší a klimatické podmínky. Incidence ARO proto hraje důležitou roli v popisu zdravotního stavu obyvatelstva. Prezentovaná informace udává, kolik dětí (přepočteno na
1 000 dětí) bylo ošetřeno lékařem pro akutní respirační onemocnění; zahrnuje tedy i rozhodnutí rodiče, zda jít k lékaři, a subjektivní hodnocení lékaře.

AKTIVITY KRAJE Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Programy a projekty péče o životní prostředí
6 Grantové řízení Programu péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro
rok 2007
– http://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=7376
6 Grantové řízení pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2007
– http://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=7376
6 Výsledky výtvarné soutěže – Logo lokality soustavy Natura 2000
– http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3849&category=
6 Paleta – pobytové středisko ekologické výchovy Pardubického kraje
– krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
http://www.ekovychova.cz/ekovychova, http://www.paleta.cz
Rozvojové dokumenty
6 Program rozvoje Pardubického kraje
– http://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=6287
6 Územní energetická koncepce Pardubického kraje
– http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=2981&item=31506
6 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
– http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3020
6 Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje
– http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3708&category=
6 Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje a Krajská koncepce
hospodaření s odpady
– http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3036
– http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3038
6 Program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje
– http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3338
6 Aktualizace programu zvyšování kvality ovzduší Pardubického kraje
– srpen 2006
– http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3602
6 Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje
– http://www.pardubickykraj.cz/externi/ozpz/kop/prezent.htm
6 Koncepce vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji
– http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3007
6 Aktualizovaná koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Pardubického kraje
– http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3820
6 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje
– http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3348
Kontakt
http://www.pardubickykraj.cz
Porovnání stavu životního prostředí v Pardubickém kraji s ostatními kraji podává srovnávací publikace: „Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR –
Porovnání krajů, 2007“ – http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz.

3 Počet nově zaregistrovaných ošetřených akutních respiračních onemocnění u dětí
ve věku 1–5 let, 1995–2007, Zdroj: SZÚ
STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V ROCE 2007
Zpracovala: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
© 2008, Ministerstvo životního prostředí
Spolupracovali: Krajský úřad Pardubického kraje, Český hydrometeorologický ústav, Státní zdravotní
ústav
Grafický design a sazba: Daniela Řeháková
Tisk: LEONARDO

• Údaje pocházejí od 5 spolupracujících dětských lékařů s klientelou celkem 5 801 dětských pacientů.
• Údaje pocházejí od 4 spolupracujících dětských lékařů s klientelou celkem 3 942 dětských pacientů.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 8, 100 05 Praha 10
www.cenia.cz, info@cenia.cz, tel.: +420 267 225 340
Tato publikace vznikla za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky.
Vytištěno na papíře vyrobeném bez použití chloru.

Stav životního prostředí
v jednotlivých krajích České republiky

Pardubický kraj

Ovzduší

Obecná charakteristika

EMISNÍ SITUACE
Zvýšení meziročních emisí TZL, NOx, SO2 a VOC způsobila zvýšená výroba elektrické energie v Elektrárně Chvaletice. Snížení meziroční emise NH3 bylo způsobeno změnou kategorií zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší. Hodnoty krajských emisních stropů
k roku 2010 nebyly překročeny. Nejvýznamnější zdroje emisí jsou výroba elektřiny a tepla,
mobilní zdroje a vytápění domácností. Problémy kraje ve vztahu k emisím lze charakterizovat zvýšením počtu a provozu mobilních zdrojů, pomalou výstavbou obchvatů měst
a obcí a spalováním nekvalitních paliv v lokálních topeništích.
3 Relativní vývoj emisí základních znečišťujících látek a struktura jejich zdrojů v kraji,
2007, Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, ORP, CDV, VÚZT, ČSÚ

Voda
JAKOST VODNÍCH TOKŮ
V kraji bylo sledováno pouze 5 profilů na vodních tocích Labe, Chrudimka a Loučná.
6 Ve skupině A byly nejhůře zařazeny AOX v profilu Labe-Valy (V. třída) a na obou profilech Chrudimky a na Loučné (IV. třída). III. třídou byl nejčastěji klasifikován veškerý fosfor a CHSKCr. Nejvíce zatíženými profily kraje byly Loučná-Dašice a Labe-Valy,
nejméně Labe v Němčicích.
6 Ve skupině B překročil limity I. třídy chlorbenzen a 1,2-dichlorethan na Labi ve
Valech a 1,1,2,2-tetrachlorethen v profilu Loučná-Dašice.
6 Ve skupině C dosáhly III. třídy hodnoty ukazatele veškerého železa na profilu LabeNěmčice a mědi na profilu Labe-Valy. Do II. třídy byly zařazeny všechny profily, kde
byl stanoven arsen, kadmium a měď (mimo Labe-Valy).
6 Ve skupině D ovlivnil výslednou III. třídu na 80 % profilů chlorofyl, termotolerantní
koliformní bakterie spadaly do I. a II. třídy.
3 Podíl měřicích profilů ve třídách jakosti vod ČSN podle skupin ukazatelů A–D
v kraji [%], 2007, Zdroj: ČHMÚ

Kraj je možné rozdělit na nížinnou, zemědělsky využívanou severozápadní část a převážně hornatý východ a jih. Kraj leží ve východní části České vysočiny, na severovýchod zasahuje Krkonošsko-Jesenická soustava Kralickým Sněžníkem a Orlickými horami (s nejvyšší
částí v sousedním Královéhradeckém kraji), na jih Českomoravská vrchovina, severozápad
pokrývá Česká tabule (Polabí). Z celkové výměry kraje připadá 60,5 % na zemědělskou
půdu, lesní pozemky pokrývají 29,5 % rozlohy kraje. Nejvyšším místem kraje je Králický
Sněžník (1 424 m n. m.), který je třetím nejvyšším pohořím České republiky a rozvodnicí
tří moří, nejnižší bod se nachází na Labi u Kojic při západní hranici kraje (200 m n. m.).
Z vodohospodářského hlediska je Pardubický kraj mimořádně významnou oblastí s přebytky povrchových i podzemních vodních zdrojů nadregionálního významu. Krajem prochází
hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem, většina území patří pod povodí
Labe (Severní moře), východ a jihovýchod spadá do povodí Moravy. Podnebí je převážně
teplé až mírně teplé, nejvyšší horské polohy mají chladné klima.
Kraj lze charakterizovat jako průmyslový s převahou zpracovatelského průmyslu, jehož
podíl na hrubém domácím produktu (HDP) kraje v roce 2006 dosáhl 31,0 %. Nejvíce je
zastoupen chemický průmysl (nejvyšší podíl na celostátní produkci) a všeobecné strojírenství, dále pak průmysl textilní, oděvní a kožedělný. Významný pro ekonomiku kraje je
dále obchod a doprava, skladování a spoje. Zemědělství se na tvorbě HDP podílí jen
4,8 %. Územím kraje prochází 541 km železničních tratí, přičemž k nejvýznamnějším
železničním uzlům patří města Pardubice a Česká Třebová, která tvoří součást mezinárodní železniční magistrály Berlín – Praha – Brno – Vídeň. Na druhé straně je v kraji jen 8 km
dálnic. V poslední době zaznamenává kraj významný zájem zahraničních investorů, kteří
využívají nabídek připravených průmyslových zón.
3 Základní socioekonomické údaje kraje
Zdroj: ČSÚ

Ukazatel

2007

Rozloha (km )
Počet obyvatel
Hustota obyvatelstva (obyv.km-2)
Podíl městského obyvatelstva (%)
Míra registrované nezaměstnanosti (%)
Tvorba HPH na obyvatele (běžné ceny, 2006)*
Tvorba HPH podle sektorů (%, 2006)*
Primární (zemědělství a těžba)
Sekundární (zprac. průmysl, staveb. a energetika)
Terciární (služby, doprava a správa)
2

4 519
511 400
113,2
61,3
5,4
229 440

Podíl na ČR (%)
(průměr ČR)
5,7
4,9
(130,4)
(70,3)
(7,7)
(280 331)

5,0
42,3
52,7

(4,2)
(39,4)
(57,7)

• * Hrubá přidaná hodnota (HPH) je dána rozdílem mezi produkcí statků a služeb a mezi spotře-

bou. Souhrn HPH za všechna odvětví v národním hospodářství plus daně minus finanční podpora z veřejných prostředků představuje hrubý domácí produkt.

Třídy jakosti podle ČSN 75 7221
I. neznečištěná voda
II. mírně znečištěná voda
III. znečištěná voda
IV. silně znečištěná voda
V. velmi silně znečištěná voda
Skupiny ukazatelů
A – „Obecné, fyzikální a chemické ukazatele“
B – „Specifické organické látky“
C – „Kovy a metaloidy“
D – „Mikrobiologické a biologické ukazatele“

* předběžné údaje

KVALITA OVZDUŠÍ
V roce 2007 nebylo na měřicích stanicích na území kraje zaznamenáno překročení imisního limitu sledovaných látek znečišťujících ovzduší. Oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší* zaujímaly pouze 0,2 % území kraje. V porovnání s předchozími lety, kdy v roce
2005, resp. 2006 zaujímaly oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 31,6 %, resp. 37 %
území kraje, tak došlo ke zlepšení.
V roce 2007 bylo zaznamenáno překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren na
jediné stanici (Pardubice–Dukla), kde je tato látka měřena. Dále byl na všech 3 stanicích
(Pardubice–Dukla, Pardubice–Rosice, Svratkách), kde je sledována koncentrace přízemního ozonu, překročen cílový imisní limit pro tuto látku. Oblasti kraje s překročenými cílovými imisními limity** pro ochranu zdraví zaujímaly 2,6 % území kraje.
V porovnání s rokem 2006 (5 % území kraje) tedy došlo ke zlepšení situace. Naopak
v roce 2005 zaujímaly tyto oblasti pouze 0,9 %.
3 Mapa oblastí kraje s překročenými
imisními limity pro ochranu zdraví, 2007
Zdroj: ČHMÚ
území s překročením LV 0,2 %
území s překročením LV+MT 0 %
kraje
okresy

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Celkový objem vyrobené pitné vody se meziročně mírně zvýšil o 0,31 mil. m3 na hodnotu
32,27 mil. m3. Zároveň se zvýšil počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodu
o 1 922. Spotřeba pitné vody na obyvatele v roce 2007 činila 90,6 l na obyv. za den, což je
méně než průměr ČR. Ztráty pitné vody ve vodovodní síti jsou dlouhodobě relativně nízké, průměr ČR v roce 2007 činil 18,6 %.
3 Zásobování pitnou vodou a připojení na kanalizaci v kraji [%], 2000–2007
Zdroj: ČSÚ

3 Mapa oblastí kraje s překročenými
cílovými imisními limity pro ochranu
zdraví, 2007, Zdroj: ČHMÚ
území s překročením TV 2,6 %
kraje
okresy
obce
Pardubice

Pardubice

Ústí n. O.
Ústí n. O.
Chrudim

3 Podíl ztrát z vody vyrobené pro veřejnou potřebu v kraji [%], 2000–2007
Zdroj: ČSÚ

2000
21,9

Chrudim

2001
19,6

2002
19,6

2003
20,6

2004
19,2

2005
15,5

2006
16,8

2007
15,1

Svitavy
Svitavy

• * Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je pře-

kročena hodnota imisního limitu pro ochranu lidského zdraví u jedné nebo více znečišťujících látek
(oxid siřičitý, suspendované částice PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen).
** Platí pro kadmium, arsen, nikl a benzo(a)pyren. Ozon není do celkového hodnocení zahrnut z důvodu překročení jeho cílového imisního limitu na většině území České republiky. Imisní a cílové imisní limity (LV a TV) jsou ustanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší. Výběr měřicích stanic pro vyhodnocení kvality ovzduší: Stanice byla vybrána, pokud
byl alespoň jednou na ní překročen imisní limit nebo byla zařazena alespoň jednou mezi pět nejhorších lokalit v kraji v dané charakteristice.

V domech napojených na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních vod (ČOV) v roce 2007
žilo pouze 64 % z celkového počtu obyvatel kraje. Čištěno bylo 95,3 % odkanalizovaných
odpadních vod. Za nejvýznamnější akce ke snížení množství znečištění vypouštěného
v odpadních vodách, ukončené v roce 2007, lze považovat vybudování obecních čistíren
odpadních vod s kapacitou nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) a čistíren pro čištění
odpadních vod významnějších průmyslových provozů. Vybudovány byly ČOV pro Měšťanský
pivovar Polička (kapacita 6 716 EO), ČOV firmy Contipro Dolní Dobrouč a ČOV ASANACE
Žichlínek o kapacitě 9 967 EO. Významnou akcí byla rekonstrukce ČOV Lanškroun o kapacitě 17 550 EO. V obci Brněnec byla vybudována ČOV o kapacitě 300 EO.

Ochrana přírody

Lesy, krajina, zemědělství
STRUKTURA VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Rozloha Pardubického kraje v roce 2007 činila 451 865 ha. Meziročně klesla výměra orné
půdy o 103 ha a trvalých travních porostů o 141 ha, vzrostla výměra lesních pozemků
o 94 ha. Ostatní kategorie se významně nezměnily.
3 Struktura využití území v kraji [%], 2007
Zdroj: ČÚZK

ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY
Na území kraje se z velkoplošných zvláště chráněných území nachází CHKO Orlické hory,
CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. V kraji bylo v roce 2007 evidováno 97 maloplošných zvláště chráněných území o celkové rozloze 5 224 ha – konkrétně 3 národní přírodní rezervace (NPR), 2 národní přírodní památky (NPP), 39 přírodních rezervací (PR)
a 53 přírodních památek (PP). Dále se na území kraje nachází 10 přírodních parků, které
zajišťují územní ochranu přírody na obecné úrovni. V roce 2007 nebylo vyhlášeno, ani
zrušeno žádné zvláště chráněné území či přírodní park. Přehlášena byla NPP Semínský
přesyp nacházející se v CHKO Železné hory.

Energetika
SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
V Pardubickém kraji se spotřebuje přibližně polovina elektrické energie, která je zde
vyrobena. Největší podíl spotřeby elektřiny mají oblasti průmyslu, domácností a energetiky.
3 Vývoj hrubé roční spotřeby elektřiny v jednotlivých sektorech národního hospodářství
v kraji [GWh], 2001–2007, Zdroj: ERÚ

Pardubický kraj zajišťuje péči o 61 maloplošných zvláště chráněných území. V roce 2007
směřovalo z rozpočtu kraje na managementové práce 1,62 mil. Kč (např. kosení, likvidace náletu, geodetické vytyčení hranic, značení atd.). Dalších 0,15 mil. Kč bylo vyhrazeno pro výzkumné práce v těchto územích.
LESNATOST A DRUHOVÁ SKLADBA LESŮ
Výměra lesů Pardubického kraje v roce 2007 činila dle ČÚZK 133 319 ha (dle ÚHÚL
133 385 ha), lesnatost dosáhla 29,5 % (průměr ČR je 33,7 %), tj. čtvrté nejnižší hodnoty v ČR. Lesy zvláštního určení tvořily 10 % rozlohy lesů, meziročně se jejich rozloha procentuálně nezměnila.
3 Druhová skladba lesů v kraji [%], 2007
Zdroj: ÚHÚL

3 Zvláště chráněná území a přírodní parky
Zdroj: AOPK ČR, KÚ Pardubického kraje

CHKO
NPP, NPR

MĚRNÉ EMISE Z VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ

Přírodní parky
3 Měrné emise z vytápění domácností v kraji [t.rok-1.km-2, kg.rok-1.km-2], 2006*
Zdroj: ČHMÚ

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

ZDRAVOTNÍ STAV LESŮ
Zdravotní stav porostů je určován především mírou defoliace*, jejíž vývoj u jehličnatých porostů starších 60 let znázorňuje následující graf. Výše nahodilých těžeb způsobených abiotickými vlivy, z nichž polomy vázané na poškození větrem tvoří rozhodující většinu, dosáhla páté nejnižší hodnoty v ČR, 316 tis. m3 dřeva. Těžba smrkového
kůrovcového dřeva byla evidována v rozsahu 38 tis. m3.
3 Vývoj míry defoliace jehličnatých porostů starších 60 let (třída 2–4) v kraji [%],
1997–2007, Zdroj: VÚLHM
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• * Defoliace (odlistění) – relativní ztráta asimilačního aparátu (listů nebo jehličí) v koruně poškozeného stromu v porovnání se zdravým stromem, rostoucím ve stejných porostních a stanovištních
podmínkách.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (Zdroj: MZe)
V roce 2007 vzrostl v Pardubickém kraji počet ekofarem meziročně o 8 podniků na
46 ekofarem, dle tohoto ukazatele se řadí kraj na předposlední místo v ČR. Výměra zemědělské půdy obhospodařované ekologicky se meziročně zvýšila o 186 ha na 4 813 ha, na
celkové výměře zemědělského půdního fondu ČR se podílela 0,11 %.

• * Údaje za rok 2007 se dle předběžných údajů ČHMÚ nebudou příliš lišit.
STRUKTURA VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ
Největší podíl domácností v Pardubickém kraji (celorepublikově nadprůměrný – průměr ČR je 36,3 %) využívá k vytápění plynná paliva. Jedná se o více než 81 000
domácností.
3 Struktura vytápění domácností v kraji [%], 2007
Zdroj: ČHMÚ

SOUSTAVA NATURA 2000
Pro zavádění soustavy Natura 2000 bylo z prostředků kraje vyčleněno přibližně 510 tis. Kč.
Z těchto prostředků byly financovány zejména výzkumy území soustavy Natura 2000
a příprava značení. Pardubický kraj dále v rámci ekovýchovné a osvětové činnosti vydal
několik propagačních materiálů k soustavě Natura 2000 (letáček Obratlovci soustavy
Natura 2000, pohlednice).
ZÁCHRANNÉ PROGRAMY
Pardubický kraj financoval záchranné programy a opatření, které spočívaly zejména
v zajištění péče o biotopy zvláště chráněných druhů rostlin a spolufinancování záchranných transferů (např. čápů) v roce 2007 částkou 150 tis. Kč.

Průmysl, těžba
EMISE Z PRŮMYSLU
V období 2001–2007 klesly emise SO2 o 12 % a emise tuhých znečišťujících látek (TZL)
o 9 %. Emise ostatních sledovaných látek meziročně kolísají, ale nevykazují rostoucí ani klesající trend. V pořadí znečišťovatelů (z hlediska všech krajů) patří kraj mezi středně zatížené.
3 Vývoj emisí z velkých zdrojů znečišťování (REZZO1)* v kraji [tis.t.rok-1], 2000–2007
Zdroj: ČHMÚ

Doprava
CHARAKTERISTIKA A INTENZITA DOPRAVY
Kraj leží na druhém nejvýznamnějším propojení Čech a Moravy, kterou tvoří silnice
č. I/35 Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy, kde se intenzita dopravy pohybuje okolo
15 tis. vozidel denně. Značně vytížené je rovněž severojižní propojení s krajem Královéhradeckým a Vysočinou – silnice č. I/37 v úseku Hradec Králové – Pardubice –
Chrudim s intenzitou až 20 tis. vozidel denně v okolí Pardubic. Severovýchod kraje
(Ústeckoorlicko) má vytížení silniční sítě ze všech částí kraje nejmenší. Krajem probíhá evropský železniční koridor s dopravním uzlem Česká Třebová.
3 Počet přepravených osob jednotlivými druhy veřejné dopravy* v kraji [mil. osob],
2000–2007, Zdroj: Ročenka dopravy 2007, MD ČR 2008

Odpady
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pardubický kraj je z hlediska odpadového hospodářství charakteristický především velkou koncentrací chemického průmyslu, která ovlivňuje skladbu produkovaných odpadů.
Činnost kraje v oblasti odpadového hospodářství je zaměřena na plnění strategických
cílů, stanovených ve schváleném Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje.
Plnění všech 35 strategických cílů uvedených v závazné části Plánu je ročně vyhodnocováno s tím, že 33 strategických cílů je již jednorázově splněno nebo je plněno průběžně a pouze
dva strategické cíle (dosažení podílu materiálového využití komunálních odpadů na úroveň
50 % produkce všech komunálních odpadů a snížení podílu skládkovaných, kompostovaných
a spalitelných odpadů), pro které je cílovým rokem rok 2010, se prozatím plnit nedaří.
Pro zajištění plnění dvou uvedených strategických cílů jsou prováděna následující opatření:
6 Podpora zahuštění sítě sběrných dvorů a nádob s cílem dosažení maximálně možné

• * REZZO1 – stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení
zvlášť závažných technologických procesů.

3 Výpis hlavních zdrojů z IRZ (Integrovaného registru znečišťování životního prostředí)
v kraji, 2006, Zdroj: CENIA

Podnik
Paramo a. s.
Syntesia a.s.

Emise do ovzduší
CO2, NOx, SOx
Cl a anorg. slouč., SOx
naftalen, CO2, NOx,
Holcim (Česko) a.s., CO2, NOx
člen koncernu
Závod Prachovice
International Power CO2 , NOx, SOx,
Opatovice, a.s.
PM10
ČEZ a.s., Elektrárna SOx, NOx, CO2,
Chvaletice
PM10, Hg
Saint-Gobain Vertex, NOx
s.r.o., závod Litomyšl

Emise do vod
Přenosy v odpadech
fenoly
Ncelk, TOC, fenoly, toluen, Pcelk, fluoridy,
Cr, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn Cu, naftalen, toluen

3 Množství přepraveného nákladu* v kraji [tis. t], 2000, 2003, 2006, 2007
Zdroj: Ročenka dopravy 2007, MD ČR 2008

Železnice
Silnice
Vodní

2000
3 615,9
18 727,2
228,4

2003
6 564,1
21 774,1
6,5

2006
5 578,6
21 133,6
122,8

2007
6 443,9 (19,6 %)
26 381,3 (80,4 %)
0

separace využitelných složek komunálního odpadu (v období 2004–2008 bylo za
finanční podpory kraje uvedeno do provozu 35 sběrných dvorů a ve spolupráci se
společností EKOKOM a.s. Praha rozmístěno 1 350 sběrných nádob). Finanční podpora kraje na tento účel v roce 2007 činila 0,5 mil. Kč.
6 Finanční podpora projektů souvisejících s realizací zařízení na separaci a využívání odpadů na území kraje (např. recyklační linky, bioplynové stanice) a realizací
integrovaných systémů určených pro nakládání s odpady na katastrálních územích
měst a obcí (např. Lanškroun, Vysoké Mýto), popř. i na území větších územních
obvodů (např. mikroregiony Litomyšlsko, Hlinecko, apod.). Finanční podpora kraje
na tento účel v roce 2007 činila 1,3 mil. Kč.
3 Produkce odpadů na obyvatele v kraji [t], 2002–2007
Zdroj: CENIA

• * Jedná se o počet přepravených osob (resp. zboží) nezávisle na délce přepravy. Údaj byl vypočten
jako součet přepravních objemů v rámci kraje a mezi kraji (přes hranice kraje).

As
Cu, Ni

AUTOMOBILIZACE A HUSTOTA DOPRAVNÍ SÍTĚ
V roce 2007 bylo v kraji registrováno 207 445 osobních a dodávkových vozidel do 3,5 t. Na
1 000 obyvatel Pardubického kraje připadá 406 osobních automobilů do hmotnosti 3,5 t.
3 Hustota dopravní sítě v kraji [km, km.km-2], 2007
Zdroj: Ročenka dopravy 2007, MD ČR 2008

2007
PODNIKY EMAS (Zdroj: CENIA)
V kraji je registrována organizace se zavedeným systémem environmentálního managementu dle EMAS (Eco–Management and Audit Scheme) – OEZ, s.r.o. Sídlí v Letohradě
a byla registrována 8. 12. 2004. Hlavním předmětem její činnosti je podle klasifikace
CZ-NACE 27.12 – výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení.
TĚŽBA NA ÚZEMÍ KRAJE
Největší význam v kraji má těžba stavebního kamene, štěrkopísků a vápenců. Ložiska stavebního kamene se nacházejí např. v lokalitách Chvaletice, Skuteč, Bystřec, Hlinsko. Ze
štěrkopísků jsou nejdůležitější ložiska Čeperka, Opatovice n. L. Vápence se těží na ložisku Prachovice a slouží převážně k výrobě cementu. Nejdůležitější ložiska cihlářských
surovin představují ložiska Tuněchody a Holice.
3 Vývoj těžby na území kraje [mil. t], 2000–2007
Zdroj: ČGS-Geofond

Délka komunikací
v kraji (km)
541
3 581
454
8

Železnice
Silnice celkem
Silnice 1. třídy
Dálnice

Hustota dopr. sítě
(km.km2)
0,12
0,792
0,1
0,002

EMISE Z DOPRAVY
Pardubický kraj má podobně jako sousední Královéhradecký kraj jako celek nižší emisní zátěž z dopravy, znečištění je však koncentrováno do oblasti Pardubic a okolí frekventovaných komunikací. Podíl kraje na emisích jednotlivých látek z dopravy je
cca 5 %, měrné emisní charakteristiky v kraji jsou v rámci ČR podprůměrné
(184 t CO2 na km2). Emise CO2 a N2O z dopravy v kraji mají rostoucí trend, vývoj ostatních škodlivin je rozkolísaný, celkově stagnuje případně mírně klesá.
3 Vývoj produkce emisí z dopravy v kraji [t]
Zdroj: CDV, 2007

Škodlivina
CO2
CH4
N2O
CO
NOx
VOC
SO2
PM

2005
816 843
77
105
10 994
4 855
2 201
25
327

• ** předběžné údaje; PM – prašné částice

a lepenka
% 2007
3 Struktura materiálově využitelných složek komunálních Papír
odpadů
v kraji 35
[%],
Zdroj: CENIA
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3 Množství odpadů odstraněných skládkováním v kraji [tis. t], 2002–2007
Zdroj: CENIA

2006
833 075
73
108
10 057
4 594
2 000
26
321

2007**
867 688
73
115
9 543
4 391
1 897
27
321

