www.cenia.cz

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT? (ČESKÁ REPUBLIKA 2007)
Zpracovala CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vedoucí autorského kolektivu: Lenka Volaufová
Autoři: Jaroslav Fereš, David Horatius, Václav Janoušek, Leona Matoušková, Jan Mertl, Zdeňka Podhajská, Jan Pokorný, Jan Sůsa
Spolupracovali: Eva Branišová, Jarmila Cikánková, Michaela Dombrovská, Jaromír Kovář, Jiří Kvapil, Jana Petruchová, Jan Prášek, Barbora Šumberová, Lenka Uhlířová
Externě spolupracovali: Tomáš Chuman (PřF UK), Bohumil Kotlík (SZÚ), Jan Kovanda (COŽP UK), Marie Macešková (PřF UK), Martin Ouředníček (PřF UK), Dušan Romportl (PřF UK),
Jana Temelová (PřF UK), Magistrát hl. města Prahy
Kapitola „Suburbanizace – kde končí město?“ byla vypracována ve spolupráci s Resortním programem výzkumu v působnosti MŽP (2007–2013): Projektem SP/4I5/212/07 – Suburbánní
rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí.
Grafický design a sazba: Daniela Řeháková
Tisk: TIGIS, s.r.o.
Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 8, 100 05 Praha 10
www.cenia.cz, info@cenia.cz, TEL: +420 267 225 340

Vznik této publikace financovalo Ministerstvo životního prostředí.

01 02
Čtenářům místo obsahu…
Chcete vědět v jakém prostředí žijeme? Pak právě pro Vás jsme připravili publikaci s aktuálními výzvami pro životní prostředí České republiky. Vybrali jsme pět jevů, které se dotýkají den co den většiny z nás a mnohdy, aniž bychom si to uvědomovali, negativně působí na naše životní prostředí. Záměrně jsme se zaměřili na činnosti nás všech, neboť právě to, co děláme, se odráží v kvalitě životního prostředí, v kterém my všichni žijeme. Snažili jsme se ukázat nejen stav a kvalitu životního prostředí, ale především souvislosti změn či stability tohoto stavu a kvality, tj. příčiny
a důsledky.
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Začněme u silniční dopravy. Bez automobilů si v současnosti dopravu vlastní ani nákladní nedovedeme představit. Rozhodující přepravní objemy se uskutečňují právě po silnici. S tím souvisejí mnohé tlaky na životní prostředí a zdraví obyvatel, jako jsou škodlivost výfukových plynů,
zábor půdy či omezení migračního pohybu zvířat …
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S informacemi o kvalitě ovzduší u nás se setkáváme často, avšak především se o této problematice mluví v souvislosti s velkoměsty. Víte, že v malých
venkovských sídlech, kde vytápíme nevhodnými tuhými palivy, je v zimní sezoně kvalita ovzduší stejně nepříznivá jako ve velkoměstech, mnohdy
dokonce horší? A to v České republice žije v těchto sídlech více než polovina populace. Ve městech nás trápí zejména doprava, ale emise z našich komínů nám často ve spojení s nepříznivým tvarem reliéfu mohou vytvořit vzduch velkoměsta i v zapadlé horské vesničce.
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Energetická náročnost. Většina našich činností je spojena s čerpáním a mnohdy až plýtváním energií. Její zdroje však nejsou nekonečné, a je
potřeba vážit každý požadavek na další spotřebu. Za pozitivní lze označit pokles energetické náročnosti přepočtené na jednotku HDP, ta je však
ve srovnání s technologicky vyspělejšími státy stále velmi vysoká. Úspory jsou v rukou nás všech!
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Věnovat se budeme i odpadům, zvláště tomu komunálnímu, jehož produkci můžeme ovlivnit. Každý z nás vyprodukuje denně více než 1 kilogram komunálního odpadu. Pro někoho hodně, pro někoho málo, ale představte si to množství, když je nás v Česku více než 10 milionů … V čem
tkví jeho hlavní problém? Zde připomeňme, že navzdory snižující se produkci odpadu se meziročně výrazně zvýšil podíl komunálního odpadu
ukládaného na skládky: až na 81 % ...
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Závěr publikace je věnován významnému fenoménu dnešní doby – procesu suburbanizace. Co toto cizí slovo znamená? Odpověď hledejte na okrajích našich měst. Většina z nás touží po svém vlastním rodinném domku. Mnozí z nás se tedy rozhodli přestěhovat za město (na „venkov“). Pracovních míst, možností kulturního vyžití a dalších „služeb velkoměsta“, kterých nejsme schopni se vzdát, je na venkově ale žalostně málo, a tak
za aktivitami, ať už těmi pracovními či společenskými, musíme dojíždět právě do velkých center. Za hranicemi většiny větších měst Česka tak
vyrostly souvislé zástavby rodinných domků a komerčních a nákupních center. Vzhledem k dynamice tohoto jevu je jistě na čase začít se zabývat
jeho dopady na životní prostředí. Jaký vliv má na krajinu? Jak roste míra záboru půdy v příměstských oblastech? Jak se mění intenzita dopravy?
Věříme, že tato publikace Vám pomůže nalézt odpovědi na Vaše dotazy týkající se nejpalčivějších problémů životního prostředí České republiky,
a stane se inspirací ke změnám Vašeho životního stylu, které prospějí nám všem. Držme si palce!

Jak se lépe orientovat v jednotlivých kapitolách?
Klíčové informace k tématu
Úvodní schéma
pro usnadnění orientace
v souvislostech

Grafy, mapy, tabulky
apod. pro větší
názornost

Číslo stránky

Chcete se dozvědět více?
Sledujte odkazové ikonky …
Více viz Zpráva o životním prostředí
České republiky 2006

Mnohé informace procházejí napříč celou publikací
více
na straně

33 , která Vám napoví, na které stránce v publikaci naleznete
Sledujte ikonku
další související informace.

Více viz Statistická ročenka životního
prostředí České republiky 2007
Více viz Informační systém statistiky
a reportingu (http://issar.cenia.cz)

SILNIČNÍ DOPRAVA – KUDY VEDE CESTA?
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6 Současné trendy v bydlení i v trávení volného času podporují růst automobilové

dopravy, stejně tak jako koncentrace pracovních příležitostí ve velkých sídlech,
zejména v Praze.
6 Automobilová doprava zajišťuje asi 65 % veškeré osobní dopravy v ČR

(jeden automobil připadá téměř na každého druhého obyvatele).
6 Většina přepravy nákladů (asi 3/4) se uskutečňuje po silnici;

na začátku 90. let minulého století ještě dominovala přepravě nákladů železnice.
6 Emise některých znečišťujících látek ze silniční dopravy rostou, ovšem pomaleji

než přepravní výkony.
6 Vysoké průměrné stáří vozového parku v ČR komplikuje snižování negativních

vlivů silniční dopravy na životní prostředí.

SILNIČNÍ DOPRAVA – KUDY VEDE CESTA?
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Jak ovlivňuje současná ekonomická situace v Česku rozvoj silniční dopravy?

Většina z nás si život bez osobního automobilu nedokáže ani představit. Je to způsobené současným životním stylem, růstem životní
úrovně obyvatel, koncentrací pracovních příležitostí v centrech velkých sídel i trendy v bydlení a trávení volného času. Pohodlí, které nám
automobily přinášejí, má však i své stinné stránky v podobě měst zahlcených auty, znečištěného ovzduší, nadměrného hluku, záborů půdy
či fragmentace krajiny. S rostoucí intenzitou provozu negativní vlivy stále sílí a představují vážné ohrožení životního prostředí i lidského
zdraví. Je proto přirozené, že musíme tomuto fenoménu moderní doby věnovat zvýšenou pozornost a podnikat opatření, která zaručí udržitelný rozvoj dopravy a zachování zdravého prostředí pro náš život.

7 Vývoj HDP na obyvatele v ČR
Zdroj: ČSÚ

7 HDP na obyvatele v zemích Evropy v roce 2006
Zdroj: Eurostat

Stálé ceny se používají pro nezkreslené srovnání jednotlivých let; eliminují
vliv inflace na růst HDP; v tomto případě je jako referenční cenová hladina
stanoven rok 2000.

PPS – standard kupní síly je uměle vytvořená měnová jednotka používaná při
mezinárodních srovnáních k vyjádření objemu ekonomických souhrnných ukazatelů.
PPS eliminuje rozdíly v cenových hladinách jednotlivých států.

Míra automobilismu úzce souvisí s ekonomickým rozvojem
a životní úrovní obyvatelstva. Ta se v ČR, zejména po roce 2000, zřetelně zvyšovala, což je možné názorně ukázat na vývoji hrubého
domácího produktu na obyvatele (HDP) ve stálých cenách roku 2000.
Tento ukazatel, který je peněžní mírou toho, co každý člověk vytvoří
v podobě zboží a služeb a který zohledňuje i rostoucí ceny během
sledovaného období, se od roku 1995 zvýšil o cca 76 tis. Kč, tj.
o cca 38 %.

Z mezinárodního pohledu má ČR druhý nejvyšší HDP na obyvatele mezi novými členy Evropské unie (za Slovinskem), a to na
úrovni 76,2 % průměru zemí evropské pětadvacítky (EU 25). Pražský
region je se 153 % evropského průměru HDP na obyvatele 14. nejbohatším regionem v Evropě a je v tomto ukazateli před takovými
městy, jako jsou Brémy, Antverpy nebo Madrid (na 1. místě je Londýn). Tato z ekonomického pohledu příznivá čísla a zároveň i neobvyklá rychlost růstu ekonomiky ČR v posledních 15 letech se však projevily v rychlém nárůstu automobilové dopravy pochopitelně včetně
všech negativních jevů, které s automobilovou dopravou souvisejí.
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Co dále ovlivňuje rozvoj automobilismu?
7 Průměrná hrubá mzda v krajích ČR v roce 2006
Zdroj: ČSÚ

více
na straně
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S růstem ekonomiky je spjat i růst příjmů, včetně mezd. Průměrná
hrubá mzda v ČR se zvýšila z cca 6 000 Kč v roce 1993 na více jak 20 000 Kč
v roce 2006. Jestliže zohledníme znehodnocení peněz inflací, zjistíme,
že od roku 1993 se zvýšila reálná hodnota našich mezd, tedy to, co za
ně po zdanění můžeme koupit, přibližně o 60 %. Zároveň se zřetelně
prohloubily rozdíly mezi velkými sídly (zejména Prahou) a zbytkem ČR,
ale i mezi jednotlivými regiony navzájem a mezi jednotlivými sektory
ekonomiky. Nerovnoměrná ekonomická vyspělost regionů a soustředění lukrativnějších pracovních příležitostí do velkých měst, zejména do Prahy, podporuje migraci za prací, i každotýdenní či dokonce
každodenní dojíždění. Mnoha lidem se vyplatí každý týden dojíždět do
Prahy za prací i ze vzdálenosti přesahující 100 km. Kromě zvýšených
nároků na dopravu tento jev způsobuje i odliv kvalifikovaných pracov-

Kolik platíme za jízdu automobilem?
7 Vývoj reálných a nominálních mezd v ČR
Zdroj: ČSÚ

ních sil z chudších regionů, což dále brzdí jejich rozvoj.
V neposlední řadě je rostoucí automobilová doprava důsledkem
vzorců našeho chování, růstu individualismu, pohodlí i nových
trendů v bydlení. Je možné říci, že se náš domov vzdaluje od pracoviště, obchodů i kulturního a společenského vyžití. Dojíždíme do stále
větších vzdáleností a stěhujeme se na okraje měst či do satelitních
městeček v přilehlých obcích, které dříve ani městský charakter neměly. Hybnou silou rezidenční výstavby na okrajích měst je mimo jiné
i rušná doprava v centrech, a tak se kruh uzavírá: kvůli dopravě
z města utíkáme, ale zároveň intenzitu zvyšujeme každodenním dojížděním do zaměstnání a za dalšími aktivitami. Příčinou a zároveň
důsledkem rostoucí role automobilů v našem životě jsou také obrovská
obchodní a zábavní centra na okrajích měst.

7 Porovnání vývoje cen jízdného v pražské MHD a benzínu Natural 95
Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy, ČEPRO

Městská hromadná doprava (MHD) může být alternativou
k jízdě osobním automobilem zejména při každodenním dojíždění
do práce. V Praze ji dokonce využívá nadpoloviční většina obyvatel,
což není v evropských velkoměstech obvyklé. Avšak kapacita, kvalita
a v neposlední řadě i cena jízdného jsou faktory bránící MHD ve zvýšení počtu přepravovaných osob. A tak spíše hrozí odliv cestujících
z metra, autobusů a tramvají do automobilů. Od roku 1990 se cena
jednotlivé jízdenky v Praze zvýšila 14krát respektive 20krát (roční
předplacená jízdenka 5,3krát), cena benzínu však jen 2,5krát. V roce
1990 byste za cenu jednoho litru benzínu získali 12 jízdenek, v roce
2006 už jen 1,5 jízdenky.
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Proč je na silnicích stále více kamionů?
7 Vývoj investic do silniční a železniční dopravy v ČR z veřejných zdrojů
Zdroj: ŘSD

Silnice přeplněné kamiony jsou smutnou realitou současnosti. Proč
se ale zboží nepřepravuje jiným způsobem, například po železnici?
Útlum železniční dopravy je možné sledovat od začátku 90. let,
kdy docházelo k restrukturalizaci průmyslu a k poklesu těžby a spalování uhlí (klasická komodita přepravovaná po železnici), které bylo
nahrazováno zemním plynem. Nové průmyslové zóny se stavěly bez
napojení na železniční dopravu. K oslabení pozice železnice dlouhodobě přispívá i dopravní politika ČR, která preferuje silniční dopravu
a investuje do ní výrazně vyšší částky než do dopravy železniční.
Například v roce 2006 bylo z veřejných rozpočtů vydáno na rozvoj silniční sítě asi 57,7 mld. Kč, na železniční síť jen 20,6 mld. Kč.
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Kolik osobních automobilů jezdí po našich silnicích?
7 Automobilizace krajů ČR v roce 2006
Zdroj: Centrální registr vozidel, ČSÚ

Počet osobních automobilů se v ČR zvyšuje s růstem životní
úrovně obyvatel i s významem, který automobil v našem životě má.
Používáme ho při dojíždění do práce, při nákupech i zábavě a trávíme v něm stále více času.
Mezi lety 1990 a 2005 došlo k významnému nárůstu počtu osobních automobilů v celé Evropě. V zemích původní EU 15 tento průměrný nárůst činil 24 %, v zemích evropské pětadvacítky 31 %
a v České republice byl tento nárůst celých 65 %. V těchto údajích se
projevuje dynamický růst motorizace v ČR po roce 1989, na rozdíl od
západní Evropy, kde byl trh v roce 1990 již podstatně více nasycen.
V roce 2006 připadalo v České republice na 1 000 obyvatel přibližně 400 vozidel (jeden osobní automobil přibližně na 2,5 osoby).
Největší počet registrovaných automobilů na obyvatele je v Praze,

7 Vývoj počtu osobních automobilů na 1 000 obyvatel v ČR a EU
Zdroj: ŘSD

kde již připadá jeden automobil na ani ne dva obyvatele. Česká
republika tak zaujímá jedno z předních míst mezi bývalými socialistickými státy, dotahuje se na západoevropské země a dokonce předstihla Dánsko. Z nových členských států EU ji předstihuje Slovinsko,
kde stupeň motorizace byl podstatně vyšší již v době před rokem
1989, a tento trend pokračoval i v dalších letech.
V roce 2006 připadalo na jeden kilometr silniční sítě v ČR průměrně 74 osobních automobilů. To znamená, že pokud bychom rozmístili všechny osobní automobily na silniční síť v Česku a počítali délku
vozidla 4,2 m, což je přibližně délka automobilu Škoda Fabia Combi,
stál by automobil každých necelých 14 m (mezera mezi nimi cca 9 m).
Pokud bychom připočítali i nákladní automobily (při předpokládané
délce v průměru cca 10 m ), stálo by vozidlo každých cca 7,5 m.

Jaké je stáří našeho vozového parku?
7 Struktura vozového parku osobních automobilů v roce 2007 v ČR
Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu

Průměrné stáří osobního automobilu bylo u nás v červnu roku 2007
téměř 14 let, což odpovídá cca dvojnásobku průměrného stáří automobilů v západní Evropě. Příčin je několik. Především jsou to časté
dovozy ojetých aut ze zahraničí, jejichž podíl na prvních registracích
vozidel se dlouhodobě pohybuje okolo 50 %. Mezi roky 1991 a 2002 bylo
do ČR dovezeno 1,27 mil. ojetých vozidel, což představuje asi 46 % celkově registrovaných v tomto období. I v dalších letech bylo dovezeno
ročně více než 100 tisíc vozidel, nejvíce v letech 1999 a 2003, a to okolo
145 tisíc kusů, přičemž průměrné stáří dovážených vozidel se pohybovalo okolo 7 let. Další příčinou je pomalá obnova vozového parku. Na
našich silnicích jezdí téměř 1,5 mil. vozidel starších 15 let. Dovozy vozidel mladších 5 let a registrace nových vozidel vozový park rozšiřují,
ovšem příliš neomlazují.
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Kolik nákladních automobilů jezdí po
našich silnicích a dálnicích?
7 Vývoj počtu nákladních automobilů v ČR
Zdroj: Centrální registr vozidel

Od roku 1990 se počet nákladních automobilů (vozidel nad 3,5 t)
na našich silnicích zvýšil více než dvojnásobně a v roce 2006 se přiblížil hranici půl milionu. Stojí za tím, jak jsme již zmiňovali, kromě
růstu ekonomiky i přesun značného množství přepravovaných nákladů ze železnice na silnici a podpora nákladní silniční dopravy ze strany státu. Trend je to nepříznivý nejen z hlediska životního prostředí
ale i dopravní infrastruktury, která je opotřebována nákladní dopravou zřetelně více než dopravou osobní, a vyžaduje tak více investic na
údržbu a rekonstrukce v kratších intervalech.
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Kolik osob přepravuje silniční doprava?
7 Vývoj podílu jednotlivých druhů dopravy na přepravě osob v ČR
Zdroj: Ročenka dopravy České republiky 2006

Výkony osobní dopravy se měří pomocí tzv. osobokilometrů. Jeden
osobokilometr odpovídá jedné přepravené osobě na vzdálenost 1 km.
Pokud jede více lidí ve vozidle, údaje se násobí. Ujedou-li 4 lidé 100 km
nebo 1 člověk 400 km, je přepravní výkon stejný. Při přepravě více osob
dochází i k navýšení účinnosti využití energie paliva. Pokud plně obsadíme automobil, dosáhneme přibližně 10 % účinnosti. Pokud cestujeme samostatně, účinnost se pohybuje okolo pouhých 2,5 %.
Dopravní objem individuální automobilové dopravy se v letech
1990–2006 zvýšil o 75 %; v roce 2006 automobily zajišťovaly asi 65 %
veškeré osobní dopravy v ČR. Každý občan ČR tedy průměrně ujel
téměř 7 000 kilometrů osobním autem za rok (cca o 3 000 km více než
v roce 1990), neboli přibližně 20 km denně. Dynamičtěji se rozvíjela
jen letecká doprava, jejíž objem narostl za toto období asi třikrát.
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Kolik nákladu se přepravuje po silnicích?
7 Výkony osobní dopravy v EU 25 v roce 2004
Zdroj: Ročenka dopravy České republiky 2006

Veřejná silniční (autobusy) i železniční osobní doprava naopak
zaznamenala za toto období zřetelný odliv zájmu, a to jak v relativním, tak i absolutním měřítku (pokles o 23 % v případě linkových
autobusů, o 48 % u železnice mezi lety 1990 a 2006). Významnější byl
pokles počtu cestujících než pokles celkového přepravního objemu
(zejména u linkových autobusů). To znamená, že se zvětšuje průměrná délka cesty veřejnou dopravou.
Ve srovnání s průměrem zemí EU 25 je podíl automobilové
dopravy na celkové osobní dopravě v ČR asi o 10 % nižší. Jelikož
podíl železniční a autobusové dopravy je v EU 25 podobný jako u nás,
skrývá se za tímto rozdílem větší využívání městské hromadné dopravy, než je v evropských zemích obvyklé.

7 Vývoj výkonu jednotlivých druhů nákladní dopravy v ČR
Zdroj: Ročenka dopravy České republiky 2006

Nárůst nákladní dopravy od roku 1990 byl na rozdíl od osobní
podstatně nižší a dosáhl pouze necelá 3 % na hodnotu 69,3 mld. tkm
v roce 2006. Odráží to restrukturalizaci průmyslu v 90. letech minulého století, kdy docházelo ke snižování podílu „těžkého“ průmyslu na
celkové průmyslové výrobě ve prospěch „lehkého“ průmyslu.
Vzhledem ke změněné struktuře průmyslové produkce, jakož
i vzhledem k vyššímu podílu investic do rozvoje silniční sítě, došlo
k rychlému poklesu podílu železniční dopravy na celkové nákladní
dopravě. Mezi lety 1990 a 2006 tento podíl poklesl z 66 % v roce 1990
na necelých 23 % v roce 2006.

7 Podíl jednotlivých druhů dopravy na nákladní dopravě v ČR v roce 2006
Zdroj: Ročenka dopravy České republiky 2006

Současně v tomto období výrazně rostly objemy nákladní silniční
dopravy i její podíl na celkové nákladní dopravě, který se zvýšil téměř
o 200 % (z 25 % v roce 1990 na 73 % v roce 2006).
Uvedený vývoj má za následek výrazný vzestup počtu kamionů na
silnicích a dálnicích. S tím souvisí i růst nehodovosti, zhoršování
stavebního stavu infrastruktury a v neposlední řadě i zhoršování
životního prostředí vlivem emisí, imisí a hluku.

SILNIČNÍ DOPRAVA – KUDY VEDE CESTA?

Jak se vyvíjí intenzita dopravy a kde je nejvyšší?
7 Intenzita dopravy v ČR v roce 1995
Zdroj: ŘSD
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Vývoj osobní dopravy v ČR je možné sledovat i pomocí tzv. intenzity – tedy počtu vozidel, která projedou určitým úsekem komunikace
za určitou dobu a charakterizují její dopravní zátěž. Intenzita v souvislosti s popsanými jevy velice rychle roste, a to zejména na dálnicích a v okolí velkých měst.

Na kterých úsecích je intenzita nejvyšší?
7 Intenzita dopravy v ČR v roce 2005
Zdroj: ŘSD

Nejzatíženějšími úseky silniční dopravy v České republice jsou
dálnice, na kterých se roční průměr intenzity dopravy za 24 hodin
pohybuje řádově v desetitisících vozidel. Nejzatíženější komunikací
je dálnice D1, kde na úsecích před Prahou intenzita dosahuje až
100 000 vozidel za 24 hodin a u Brna kolem 50 000 vozidel
za 24 hodin. Nárůst dopravy na zmíněných úsecích přesahuje 20 tisíc
vozidel denně za 5 let, což je asi 14 vozidel každou minutu navíc. Od
roku 1995 je zvýšení více než dvojnásobné. Znamená to růst nároků
na údržbu silně zatížených úseků, podstatné zvýšení emisní, imisní
a hlukové zátěže s nevyhnutelným dopadem na zdravotní stav obyvatel přilehlých lokalit.

7 Vývoj intenzity dopravy na dálnici D1 v roce 2006
Zdroj: ŘSD

Intenzita dopravy s rostoucí vzdáleností od měst zřetelně klesá.
Ukazuje to na skutečnost, že značný podíl lidí dojíždí z širšího okolí
velkých měst (využívají pouze příměstské úseky dálnic), zejména
v souvislosti s cestováním za prací.

13 14
Kolik pohonných hmot spotřebováváme?
7 Vývoj spotřeby jednotlivých druhů pohonných hmot v ČR
Zdroj: ČAPRO

Rostoucí intenzitu dopravy v ČR dobře dokumentuje také spotřeba,
respektive prodej pohonných hmot. Celkově se prodej automobilových benzínů a motorové nafty v letech 1990–2006 zvýšil o 70 %. Po
roce 2000 již prodej benzínu stagnuje, což je možné vysvětlit rostoucí úsporností nových automobilů a také zvyšováním počtu osobních
automobilů s dieselovými motory, jejichž podíl dosáhl v roce 2006
cca 17 %. Naopak spotřeba nafty rostla nejvýrazněji v posledních
5 letech. Prodaný objem v roce 2006 (cca 4 mil. t) byl téměř dvojnásobný ve srovnání s benzínem. Můžeme za tím vidět rychlý nárůst
nákladní silniční dopravy, která využívá především naftový pohon.
Zjištěný trend v prodeji pohonných hmot není z hlediska životního
prostředí příznivý, neboť naftové motory jsou emisně náročnější
a uvolňují, na rozdíl od benzínových, i prašné částice.
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Silniční doprava a její přímý vliv na životní prostředí.
Jaké škodliviny produkuje motorová doprava?
Mezi hlavní vlivy dopravy na životní prostředí patří znečišťování ovzduší, hluk a zábory půdy, a to nejen pro vlastní dopravní
infrastrukturu, ale i pro komerční výstavbu (např. logistické
stavby), která je s rozvojem dopravy úzce spjata. A tyto vlivy se
v souvislosti s rychlým rozvojem silniční dopravy zvyšují, na
rozdíl od průmyslu, který v mnoha ohledech dosud poškozuje
životní prostředí více než doprava, avšak jeho negativní vlivy
stagnují či mírně klesají.

7 Vývoj podílu emisí z dopravy na celkových emisích v ČR
Zdroj: CDV

… oxidy dusíku
7 Vývoj emisí oxidů dusíku produkovaných motorovou dopravou v ČR
Zdroj: CDV

… prašné částice
7 Struktura zdrojů emisí prašných částic a oxidů dusíku z motorové dopravy
v ČR v roce 2006, Zdroj: CDV
7 Prašné částice

7 Oxidy dusíku

IAD = individuální (osobní) automobilová doprava

Doprava (respektive provoz spalovacích motorů) produkuje
širokou škálu znečišťujících látek, z nichž nejvýznamnější jsou
oxidy dusíku (ze kterých vzniká nebezpečný přízemní ozon), prašné
částice, jež představují značná zdravotní rizika, a oxid uhličitý. Tato
látka není přímo zdraví škodlivá, přispívá však ke globální klimatické
změně, která je značnou hrozbou v celoplanetárním měřítku. Vliv
dopravy na kvalitu ovzduší je posílen tím, že doprava produkuje škodliviny v přízemní vrstvě atmosféry, kterou dýcháme, na rozdíl od průmyslu, jehož vliv na kvalitu ovzduší se projevuje ve větší vzdálenosti
od zdroje a často i mimo hustě obydlené oblasti. A tak i když doprava
není nadpolovičním zdrojem žádné ze sledovaných znečišťujících
látek (nepřesahuje 50 % na celkových emisích), je v řadě značně

dopravně zatížených lokalit (např. v centru Prahy) pro kvalitu ovzduší rozhodující.
Znečišťování ovzduší z dopravy se od roku 1990 zvyšovalo jak
v absolutním, tak i v relativním vyjádření (na celkových emisích
jednotlivých látek). Neplatí to však pro všechny škodliviny, neboť
v některých případech byl nárůst objemů přepravy (a tím i spáleného
paliva) převážen instalací katalyzátorů, které znečištění zneškodňují.
Razantní pokles emisí olova je důsledkem zákazu používání olovnatých benzínů od 1. 1. 2001.

S dopravou jsou nejčastěji spojovány oxidy dusíku – vždyť podíl
dopravy na celkových emisích oxidů dusíku je téměř 40 %. Tyto
látky vznikají z atmosférického dusíku při spalovacích procesech
(tedy nikoliv z paliva, ale následkem reakce kyslíku a atmosférického
dusíku při vysokých teplotách).
Oxidy dusíku jsou spolu s těkavými organickými látkami (VOC)
hlavními látkami, ze kterých vzniká přízemní ozon, který významně
zhoršuje kvalitu ovzduší v letním období. Vývoj emisí oxidů dusíku
z dopravy je podobný vývoji emisí VOC z automobilové dopravy. Od
roku 2000 sice celkově poklesly téměř na polovinu (v důsledku instalace trojcestných katalyzátorů), ale z nákladní silniční dopravy prudce rostou a z veřejné silniční (autobusy) mírně stoupají.

Prašné znečištění je vzhledem ke svým rizikům a nepříznivému
vývoji jedním z aktuálních a ožehavých problémů životního prostředí, na kterém se významnou měrou podílí doprava. Tento druh
znečištění pochází zejména ze spalování nafty v dieselových motorech, protože nafta má větší obsah uhlíku a není tak dokonale spalována jako benzín. Dále prašné znečištění vzniká i z pneumatik
(oděry) a prostým zvířením prachu na komunikacích. Z uvedeného
grafu, který bere v úvahu pouze emise z motorů, je zřetelné, že hlavním zdrojem prašných částic z dopravy je nákladní silniční doprava, jejíž objemy strmě narůstají v souvislosti s přesunem dopravních
výkonů ze železniční a vodní dopravy.
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... oxid uhličitý
7 Vývoj emisí oxidu uhličitého z dopravy v ČR
Zdroj: CDV

Zábory půdy, výstavba komunikací a jejich
dopady na ekosystémy a vegetaci
Zatímco silnice lidi a obce spojují, živočichy a rostliny silnice
rozdělují. Původně souvislou krajinu drobí na menší části, které
postupně ztrácejí vlastnosti a schopnosti původního celku.
Jedná se o fragmentaci krajiny, biotopů (stanovišť, na kterých
žijí rostliny nebo živočichové) a populací.
Vedle přímého vlivu emisí a hluku je ve svých ekologických
důsledcích nejzávažnější postupující fragmentace území, jež
snižuje stabilitu krajiny jako přírodního systému. Silniční infrastruktura (silnice, dálnice, parkoviště, motoresty, garáže, čerpací stanice, mycí linky, autoopravny apod.) zabírá stále více
prostoru na úkor přírodní krajiny a negativně tak ovlivňuje ekosystém svého okolí.

IAD = individuální (osobní) automobilová doprava
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Oxid uhličitý vzniká při spalování jakýchkoliv uhlíkatých paliv, tedy
i benzínu a nafty. Rozhodující podíl emisí tohoto plynu má na svědomí
energetika, podíl dopravy se však v souvislosti s rozvojem silniční dopravy neustále zvyšuje a pohybuje se nyní okolo 14 %. Nejvíce oxidu uhličitého v celkovém úhrnu produkují osobní automobily. Umocňuje to
jejich vysoký počet a nízká přepravní efektivita (přepraví málo osob na
jednotku spotřebovaného paliva). Čím větší je spotřeba automobilu, tím
jsou větší i emise této látky, proto větší a silnější vozy jí vypouštějí na
kilometr více. Množství produkovaného oxidu uhličitého je v současnosti jedním ze základních parametrů, který se sleduje v rámci emisních
norem Evropského společenství.

V souvislosti s výstavbou a rozšiřováním sítě silniční a dálniční
infrastruktury dochází k záborům zemědělské a lesní půdy. Zábory
způsobují úbytek zemědělské a lesní půdy, fragmentaci krajiny, což má
negativní dopad na ekosystémy, neboť migrace volně žijících živočichů je tím výrazně omezena. Zábor zemědělské půdy silniční infrastrukturou se pohyboval do roku 2003 kolem 400 ha ročně, od roku
2004 se tento úbytek zhruba zdvojnásobuje, na čemž se významně
podílela výstavba dálnice D47 na severní Moravě a rychlostní silnice
R48. Zábor lesní půdy se do roku 2003 pohyboval zhruba mezi
25–30 ha ročně, od roku 2004 byly roční zábory vyšší (108 ha v roce
2004, 80 ha v roce 2005 a 50 ha v roce 2006). Důvody tohoto vývoje
jsou analogické důvodům zrychlení záborů zemědělské půdy.
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Jak ovlivňuje doprava životní prostředí a naše zdraví?

I když kvalita ovzduší je výsledkem působení více faktorů, nikoliv jen dopravy, můžeme na tomto místě popsat zdravotní účinky typických látek
z dopravy pocházejících.

Prach (tuhé znečištění) je významným rizikovým faktorem. Způsobuje jednak mechanické dráždění dýchacích cest, jednak obsahuje toxické
a rakovinotvorné chemické látky, které mohou být navázány buď na povrchu prachových částic, nebo tyto částice mohou být těmito látkami
přímo tvořeny. Koncentrace prachu v ovzduší má sezonní průběh a zvyšuje se v zimních měsících. Mezi nejzávažnější důsledky emisí pevných
a prachových částic patří snížení imunity, zánětlivé reakce v plicní tkáni, rozvoj chronické obstrukční plicní choroby, oxidativní stres, kardiovaskulární choroby a zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění. Zvýšené koncentrace prachu v ovzduší jsou v ČR hlavní příčinou jeho zhoršené kvality. V roce 2006 byla nadlimitní koncentrace prachu v ovzduší zjištěna na 29 % území ČR, kde však žije přes 60 % obyvatel (v připojené mapě území s červenými tóny).
Oxidy dusíku způsobují poškození imunitního systému, zvýšení dráždivosti dýchacích cest a vznik či zhoršení astmatických potíží. Nadlimitní koncentrace se vyskytují výhradně v okolí rušných komunikací, nejhorší situace (dle monitoringu) je v centru Prahy v Legerově ulici.
Benzen je dalším vysoce toxickým produktem dopravy. Je karcinogenní a hematotoxický, tzn. že způsobuje závažná onemocnění krvetvorby,
například leukémii, ale i jiné druhy nádorových onemocnění. Má rovněž genotoxické a mutagenní vlastnosti.
Oxid uhelnatý je dalším prudkým jedem. Váže se na krevní barvivo, a tím snižuje kapacitu krve pro přenos kyslíku. Způsobuje bolesti hlavy,
zhoršení koordinace, snížení schopnosti soustředění a snížení pozornosti u zdravých lidí. Bezprostřední nebezpečí představuje zejména pro
vyvíjející se plod a osoby se srdečním onemocněním.
Konečně není možné zapomenout na ozon, který doprava přímo neprodukuje, ale vzniká z oxidů dusíku a těkavých organických látek působením slunečního záření, vyskytuje se tedy zejména v létě. Ozon patří mezi silně dráždivé látky. Při delším vystavení vyšším koncentracím
ozonu způsobuje pálení očí a nosu, kašel, bolest hlavy a pocit tlaku na hrudi, uvádí se i pocit na zvracení. Reakce každého z nás se liší – závisí na našem aktuálním stavu, na tom, zda máme astmatické potíže, na fyzické námaze atd. Nejohroženější jsou děti, staří lidé, astmatici, lidé
v rekonvalescenci, těhotné ženy, lidé s problémy dýchací a cévní soustavy. V roce 2003 podle odhadů EU způsobil přízemní ozon v České
republice předčasnou smrt více než tří set osob. Destrukčně působí i na vegetaci a způsobuje značné hospodářské škody. Problém je, že se
vyskytuje nejen ve městech, ale i na celém území ČR (včetně horských oblastí), neboť látky, ze kterých vzniká, mohou být transportovány na
velké vzdálenosti. Přípustné koncentrace ozonu jsou v posledních letech překračovány téměř na celém území ČR.
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Hluk ze silniční dopravy
7 Hluková situace v centru Prahy v roce 2005
Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy
Ekvivalentní
hladina akustického
tlaku LAeq v dB
< 50
50–54,9
55–59,9
60–64,9
65–69,9
70–74,9
> 74,9

Nadměrný hluk je obdobně jako znečištění ovzduší jedním z nejzávažnějších faktorů působících negativně na zdravotní stav obyvatel ve velkých městech. Hlavním zdrojem hluku v městském prostředí je pozemní doprava, především silně narůstající doprava automobilová. Kromě
okolí frekventovaných komunikací jsou silně exponovanými oblastmi
také okolí letišť, železnic, příp. okolí stavenišť. Legislativně zavedeným
kritériem pro hodnocení hlučnosti v životním prostředí je ekvivalentní
hladina hluku LAeq. Vyjadřuje se v decibelech (dB). Podle Evropské agentury pro životní prostředí hladiny nad 40 dB působí rušivě, hladiny nad
60 dB mohou ovlivnit naše duševní i tělesné zdraví. Problematiku imisních limitů hluku pro různá prostředí řeší Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Hlukem z dopravy jsou nejvíce zatíženi obyvatelé velkých měst, jak
je možné ukázat na příkladu hlavního města ČR. Praha je v působení
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Jak ovlivňujeme v ČR intenzitu dopravy? Jakou daní jsou zatíženy pohonné hmoty v ČR?

Jak hluk škodí našemu zdraví?

7 Vývoj podílu daní na ceně nafty a benzínu
Zdroj: ČEPRO

7 Porovnání spotřební daně na bezolovnatý benzín ve státech EU v roce 2007
Zdroj: Evropská komise

Dlouhodobé působení hlukové zátěže může vedle poruch
sluchu vyvolat i řadu dalších onemocnění. Vliv hluku na spánek
je nejvíce očekávaným účinkem. Za další dostatečně prokázané
nepříznivé zdravotní účinky hluku lze v současnosti považovat
vliv na kardiovaskulární systém, nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na
hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce,
ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální
zdraví a výkonnost člověka.

hluku na obyvatele nejhůře postiženou oblastí České republiky. Podíl
obyvatelstva zasaženého nadměrným hlukem se pohybuje těsně pod
50 %. V hlučnějších lokalitách jsou stabilně překračovány přípustné
limitní hodnoty LAeq ve dne i v noci.
Opatření proti nadměrnému dopravnímu hluku lze realizovat u zdroje
(dopravní řešení, povrch vozovek, parametry vozidel aj.), na cestě mezi
zdrojem a příjemcem hluku (protihlukové clony), i u zasažených objektů
(např. výměny oken). Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění, ukládá
provozovatelům zdroje hluku povinnost nepřekračovat nejvýše přípustné
hodnoty hluku v prostředí, resp. zajistit nápravu. Směrnice 2002/49/ES,
zavedená v roce 2006 do legislativy ČR, uplatňuje koncepční přístup
k řešení hluku, včetně ukazatelů hluku, strategického hlukového mapování, tvorby akčních plánů a účasti veřejnosti na jejich přípravě.

Spotřební daň na pohonné hmoty činí v současnosti 11,8 Kč na litr
benzínu (cca 40 % ceny) a 9,95 Kč na litr nafty (cca 35 % ceny).
Během uplynulých 15 let sazba daně na obě komodity mírně narůstala, procentuální zdanění však kolísalo v souvislosti se změnami celosvětových cen ropy a pohonných hmot. Pokud připočteme i daň z přidané hodnoty (DPH), je zdanění benzínu v ČR ve výši 56 %, nafty asi
o 5 % méně. V některých evropských zemích je podstatně vyšší –
například ve Velké Británii 75 % a ve Francii 73 %.
Celkově stát získal z plateb spotřební daně na pohonné hmoty
v roce 2006 cca 8,2 % příjmů státního rozpočtu (923,6 mld. Kč).

Od roku 2003 platí pro ČR Nařízení 2003/96/ES, které stanovuje
minimální sazby spotřební daně pro celou Evropskou unii ve výši
359 eur na 1 000 litrů bezolovnatého benzínu a 305 eur na 1 000 litrů
motorové nafty. Smyslem tohoto Nařízení je postupná harmonizace
sazeb spotřební daně s cílem vytvořit tlak na snižování spotřeby
fosilních paliv a zároveň nenarušovat hospodářskou soutěž. Národní legislativou států je možné stanovit vyšší sazby, než je uvedeno
v citovaném Nařízení, a tak se sazby v jednotlivých státech nadále
dosti liší. Výše spotřební daně v ČR se pohybuje na úrovni průměru
v rámci EU (419 eur/1 000 litrů benzínu).

SILNIČNÍ DOPRAVA – KUDY VEDE CESTA?

Jak lze omezovat vliv silniční dopravy na životní prostředí?

Všechny nově prodané vozy v Evropské unii, tedy i v České
republice, musí plnit tzv. emisní normy Euro (dnes Euro 4).
Tyto normy se týkají jak naftových, tak benzínových motorů
s tím, že pro oba typy platí mírně odlišné limity vzhledem
k jejich konstrukčním rozdílům a různému složení výfukových
plynů. Pro naftové motory např. platí měkčí limity pro oxidy
dusíku, naopak tvrdší pro oxid uhelnatý. Benzínové motory
zase mají zanedbatelné emise tuhých látek, proto je emisní
normy (s výjimkou nejpřísnější normy Euro 4) ani neurčují.

Jak lze ovlivňovat intenzitu dopravy a snižovat tak její vliv na
zdraví obyvatel?
2 Podporovat snížení spotřeby pohonných hmot a vytvářet tlak na
snížení spotřeby fosilních paliv zdaněním.
2 Snížit znečištění z vozidel uplatněním technických norem pro
jejich provoz.
2 Odvádět tranzitní dopravu mimo hustě osídlené oblasti.
2 Podporovat výzkum environmentálně šetrných druhů dopravy
a technických opatření vedoucích ke zmírňování negativních vlivů
dopravy na životní prostředí.
2 Minimalizovat negativní vlivy hluku a emisí z dopravy a zajistit
dodržování platných limitních hodnot.
2 Posílit úlohu odborného dozoru v oblasti státní technické kontroly vozidel.
2 Podporovat vznik tzv. „migračních“ objektů pro živočichy (nadchody, podchody, průchody) a zábran znesnadňujících vstup na
komunikace (oplocení, svodidla, stěny apod.).

Jak můžeme pomoci snižovat negativní dopady automobilové dopravy na životní prostředí?

7 Emisní limity ES pro vozidla s dieslovým motorem nad 3,5 tuny
(autobusy, nákladní vozidla)
Zdroj: http://www.dieselnet.com

Název
normy

Platnost
od roku

Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5

1992
1996
2000
2005
2008

Povolené emise (g/kWh)
CO
PM
NOX
4,5
4,0
2,1
1,5
1,5

0,360–0,612
0,25
0,10
0,02
0,02

8,0
7,0
5,0
3,5
2,0

2 Regulovat a zpoplatňovat dopravu ve městech. V současné době je

2
2
2
2
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doprava v některých městech „zpoplatňována“ parkovným, v přípravě jsou projekty zpoplatnění vjezdu do centrálních zón. Při zavádění
těchto opatření je však nutné minimalizovat dopady na malé a střední podnikání a riziko snižování atraktivity městských center.
Městské komunikace přizpůsobovat potřebám pěšího pohybu a života
ve městech a rozvíjet ve městech cyklistické stezky a pěší zóny.
V případě zhoršených rozptylových podmínek a krizových situací
redukovat zbytnou dopravu.
Místní úpravou silničního provozu usměrňovat těžkou nákladní
dopravu mimo centra měst.
Zatraktivnit veřejnou dopravu, zajistit její vyšší standard pro cestující
(informační systémy, bezbariérovost) a zkrátit přepravní dobu; to je
možné dosáhnout např. zavedením preferencí vozidel MHD na křižovatkách, vytvořením vyhrazených pruhů a zajištěním dostupnosti
nákupních center prostředky MHD, které není dostatečné.

2 Více využívejte veřejnou dopravu (zejména MHD), která je levnější

2 Automobilové cesty za nákupy a zábavou koordinujte a plánujte co

a v řadě případů i rychlejší (např. přesuny v centru velkých měst).
2 Pokud v lokalitě, kde bydlíte, není veřejná doprava dostupná, problém můžete diskutovat s orgány obce či městské části (zastupitelstvo, starosta).
2 Při cestách na delší vzdálenosti se pokuste využít železnici nebo
dálkové autobusy. Často je tento způsob pohodlnější a jistě bezpečnější.
2 V případě, že je použití automobilu skutečně jedinou možností,
nabídněte svému kolegovi (známému, příbuznému) spolujízdu,
protože oběma se vám sníží náklady. S každou další osobou v autě
se spotřeba energie a s ní spojené znečištění zvyšuje minimálně,
ovšem pokud pojede každý svým automobilem, bude znečištění
dvojnásobné.

nejefektivněji. Nakupujte například potraviny na delší období,
spojte cestu na nákup s návštěvou kina, úřadu apod. Ušetříte tím
jak životní prostředí, tak svoji peněženku i čas.
2 Jezděte ekonomicky! Šetříte tak palivo, svůj automobil i životní
prostředí. Časová úspora při razantním způsobu jízdy je při vzdálenostech v naší republice a vysokém provozu ve městech obvykle
zanedbatelná, kromě toho se vystavujete většímu riziku nehody.
2 Automobil vybírejte s ohledem na své potřeby. Pokud budete jezdit
obvykle ve dvou, je pro vás menší auto více ekonomickým i více ekologickým řešením.

Kde jsme čerpali informace?
2 Dopravní podnik hl. města Prahy – podklady o ceně jízdného
2 Kazmarová H.: Doprava a zdraví. Udržitelná doprava, Praha, květen

2007.
2 Marková A.: Doprava, zdraví a životní prostředí, prezentace, semi-

nář Udržitelná doprava, Praha, květen 2007.
2 Ročenka dopravy České republiky 2006, Ministerstvo dopravy, 2007
2 Sdružení automobilového průmyslu – podklady o registracích

a dovozech automobilů [online] na WWW: http://www.autosap.cz
2 Statistická ročenka životního prostředí ČR 2007, CENIA česká infor-

mační agentura životního prostředí, 2007.
2 Statistiky CDV Brno

2 Statistiky ČHMÚ
2 Statistiky ČSÚ (mzdy, makroekonomické údaje), [online] na WWW:

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/3109-07
2 Statistiky EU – Energetika a doprava v číslech, 2006.
2 Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v České

republice za rok 2006, Centrum dopravního výzkumu Brno, 2007.
2 Údaje WHO [online] na WWW: http://www.euro.who.int/envhealth
2 Výsledky sčítání dopravy ŘSD, oddělení dopravního inženýrství
2 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006, CENIA,

česká informační agentura životního prostředí, 2007, [online] na
WWW: http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf
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6 V malých sídlech (s počtem obyvatel do 10 tisíc) žije v České republice téměř

polovina populace.
6 Hodnocení kvality venkovního ovzduší se opírá především o výsledky měření,

které je s ohledem na požadavky legislativy směrováno především do velkých
aglomerací; nadlimitní koncentrace řady škodlivých látek se však kromě často
diskutovaných velkých měst mohou vyskytovat i v malých obcích.
6 Zásadní roli při znečištění ovzduší hraje především typ paliva

(při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí prašných
částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a těžkých kovů).
6 V posledních letech dochází k navyšování spotřeby tuhých paliv; významný

podíl na tomto trendu má především hnědé uhlí.

více
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Kolik nás stojí vytápění?
7 Roční náklady domácnosti na energii pro různé druhy vytápění
v roce 2006, Zdroj: TZB-info

1 – dřevo (kotel na dřevo)
2 – hnědé uhlí (klasický kotel)
3 – tepelné čerpadlo
4 – dřevěné pelety (kotel na pelety)
5 – dřevěné brikety (kotel na dřevo)

7 Index vývoje průměrné mzdy a cen energie pro vytápění
Zdroj: Teplárenské sdružení ČR energií a technická zařízení budov

6 – štěpka (kotel na štěpku)
7 – černé uhlí (klasický kotel)
8 – zemní plyn (klasický kotel)
9 – centrální zásobování teplem,
10 – elektřina akumulace
11 – elektřina přímotop

*Uvedené náklady se vztahují k domácnostem se spotřebou tepla 80 GJ
(tj. obvykle pro větší byty a rodinné domky).

V malých sídlech České republiky žije přibližně 50 % obyvatel. Zdraví této populace je však v současné době ohroženo kvalitou ovzduší.
Důvodem zhoršené kvality ovzduší na českém venkově jsou emise plynoucí z vytápění tuhými palivy. K návratu k tuhým palivům byli obyvatelé přinuceni jejich výhodnější cenou nezohledňující dopad na životní prostředí.
V ovzduší malých sídel byly naměřeny zvýšené až nadlimitní koncentrace znečišťujících látek. Jedná se zejména o prašné částice, polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy. Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k produkci dalších nebezpečných
látek (např. dioxinů).
V některých malých sídlech tak znečištění ovzduší může být srovnatelné se zátěží velkých městských aglomerací. Důležité jsou proto jak
podrobnější výzkumy kvality ovzduší v malých sídlech (které byly dosud soustředěny převážně do hustě osídlených oblastí), tak i konkrétní
opatření spočívající v podpoře postupné výměny používaných kotlů (kamen), ekonomické motivaci, ekologické dani či ve vyšší podpoře alternativních paliv.

Nejvíce energie běžná domácnost spotřebuje na vytápění – ve většině případů jde zhruba o 60–80 % celkové spotřeby energie. Náklady na vytápění představují pro domácnosti jednu z podstatných položek rozpočtů. V posledních letech se stává palčivým problémem
zejména rostoucí cena paliv a energií, která vede velkou část
domácností k přehodnocení dosavadního způsobu vytápění.
Vývoj posledních let ukazuje, že uživatelský komfort spojený
s vytápěním domácností a lepší kvalita ovzduší ustupují pro velkou
část domácností do pozadí. Důvodem je bezesporu výrazný růst cen
paliv a energií, který zvyšuje celkové náklady domácností. Příčinou
tohoto vývoje je především růst cen fosilních paliv na světových
trzích a rovněž problematické fungování volného trhu s energiemi

v ČR. Růst je patrný zejména v případě elektrické energie a zemního
plynu, jejichž ceny ve srovnání s vývojem průměrné mzdy rostou stejným či rychlejším tempem – v letech 1991 až 2006 se cena zemního
plynu zvýšila 6,5x a cena elektrické energie 4,4x. Toto zdražení vede
k přeorientování na levnější typ paliva. Mezi ně patří zejména nákladově nejméně náročné vytápění hnědým uhlím a produkty biomasy,
tj. dřevem či dřevěnými peletami a briketami, které oproti zemnímu
plynu snižují náklady na vytápění o více než 50 %. Smutným důsledkem snahy ušetřit je rovněž spalování různého domovního odpadu,
které přispívá ke zhoršení kvality ovzduší ve venkovských oblastech
a je těžko právně postižitelné.
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Čím vytápíme v našich domácnostech?
3 Vývoj spotřeby jednotlivých paliv malých zdrojů (REZZO 3) v ČR
Zdroj: ČHMÚ
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Do plynofikací obcí byly vkládány velké prostředky. Ceny nezohledňující dopad na životní prostředí však řadu obyvatel přinutily
k návratu k tzv. tuhým palivům (zejména ke dřevu a uhlí). Pokud bude
zdražování cen plynu nadále pokračovat, lze předpokládat, že se
k vytápění tuhými palivy vrátí většina obyvatel malých sídel. Uvedený graf jasně poukazuje na stabilizaci až pokles využívání plynu
v posledních letech (po jeho nárůstu v 90. letech) a na návrat k tuhým
palivům, zejména k hnědému uhlí.

Jaký je vývoj produkce emisí z vytápění domácností?
7 Vývoj plynofikace obcí v ČR
Zdroj: ČSÚ

Zvýšení ceny plynu však není jedinou příčinou špatného stavu
ovzduší malých sídel. Problém představuje i obtížná kontrola soukromých objektů, nákladnější a technicky obtížnější centrální zásobování teplem v porovnání s velkými městy či stále nedostatečné využívání ekologicky vhodnějších opatření – tepelné izolace, používání
alternativních zdrojů či výstavba nízkoenergetických domů.

7 Vývoj emisí vybraných látek z vytápění domácností v letech 2000–2005 v ČR
Zdroj: ČHMÚ
7 Vývoj emisí PM10 (kt/rok)
7 Vývoj emisí PAU (kt/rok)
7 Vývoj emisí NOx (kt/rok)

Stav ovzduší v ČR lze v současné době charakterizovat příznivým
trendem poklesu emisí oxidu siřičitého (SO2) a oxidů dusíku (NOx)
z velkých zdrojů a emisí těkavých organických látek (VOC) z velkých
zdrojů a ze silniční dopravy. V posledních letech je však patrný rostoucí trend produkce znečišťujících látek z dopravy a vytápění domácností. Vytápění domácností produkuje stále více emisí oxidu siřičitého (v roce 2005 téměř 13 %), prašných částic a polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAU). Z tohoto sektoru stoupají i emise
oxidů dusíku, nicméně z celkového pohledu nejsou domácnosti jejich
významným emitentem. V roce 2005 tvořily emise NOx ze sektoru
vytápění domácností necelá 4 %.

7 Vývoj emisí SO2 (kt/rok)

Připomínáme, že …
Emisí se rozumí vypouštění nebo únik znečišťující látky (skupiny
látek) do životního prostředí. Její množství, které uniká ze zdroje
znečištění, se zpravidla vyjadřuje jako hmotnostní tok znečišťující
látky za jednotku času (např. kt.rok-1).
Imisí se rozumí množství znečišťující látky (skupiny látek) v ovzduší
a přecházející na příjemce (lidi, zvířata, rostliny a materiály). Jednoduše lze říci, že po úniku látky (emisi) prochází tato látka fyzikální
a chemickou přeměnou (rozptyl, chemické reakce) a změřené množství
látky po této přeměně v určitém místě se nazývá imise. Imise se zpravidla vyjadřuje v jednotkách hmotnostní koncentrace, tzn. hmotnost
znečišťující látky v jednom metru krychlovém vzduchu (µg.m-3).
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Jak se podílí vytápění domácností na znečišťování vzduchu, který dýcháme?
3 Průměrný podíl významných sektorů na emisích PM10 v ČR (%)
Zdroj: ČHMÚ

Vytápění domácností představuje významný plošný zdroj prašných
částic a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).
Prašné částice PM10 a PM2,5 (index informuje o jejich velikostní frakci)
jsou produkovány zejména spalovacími procesy (spalováním uhlí
a biomasy ve stacionárních zdrojích a pohonných hmot v motorech
dopravních prostředků). Nejvýznamnější jsou energetické sektory
(veřejná a průmyslová energetika a právě vytápění domácností). Ty
společně produkují přibližně dvě třetiny celkových emisí PM10.

7 Průměrný podíl významných sektorů na emisích PAU v ČR (%)
Zdroj: ČHMÚ

Na emisích prašných částic (PM10) se vytápění domácností podílí
celými 38 %, a je tak nejvýznamnějším zdrojem těchto částic. Na emisích tzv. jemných částic (frakci PM2,5) se vytápění podílí 27 %.
Emisní bilance PAU jasně dokládá potřebu řešit emise z vytápění
domácností. Z důvodů nekvalitního spalování tuhých paliv v nevyhovujících domácích topeništích je vytápění domácností dlouhodobě
bezkonkurenčně nejvýznamnějším zdrojem těchto karcinogenních
látek. Vytápění domácností produkuje celých 66 % emisí PAU.

29 30

Jaký vzduch dýchají obyvatelé malých sídel? Jak je kvalita ovzduší ovlivněna …
7 Lokalizace modelových obcí ve studii SZÚ
Zdroj: SZÚ (VaV 740/4/01)

Státní zdravotní ústav ve spolupráci s MŽP provedl studii (VaV
740/4/01 „Charakteristika zátěže obyvatel malých sídel škodlivinami
z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly“) zabývající se kvalitou
ovzduší v malých sídlech České republiky. V rámci studie bylo sledováno ovzduší ve třech modelových sídlech (Habartice, Havlovice,
Třešť) s různým počtem obyvatel, odlišnými druhy vytápění a různým
životním stylem místních obyvatel.
Všechna sídla jsou umístěna v oblastech s minimálním dálkovým
přenosem škodlivin, počet obyvatel v nich nepřekročil 5 000 a hlavní
podíl na vytápění měla lokální topeniště. Doba měření probíhala od
listopadu 2002 do září 2003 se zahrnutím celé topné sezony
2002/2003. Byly sledovány hodnoty oxidu siřičitého, oxidu dusičité-

Závěry studie SZÚ jsou alarmující. Jednoduše lze říci, že lidé
v malých sídlech dýchají stejný, v některých případech dokonce horší vzduch, než lidé ve velkým městech. Ze studie vyplývá,
že kvalita ovzduší v takovýchto sídlech závisí zejména na palivu, kterým obyvatelé vytápějí své rodinné domy a byty, a rovněž na správném provozu spalovacího zařízení (problémem
může být např. zanesený komín).
Výsledky studie upozornily zejména na vážnost situace
týkající se znečištění ovzduší prašnými částicemi, PAU a arsenem. Nejhorší kvalita ovzduší byla zjištěna tam, kde většina
obyvatel používala k topení hnědé uhlí. V malých obcích se
navíc projevuje výrazný sezonní chod v důsledku spalování
paliv v topné sezoně.

ho, prašné částice, PAU a vybrané prvky (arsen, olovo, kadmium
a mangan).
Cílem studie bylo získat informaci o reálné úrovni znečištění
ovzduší v malých sídlech, návazně na základě dlouhodobého měření
popsat a charakterizovat zátěž obyvatel malých sídel, určit příčiny
znečištění ovzduší a navrhnout postupy vedoucí ke zvýšení kvality
ovzduší, respektive snížení znečištění ovzduší těchto oblastí.
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OVZDUŠÍ MALÝCH SÍDEL – JAK SE VÁM DÝCHÁ?

… prašnými částicemi

… polycyklickými aromatickými uhlovodíky

3 Porovnání ročních průměrných koncentrací PM10 ve vybraných lokalitách
Zdroj: SZÚ

7 Porovnání ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu ve
vybraných lokalitách, Zdroj: SZÚ

7 Roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2006
Zdroj: ČHMÚ
Koncentrace (ng.m-3)

µg/m3

LAT (spodní mez posouzení) – pokud
je koncentrace polutantu pod
touto hodnotou, nemusí se
měřit, ale stačí
modelování nebo
odborný
odhad
UAT (horní
mez posouzení)
– pokud je koncentrace polutantu
nad touto hodnotou,
měření
je povinné
Pokud je mezi UAT a LAT
lze kombinace měření a
modelování znečištění ovzduší
LV (imisní limit)

Znečištění prašnými částicemi PM10 představuje největší problém kvality ovzduší v ČR. Ze studie SZÚ vyplývá, že v malých sídlech
je nejhorší situace tam, kde obyvatelé používají k topení hnědé uhlí.
Obyvatelé Havlovic při vytápění hnědým uhlím vyprodukovali 15 kg
prašných částic na obyvatele ročně, obyvatelé Habartic při vytápění
dřívím 11,6 kg na obyvatele ročně a obyvatelé plynofikované Třeště
pouze 4,33 kg na obyvatele ročně.
Dle studie SZÚ nedošlo sice k překročení ročního imisního limitu
v žádné ze tří sledovaných obcí, avšak v Havlovicích došlo k překročení
denního (24hodinového) imisního limitu. Úroveň znečištění prašnými
částicemi v uvedených obcích lze považovat za srovnatelnou s velkými
městy, kde jsou škodliviny produkovány především silniční dopravou.

V roce 2006 byla hodnota průměrného 24hodinového imisního
limitu pro PM10 překročena na 29 % území ČR, tedy na území, kde žije
62 % populace. Jak již bylo zmíněno, na zatížení ovzduší těmito částicemi se významně podílí kromě vytápění především doprava.
Důsledkem je, že zátěž obyvatelstva prašnými částicemi je problémem
i velkých měst a aglomerací, ve kterých však není vliv vytápění díky
vhodnější struktuře paliv tak významný. Zde je nutné si uvědomit již
zmíněnou skutečnost, že měření kvality ovzduší je soustředěno zejména do hustě osídlených oblastí. O skutečné úrovni zátěže v malých sídlech nejsou zatím k dispozici přesné údaje. Výsledné číslo území
i populace zatížené nadlimitními koncentracemi bude tedy s největší
pravděpodobností vyšší.

Velkým problémem kvality ovzduší v malých sídlech je obsah PAU.
V rámci hodnocení PAU je sledována sloučenina benzo(a)pyren (BaP).
V roce 2006 byl benzo(a)pyren sledován celkem na 28 lokalitách. Z nich
byl cílový imisní limit překročen na 24 lokalitách, a to na lokalitách městských (19 z 20), předměstských (5 ze 6); pouze na jediných dvou venkovských lokalitách byla úroveň BaP pod limitem. V lokalitách s vyšším podílem emisí z domácích topenišť, která spalují pevná fosilní paliva,
prekročily 24hodinové koncentrace v zimní sezoně i 20 ng.m-3. Imisní limit
pro benzo(a)pyren (roční průměr) je stanoven na 1 ng.m-3. Byly tedy podpořeny obavy, že i v dalších obcích a městech, dochází vlivem lokálních
zdrojů k překračování imisních limitů.
Hodnotám překračujícím cílový imisní limit pro BaP bylo v roce 2006
vystaveno přibližně 69 % obyvatel žijících na 9 % území ČR. I zde je nutné

≤ 0,4 (≤ LAT) 39,7 %
> 0,4–0,6 (LAT–UAT) 35,4 %
> 0,6–1,0 (UAT–LV) 15,9 %
> 1,0–2,0 (LV–2) 6,6 %
> 2,0 2,4 %

si uvědomit, podobně jako u prašných částic, že BaP je produkován nejen
vytápěním domácností. Mapa však ukazuje, že situace je vážná nejen
v průmyslových oblastech, a podobně jako u prašných částic PM10 bude
míra zatíženého území i obyvatelstva vyšší.
Na vážnost situace ukazuje i studie SZÚ, v rámci které byly ve všech
třech sledovaných sídlech zjištěny koncentrace BaP nad hladinou průměrného ročního imisního limitu. V Havlovicích, kde se topí převážně
hnědým uhlím, dosahovaly hladiny BaP hodnot srovnatelných s Karvinou či Ostravou – tedy v lokalitách silně průmyslově zatížených. Úroveň
BaP v ovzduší zde dosáhlo sedminásobné hodnoty imisního limitu. Ve zbývajících dvou sídlech roční průměrné úrovně benzo(a)pyrenu také překročily stanovený limit a zároveň byl všude ověřen výskyt vysokých úrovní
v topné sezoně.

OVZDUŠÍ MALÝCH SÍDEL – JAK SE VÁM DÝCHÁ?

… dalšími škodlivinami
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Jak se mění koncentrace v průběhu roku? Jaký je rozdíl mezi létem a zimou?

3 Porovnání ročních průměrných koncentrací arsenu ve vybraných lokalitách

7 Roční chod koncentrací vybraných znečišťujících látek ovzduší
v Přerově, Zdroj: ČHMÚ; Ekotoxa Opava (zpracovatel dat)

7 Roční chod benzo(a)pyrenu ve třech sledovaných obcích
Zdroj: SZÚ

µg/m3

(µg/m3)

Zdroj: SZÚ

Kromě prašných částic a polycyklických aromatických uhlovodíků produkuje vytápění domácností mnoho dalších více či méně škodlivých
látek. Typickým příkladem je arsen. Na základě studie SZÚ bylo zjištěno,
že v modelové obci, kde je ve významné míře spalováno hnědé uhlí,
dosahuje průměrná roční úroveň znečištění ovzduší arsenem 82 %
(0,0049 µg.m-3) stanovené limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí.
Jedná se tedy, v kontextu České republiky, o velmi zatíženou lokalitu.
Průměrná roční koncentrace NO2 se v modelových sídlech pohybovala
pod hodnotou ročního imisního limitu, který je stanoven na
40 µg.m-3. Hodnoty SO2 byly zaznamenány na úrovni svého přirozeného
pozadí (3 až 7 µg.m-3), pouze v Havlovicích jedna 24hodinová koncentrace (176 µg.m-3) překročila svůj limit (125 µg.m-3). Existují však obavy ze
zvýšení jeho koncentrací v důsledku nárůstu vytápění uhlím.

Velkým nebezpečím pro obyvatele malých sídel jsou i látky, které
vznikají spalováním nepovolených paliv, tzn. odpadu (např. plastové
nádoby, natřené nebo nalakované dřevo, pneumatiky apod.). Tento
odpad mnoho lidí považuje za zdroj energie. Lidé spalují odpad v kamnech i v otevřených ohništích. Řada obyvatel ve vzorových sídlech studie
SZÚ spalování domácího odpadu v kamnech přiznala. Důvodem se stává
jak ekonomická situace obyvatel, tak i nevědomost o tom, jak nekvalitně
spálený odpad ovlivní vzduch, který dýchají oni, jejich děti a sousedé. Při
nedokonalém spalování odpadů (relativně nízká teplota dosažená
v domácích spalovacích zařízení, nedostatečný přístup kyslíku) totiž
vzniká mnoho nebezpečných látek, které následně unikají do ovzduší
(oxid uhelnatý, VOC, PAU, dráždivý akrolein, saze s obsahem PAU). Při
spalování materiálu s obsahem chloru (např. PVC) vznikají dioxiny.

Roční chod koncentrací znečišťujících látek je výsledkem sezonního
chodu meteorologických podmínek. V zimním období dochází často
k teplotním inverzím a k následnému zhoršení rozptylových podmínek.
Imisní situace se tak významně zhoršuje především během topné
sezony. Důkazem toho je např. analýza chodu koncentrací na stanici
měření kvality ovzduší v Přerově. Výrazný chod (minima v letních měsících, maxima v zimě, kdy se topí) vykazují kromě SO2 i další látky produkované, mimo jiné, vytápěním – např. PM10, NOx a CO. Ke zhoršení
situace v malých sídlech během zimy přispívá právě vytápění tuhými
palivy a následný únik znečišťujících látek do ovzduší během topné
sezony.

Toto si můžeme ukázat na příkladu BaP. V topné sezoně jsou dosahovány extrémně vysoké koncentrace. Při nízkých teplotách vzduchu
rostl i podíl toxických PAU, což prokazuje původ těchto PAU z vytápění
domácností.
Nepříznivě může mnohdy působit i geografická poloha obce.
Negativní vliv má především u sídel v kotlinách a údolích, kde nedochází k dostatečné výměně vzduchu. Zde pak v zimě – tedy v topné
sezoně – dochází často ke zmíněné inverzní situaci, kdy se stabilní
vrstva studeného vzduchu nachází pod vrstvou teplého vzduchu
a dochází k hromadění těchto látek v přízemní vrstvě vzduchu, neboli
přesně tam, kde dýcháme. Studený vzduch zde vytvoří pomyslnou
pokličku, která brání rozptylu znečišťujících látek, a dochází tak
k jejich výskytu v silně zvýšeném množství.

OVZDUŠÍ MALÝCH SÍDEL – JAK SE VÁM DÝCHÁ?

Jaké škodliviny z vytápění působí na zdraví obyvatel?

Prašné částice
6 negativní zdravotní účinky PM10 a PM2,5 se projevují již při velmi nízkých koncentracích
6 mezi akutní účinky, tj. důsledek vystavení se vysokým denním až několikadenním koncentracím prašných částic, patří např. podráždění
sliznic dýchacích cest, nadměrná produkce hlenu a snížení samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí vedoucí k usnadněnému vzniku
infekce; opakující se onemocnění může vést k vzniku chronických obtíží; krátkodobé zvýšení koncentrací prašných částic se projevuje
zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti a úmrtnosti
6 nebezpečí prašných částic spočívá i v tom, že jsou nosiči látek, které dráždí dýchací ústrojí a představují nebezpečí pro náš zdravotní
stav (SO2, těžké kovy, PAU)
SO2
6 nepříznivý vliv SO2 je dán jeho vysokou rozpustností
6 SO2 je vstřebáván sliznicemi nosu a horních cest dýchacích a zde se také projevuje jeho silně dráždivý vliv
6 k hlavnímu zdravotnímu důsledku SO2 patří zvýšená respirační nemocnost horních cest dýchacích, dochází ke zhoršení projevu astmatu
a bronchitid; kromě toho SO2 silně dráždí oči

PAU
6 řada PAU má toxické, mutagenní, teratogenní či karcinogenní účinky
6 v praxi je nejvíce používaným zástupcem PAU karcinogenní benzo(a)pyren (BaP)
Arsen
6 hlavní cestou expozice arsenu je vdechování a příjem potravou a vodou
6 arsen se ukládá zejména v kůži, v nehtech a ve vlasech
6 chronická otrava arsenem se projevuje kožními změnami, postižením nervového a cévního systému, trávicího ústrojí a krvetvorby
6 jsou prokázány karcinogenní účinky na lidský organismus
6 kritickým účinkem po expozici vdechováním je rakovina plic
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Jak působí škodliviny produkované špatným vytápěním na zdraví obyvatel?

Zdrojem informací o vztahu znečištění ovzduší a zdraví jsou
tzv. epidemiologické studie. Nalezení jednoznačné informace
o vlivu znečišťujících látek není však jednoduché kvůli spolupůsobení mnoha dalších faktorů. Vdechnutá látka může působit přímo
v dýchacím ústrojí, kde se projeví výskytem nebo zhoršením obtíží.
Látka se dostává do krve a je přenesena do různých orgánů, kde se
může projevit její negativní působení.
Vliv znečištěného ovzduší se týká celé populace, zvláště pak
s ohledem na věk a aktuální zdravotní stav. K citlivé skupině obyvatel patří děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním
dýchací a oběhové soustavy, astmatici a alergici. Více jsou ohroženi i lidé s nesprávným životním stylem, např. kuřáci, lidé se špatnými stravovacími návyky či lidé vystavení stresu.
Další skutečností je, že z ovzduší na nás působí směs škodlivých
látek, jejichž množství je velice proměnlivé jak v čase, tak v prostoru, a proto je obtížné stanovit jasné účinky jednotlivých polutantů.
Příklady konkrétních zdravotních rizik si můžeme ukázat na
výsledcích studie SZÚ, které přehledně shrnuje následující tabulka.
Z uvedeného vyplývá, že podle teoretického výpočtu vystavení
se uvedeným průměrným ročním koncentracím PM10 představuje
zvýšení výskytu respiračních syndromů u dětí o 2,4 % až 3,9 %.
Výsledek odhadu celoživotního rizika vzniku rakoviny byl nejhorší
v případě působení BaP u obyvatel v Havlovicích. Pokud by této
koncentraci byli lidé vystaveni po celý život (70 let), pravděpodobnost vzniku rakoviny by byla u zhruba 6 lidí z 10 tisíc obyvatel.

7 Zdravotní rizika ve vzorových sídlech studie SZÚ
Zdroj: SZÚ

Průměrná roční koncentrace
látky/ vliv na zdraví
PM10 (µg.m-3)
Výskyt chronických respiračních
syndromů u neovlivněné
dětské populace
Výskyt chronických respiračních
syndromů u ovlivněné
dětské populace
BaP (ng.m-3)
ILCR *
Arsen (µg.m-3)
ILCR *

Třešť

Havlovice

Habartice

26

32

32

3%
5,9 %

6,9 %

5,4 %

2,63
2,3 x 10-4
0,0008
1,2 x 10-6

7,38
6,4 x 10-4
0,005
7,5 x 10-6

1,44
1,3 x 10-4
0,0011
1,7 x 10-6

*ILCR: počet předpokládaných případů nádorového onemocnění na
počet osob

Pokud by byly výsledky týkající se nárůstu rakoviny (v důsledku
vystavení se uvedeným koncentracím BaP a arsenu) uvažovány
jako reprezentativní pro 4,5 milionu obyvatel žijících v malých sídlech, znamenalo by to riziko navýšení o 585 až 2 880 případů
rakoviny u těchto obyvatel.
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OVZDUŠÍ MALÝCH SÍDEL – JAK SE VÁM DÝCHÁ?

Jaká opatření povedou ke zlepšení kvality ovzduší v malých sídlech?

Opatření budou realizována pomocí konkrétních aktivit uvedených v Národním programu snižování emisí s tím, že na základě jejich realizace
lze ve střednědobém horizontu očekávat významné přínosy ke zlepšení nepříznivé situace.

Opatření

Popis opatření

Stanovit technické
požadavky na spalovací
zdroje o jmenovitém
tepelném výkonu do 0,2 MW

Do 31. 12. 2008 budou stanoveny technické požadavky na spalovací zdroje
o jmenovitém tepelném výkonu do 0,2 MW. Opatření bude realizováno
prostřednictvím komplexní novely zákona o ochraně ovzduší
a příslušných prováděcích právních předpisů.

Zajistit kontrolovatelnost
spalovacích zdrojů
umístěných v domácnostech

Do 31. 12. 2008 budou stanoveny podmínky pro kontrolu zdrojů
znečišťování ovzduší umístěných v domácnostech. Opatření bude
realizováno prostřednictvím zákona o ochraně ovzduší.

Umožnit spalování tuhých fosilních
paliv v sektorech vytápění komerčních
a veřejných objektů a vytápění
domácností pouze ve zdrojích,
které budou plnit
stanovené technické požadavky

Od 1. 1. 2014 bude omezeno spalování tuhých fosilních paliv ve spalovacích
zdrojích pouze na spalovací zdroje, které splní dané emisní parametry.
Aktivita bude realizována prostřednictvím komplexní
novely zákona o ochraně ovzduší. Aktivitě bude předcházet finanční podpora
náhrady nevyhovujících spalovacích zdrojů v domácnostech za nové,
environmentálně šetrné zdroje tepelné energie.

Jak změnit způsob vytápění?
7 Jakou dotaci můžete získat

Tepelná
čerpadla

Kotle
na biomasu

Solární systémy
pro ohřev
vody

Solární systémy
pro přitápění
a ohřev vody

Solární systémy
pro výrobu
elektřiny

Vypracování
odborného
posudku

30 %
nákladů

50 %
nákladů

50 %
nákladů

50 %
nákladů

50 %
nákladů

50 %
nákladů

maximálně
60 000 Kč

maximálně
50 000 Kč

maximálně
50 000 Kč

maximálně
60 000 Kč

maximálně
200 000 Kč

maximálně
3 000 Kč

Vyhodnocení koncentrací znečišťujících látek naměřených SZÚ
v rámci studie tří malých sídel přineslo – mimo jiné – jasný závěr, že
zdejší kvalita ovzduší závisí především na používaném palivu
k vytápění domácností. Co udělat tedy pro to, aby vzduch na českém
venkově byl opět čistý?
První možností je místo starých kamen pořídit moderní s lepšími technickými parametry nebo přejít na zemní plyn (elektřina
v tomto případě znamená pouze přenesení emisí do jiné sféry, kromě
toho je cenově nejméně výhodná). Toto však vyžaduje od domácností určité investice, pro které nemá většina obyvatel dostatečné
finanční prostředky.

O částečnou dotaci lze však požádat SFŽP ČR; zároveň MŽP zařizuje poskytnutí dotaci z EU na každou investici, která přinese úsporu
energie a současně zlepšení kvality ovzduší. Podmínkou je, aby zařízení měla certifikát ekologicky šetrného výrobku. O podporu mohou
žádat i další instituce (např. školy), pokud nejsou napojeny na centrální zdroj vytápění.

OVZDUŠÍ MALÝCH SÍDEL – JAK SE VÁM DÝCHÁ?

Další opatření pro zlepšení kvality ovzduší v malých sídlech ...

Ekologická daň

A co s odpadem?

Dalším aktuálním opatřením je nová ekologická daň. Ta od 1. ledna
2008 zdraží energii podle toho, jak její zdroj – dané palivo – škodí
životnímu prostředí. Od daně tak bude osvobozeno ekologičtější
vytápění zemním plynem pro domácnosti stejně jako obnovitelné
zdroje a energie z nich vyrobená a centrální zásobování teplem
z kombinované výroby elektřiny a tepla.

V opatřeních vedoucích ke snížení znečišťování ovzduší z vytápění
musí být zahrnuty i nástroje vedoucí k eliminaci spalování odpadů.
V obcích, kde je poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven na základě
individuální smlouvy, je důvodem pro spalování odpadů i šetření
místa v popelnici (vedle použití odpadu jakožto zdroje tepla). Tento
problém není zpravidla tak výrazný tam, kde je použito stanovení
výše poplatku obecní vyhláškou.

Domácnosti, které v současnosti topí uhlím, naopak musí v důsledku nového zdanění počítat s jeho zdražením o cca 10 %. Náklady na
vytápění uhlím by se tak měly postupně přiblížit k nákladům na
vytápění zemním plynem a následným navýšením daně na uhlí v dalších fázích ekologické daňové reformy (2010 a 2014) by se mělo vytápění uhlím domácnostem přestat zcela vyplácet. V případě elektřiny
dojde ke zdražení o 1–2 %, od daně však bude osvobozena elektřina
pocházející z alternativních zdrojů energie. Ekologická daň by však
měla být tzv. fiskálně neutrální, to znamená, že by měla být kompenzována snížením jiného zdanění, tj. snížením plateb na sociální pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, které se
uskuteční po vyhodnocení výběru ekologické daně, které by mělo
proběhnout od 1. 1. 2009.

Rozšíření spalování odpadů by měla omezit i legislativně zakotvená možnost kontroly malých lokálních topenišť doplněná odpovídajícím systémem sankcí za prokázané spalování odpadů v domácích
topeništích a zahradních ohništích.

39 40

... a zpřístupnění souvisejících informací

Podle výstupů studie SZÚ vycházejících z doplňkových šetření jsou obyvatelé nedostatečně informováni o škodlivosti spalování
odpadů a méně kvalitních paliv a nejsou k dispozici ani srozumitelné informace o palivech dostupných na trhu.
MŽP ve spolupráci s MZd připravilo informační kampaň, jejímž cílem je informovat obyvatele o zhoršující se kvalitě ovzduší
v malých sídlech.
Kampaň bude probíhat celou topnou sezonu 2007/2008. Předpokládá se každoroční opakování a aktualizace kampaně vzhledem
k platné legislativě, a to minimálně do roku 2013, kdy začnou platit nové požadavky pro malé spalovací zdroje.

Dílčí cíle informační kampaně:
2 informovat obyvatele o emisích vznikajících vytápěním nevhodnými palivy
2 informovat obyvatele o možnosti změny situace
2 informovat obyvatele o zdravotních rizicích plynoucích ze zhoršeného stavu ovzduší

Cílové skupiny kampaně:
2 domácnosti s individuálním vytápěním
2 zastupitelstva obcí
2 média
2 výrobci spalovacích zařízení

Nástroje kampaně:
2 http://www.env.cz/vytapeni
2 pravidelné tiskové zprávy
2 diskuze s odborníky, konference apod.
2 distribuce informačních letáků
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Jak uspoříme energii u nás doma?

Kde jsme čerpali informace?

U většiny domů lze učinit celou řadu opatření, která mohou snížit spotřebu tepla na vytápění až o desítky procent. U staršího nezatepleného
domu můžeme dosáhnout úspory dokonce i přes 50 %. A tím nejen šetříme energii, ale také naši peněženku.

2 Braniš M., Domasová M., Kožnarová J.: Wintertime PM10

Naprosto vyloučíme
klimatizaci – dobře
řešený dům klimatizaci
nepotřebuje.

Nejúčinnějším, byť
investičně náročnějším
opatřením je kompletní
zateplení domu.

Úniky tepla z rodinných domů:
okna a vnější dveře: 30–35 %
obvodové stěny: 25–35 %
stropy a střecha: 10–15 %
podlahy: 5–15 %

V případě nedostatku finančních
prostředků lze
uvažovat alespoň
o dílčí tepelné
izolaci nevytápěných
místností, např.
stropu sklepa,
podlahy nevytápěné
půdy, případně
střechy domu.

Účinná je i kvalitní regulace
vytápění např. pomocí
termoregulačních ventilů.
Jejich instalace může ušetřit až kolem 15 % spotřeby
tepla na vytápění, pořízení
nás přitom vyjde jen na
několik tisíc korun.

2

2

2

2

2

Zabránit úniku tepla
lze také izolací rozvodů tepla v nevytápěné
části domu.

Programovou regulací
(vytápění pouze části
bytu nebo po část dne).

U staršího domu je vhodné spojit zateplení
také s výměnou oken, která bývají jedním
z míst, kudy uniká nejvíce tepla. Současná
okna mají totiž daleko lepší tepelněizolační
vlastnosti než dříve vyráběná okna.

2
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6 Poptávka po energii se v souvislosti s rozvojem dopravy, růstem

průmyslové výroby, životní úrovně obyvatel a vybavenosti
domácností zvyšuje.
6 Energetická náročnost ekonomiky ČR v posledních letech klesá

(v roce 2006 o 6,5 %); v mezinárodním srovnání je však stále vysoká.
6 Dochází ke změně struktury energetických zdrojů ve prospěch tzv. ušlechti-

lejších druhů energie (klesá podíl tuhých paliv ve prospěch plynu a OZE).
6 Vyšší spotřeba energie znamená i větší zatížení životního prostředí

(emise škodlivých látek, negativní dopady těžby energetických surovin).
6 Značné rezervy ve snižování spotřeby energie představuje zvýšení

energetické efektivnosti a snižování ztrát energie.
více
na straně
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Jaký je stav a vývoj sektorů, které se podílejí na spotřebě energie?
... průmysl … doprava …
7 Vývoj indexu průmyslové produkce v ČR
Zdroj: ČSÚ

Co je index průmyslové produkce?
Index průmyslové produkce měří vlastní výstup průmyslových
odvětví i průmyslu celkem očištěný od cenových vlivů. Meziroční index průmyslové produkce je ukazatel charakterizující
změnu produkce oproti předchozímu roku, bazický index průmyslové produkce pak vyjadřuje vývoj produkce oproti zvolenému základnímu (výchozímu) roku, kterým je v našem případě
rok 2000. Předchozí, resp. výchozí rok vždy odpovídá hodnotě
100. Hodnota, o kterou je tato úroveň překročena, odpovídá
ročnímu, resp. celkovému přírůstku výroby.

Spotřeba energie neustále stoupá. Hlavními důvody jsou růst průmyslové výroby a vybavenosti domácností, rozvoj osobní a nákladní
dopravy a rostoucí úroveň služeb. Růst průmyslu je spojen se zvyšováním národního bohatství a stoupající životní úrovní obyvatelstva, ale
současně znamená s výrazně rozvijící se dopravou vyšší spotřebu paliv, energie a surovin a produkci řady škodlivin vypouštěných do životního prostředí. Spolu s růstem spotřeby se mění i její rozdělení mezi hlavní spotřebitele, kdy především průmysl ustupuje dopravě a domácnostem. V souladu s udržitelností rozvoje je potřeba s veškerou energií zacházet šetrně a snažit se o co největší energetické úspory.

V ČR zaznamenáváme poměrně významný rozvoj průmyslu, zvláště
pak průmyslu zpracovatelského. V roce 2006 dosáhla průmyslová produkce v ČR nejvyšší nárůst od roku 2000 (+ 9,7 %), kdy započal vzestupný trend související s úspěšně postupující restrukturalizací. Český průmysl přitom roste daleko výraznějším, až dvojnásobným tempem ve
srovnání s průměrem EU 25, resp. EU 27.
Dynamický růst byl způsoben především náběhem nových výrobních
kapacit, zejména v automobilovém a elektronickém průmyslu (výroba
počítačů). Rostlo i tradiční strojírenství (zejména dodávky pro energetiku) a modernizovaný ocelářský průmysl.
Naopak některé obory zpracovatelského průmyslu zaznamenaly útlum
a pokles výroby, především textilní a oděvní průmysl, výroba vlákniny,
papíru a výrobků z papíru.

Změny ve skladbě našeho zpracovatelského průmyslu přitom probíhají ve prospěch výrob s nižší energetickou náročností.
Dalším významným spotřebitelem energie je doprava. V současnosti
se dynamicky rozvíjí především doprava silniční (zejména nákladní
a osobní automobilová), jejíž podíl na celkové přepravě v ČR výrazně
narůstá. Rozvoj silniční dopravy se odráží v nárůstu energetické spotřeby tohoto sektoru i ve zvyšování jeho podílu na celkové spotřebě energie
v ČR, který v roce 2005 činil 22,5 %. Z hlediska životního prostředí je silniční doprava značně problematická a je spjata s řadou negativních vlivů.
O nich i o rozvoji dopravy v ČR blíže pojednává kapitola „Silniční doprava
– kudy vede cesta?“.

více
na straně
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Domácnosti … Jak žijeme?
7 Rozdělení spotřeby elektrické energie v domácnosti
Zdroj: E.ON Energie, a.s.

Co je to energetická náročnost a jaký je její vývoj?
7 Podíly energetické spotřeby dle jednotlivých
spotřebičů, Zdroj: EkoWatt

7 Struktura konečné spotřeby paliv
a energie v domácnostech, Zdroj: ČSÚ

7 Porovnání vývoje celkové energetické náročnosti, spotřeby PEZ
a HDP v ČR, Zdroj: MPO

7 Mezinárodní srovnání energetické náročnosti ekonomiky
Zdroj: Eurostat
Mezinárodní srovnání
uvedené v grafu není
plně adekvátní, vzhledem
k použité metodice.
Cenové údaje jsou
vztaženy k stálým cenám
roku 1995 a není zohledněna parita kupní síly.

Údaj v kWh – spotřeba elektřiny za rok
Údaj v % – podíl na celkové spotřebě elektřiny domácností

více
na straně
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Lidé v Česku žijí v téměř 4 milionech domácností a jejich vybavenost
je dosti rozdílná. Přesto je patrný rostoucí trend ve vybavenosti zejména moderními elektrickými spotřebiči a předměty dlouhodobé spotřeby,
který je spjat se zvyšováním životní úrovně a celkového komfortu života. Například počet majitelů počítače či myčky nádobí se od roku 1996
téměř zdvojnásobil. Proto vzhledem k očekávanému růstu životní úrovně budou stoupat i energetické nároky domácností.
Růst lze předpokládat především u předmětů a přístrojů, u nichž je
buď vybavenost zatím nízká, nebo u tzv. „technických inovací“, tj. u přístrojů, u kterých dochází k velkým technickým pokrokům v jejich vývoji
(osobní počítače, myčky nádobí, mikrovlnné trouby či klimatizační zařízení). Průměrné stáří těchto „inovací“ se pohybuje mezi 4–5 roky
a u běžných předmětů do 10 let.

Nejvíce energie je v domácnostech spotřebováno na vytápění, dále
na ohřev vody a přípravu jídel. Pro dosažení tepelné pohody v místnosti se v našich klimatických podmínkách vytápí obvykle 7–8 měsíců
v roce. Avšak vlivem řady faktorů, jako je např. přetápění či špatná
tepelná izolace, je naše spotřeba energie na vytápění téměř o třetinu
vyšší, než je nezbytně nutné. Doporučená teplota pro obytné místnosti je v rozmezí 20–22 °C, naopak pro ložnice postačí 18 °C.
Na spotřebu elektrické energie spojenou s provozem všech elektrických spotřebičů vydávají domácnosti stále více finančních prostředků ze
svých rozpočtů, a to rovněž v důsledku rostoucích cen energií. Elektrická energie je však pouze jedním z druhů energií, které domácnosti
mohou spotřebovávat. Mezi další energie a paliva důležité pro „domácí
pohodu“ patří zemní plyn, tuhá paliva či dodávané teplo.

Hospodárnost při využívání energie charakterizuje energetická
náročnost, která představuje množství energie potřebné k zajištění
určitého objemu výroby, dopravy či služeb. Odpovídá tedy nárokům,
které si klade určité odvětví na spotřebu energie. Cílem je dosáhnout
co největší produkce a zajištění rozsahu a kvality služeb při co nejnižších nárocích na energetické zdroje. Energetická náročnost v ČR,
tj. spotřeba prvotních energetických zdrojů (PEZ) na jednotku hrubého domácího produktu (HDP), v posledních letech klesá. Dochází
k tomu především díky zrychlenému ekonomickému růstu, zvyšujícímu se podílu výrob s nižší energetickou náročností a využíváním nejlepších dostupných technik. V roce 2006 se náročnost meziročně
snížila o 6,5 %, což je nejvíce od roku 1995. I přes zaznamenaný
pokles je v mezinárodním srovnání energetická náročnost ekono-

miky v ČR stále vysoká. K hlavním příčinám patří především stále
vysoké užití energeticky náročných technologií a vysoký podíl průmyslu ve struktuře národního hospodářství. Dalšího snížení energetické náročnosti bychom měli dosáhnout především díky úsporám
paliv a energie. Ekonomicky nadějný potenciál úspor paliv a energie
v období let 2006–2009 se odhaduje na 170 PJ a v konečné spotřebě
energie na 40–45 PJ. Úspor energie má být dosaženo jak ve zpracovatelském průmyslu, tak i v domácnostech a v sektoru služeb. Cestou
ke snižování energetické náročnosti má být i zvýšení elektroenergetické účinnosti elektráren (výroby elektrické energie), která se v současnosti pohybuje mezi 33–37 %, až o 15 % (na přibližně 45 %).
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Kolik energie celkově spotřebováváme?
7 Celková spotřeba elektrické energie v krajích ČR
Zdroj: ČSÚ

Růst ekonomiky se projevuje zvyšováním čisté spotřeby elektrické
energie (bez spotřeby při vlastní výrobě a bez ztrát), a to v roce 2006
o 2,8 %. Od roku 2000 došlo k jejímu navýšení o 13,6 %.
Při porovnání spotřeby celkové elektrické energie v jednotlivých
krajích je třeba vzít v úvahu velikost kraje, počet jeho obyvatel, charakter hospodářské struktury a infrastruktury, klimatické podmínky,
typ převažující zástavby, vybavenost domácností předměty dlouhodobé spotřeby, životní styl obyvatelstva atd. Největší spotřebu
energie vykazují nejprůmyslovější kraje Česka – Ústecký, Moravskoslezský a Středočeský kraj, což je v souladu s postavením průmyslu jako hlavního spotřebitele paliv a energií.
Podíl spotřeby zpracovatelského průmyslu na celkové spotřebě
elektrické energie v ČR je stále vysoký a dosahuje přibližně 41 %.
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Jak nakládáme s energií v našich domácnostech? Jak obstojíme v porovnání se zeměmi EU?
7 Vývoj struktury konečné spotřeby energie podle hlavních
odvětví v ČR, Zdroj: ČSÚ

Na druhou stranu je nutno konstatovat, že elektrická náročnost průmyslu, především díky používání nových technologií a nové výrobní
struktuře s energeticky méně náročnými výrobky, poklesla oproti
roku 1995 téměř o 20 %. Tento trend podpořilo i přijetí zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prvenci, a zavádění environmentálních
systémů řízení podle EMAS, nebo ISO 14 001.
Nejvyšší spotřebu elektrické energie vykazuje v rámci zpracovatelského průmyslu chemický a petrochemický průmysl, výroba kovů včetně hutního zpracování a výroba nekovových minerálních výrobků.
Z hlediska vývoje struktury spotřeby veškeré energie je však patrný
pokles podílu průmyslu ve prospěch výrazně rostoucího podílu spotřeby energie v dopravě (22,4 % v roce 2005), a to především
v důsledku již zmíněného rozvoje silniční, ale i letecké dopravy.

7 Mezinárodní srovnání spotřeby elektrické energie v domácnostech
Zdroj: Eurostat

S růstem vybavenosti domácností elektrickými spotřebiči je přirozeně spjat i růst spotřeby elektrické energie, která se u nás od roku
2000 zvýšila o cca 10 %. Růst se očekává i v budoucnu v souvislosti
s dalším vzestupem životní úrovně, který se bude projevovat například rostoucí vybaveností klimatizačními jednotkami.
Spotřeba elektrické energie v českých domácnostech je v mezinárodním srovnání mírně pod evropským průměrem. Tento fakt je
v souladu s provázáním stupně životní úrovně dosažené v daném
státě a spotřebou domácností. Při srovnání je však třeba vzít v úvahu
i další faktory, které se na spotřebě elektrické energie mohou podílet
– například klimatické podmínky dané země, životní styl obyvatel,
převažující zástavba, hustota osídlení, dostupnost jednotlivých

7 Vývoj spotřeby elektrické energie v domácnostech v ČR a EU
Zdroj: Eurostat

energetických zdrojů, skladba využívaných druhů energií, hospodářská struktura či infrastruktura. Nejvyšší spotřebu na obyvatele
v domácnostech proto vykazují severské státy – Norsko (více než
7 MWh/obyv.), Švédsko (více než 4 MWh/obyv.), Finsko (více než
3 MWh/obyv.). Naopak nejnižší spotřebu vykazují domácnosti
v nových členských státech EU, jako například Rumunsko či Lotyšsko,
jejichž spotřeba se pohybuje okolo 0,5 MWh na obyvatele ročně.
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Kolik spotřebováváme energetických zdrojů? Kolik elektrické energie vyrábíme?
7 Vývoj spotřeby prvotních energetických zdrojů a jejich vývoz a dovoz
v ČR, Zdroj: ERÚ, ČSÚ

7 Struktura výroby elektrické energie v ČR
Zdroj: ERÚ

Jak ovlivňuje energetika životní prostředí?
7 Podíl OZE na hrubé výrobě elektrické energie a tepla v ČR v roce 2006
Zdroj: MPO

7 Struktura zdrojů emisí oxidů dusíku a síry v ČR
Zdroj: ČHMÚ

7 Elektrická energie

7 Oxidy dusíku

7 Teplo

7 Oxid siřičitý

TKO = tuhý komunální odpad
PRO = průmyslový odpad
ATP = alternativní paliva

Petajoule (PJ) je jednotka odvozená od základní jednotky joule. Ta odpovídá necelé
třetině známé kWh (kilowatthodiny) – (1 Petajoule odpovídá 278 mld. kWh).

Pro zajištění bezproblémových dodávek energií do hlavních odvětví
je zapotřebí mít k dispozici dostatečné množství prvotních energetických zdrojů dostupných pro výrobu a spotřebu energie. Mezi ně patří
tuhá paliva (např. černé a hnědé uhlí), kapalná paliva (např. ropa),
plynná paliva (např. zemní plyn) a obnovitelné zdroje energie
– OZE (především vodní energie). Od roku 2000 kopíruje rostoucí trend
využití prvotních energetických zdrojů (v průměru 2,1 % ročně) hospodářský vzestup ČR. Ve struktuře energetických zdrojů dochází ke
změnám ve prospěch tzv. ušlechtilejších druhů energie – klesá podíl
tuhých paliv ve prospěch plynných paliv a OZE. ČR má vydatná ložiska
pevných paliv (zejména uhlí), avšak málo významné zdroje ropy a zemního plynu, což znamená vysokou závislost na dovozu energetických surovin a nižší energetickou bezpečnost (záruka jejich dodávky).

Saldo = vývoz - dovoz

Na počátku 90. let 20. stol. pocházela většina vyrobené elektrické
energie z hnědouhelných elektráren, část z černouhelných zdrojů
a jaderné elektrárny Dukovany. Některé zastaralé hnědouhelné elektrárny byly postupně odstavovány a od roku 1998 je velikost instalovaného výkonu v elektrárnách ČR stabilní. Výroba elektrické energie
v uhelných elektrárnách neklesá, spuštěním obou bloků jaderné elektrárny Temelín pak přibyl další instalovaný výkon (2 000 MW). Otevření
evropského elektroenergetického trhu umožnilo ČR ve větší míře vyvážet přebytky elektrické energie.
V současné době téměř dvě třetiny elektřiny vyrobené v ČR pocházejí z tepelných elektráren spalujících fosilní paliva (především uhlí).
Jaderná energetika se podílí na výrobě cca 26 %. V posledních letech
zaznamenaly vysoký nárůst obnovitelné zdroje energie (např. větrná,

solární), avšak jejich současný podíl je zatím malý. V roce 2006 pokryly
obnovitelné zdroje 4,3 % primárních energetických zdrojů.
Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE) neustále
roste. V roce 2006 bylo z OZE vyrobeno 3,5 TWh elektrické energie, což
odpovídá 4,9 % hrubé domácí spotřeby. Touto produkcí by bylo možné
pokrýt 23 % čisté spotřeby elektrické energie v domácnostech.
Největší podíl na produkci elektrické energie z OZE mají vodní elektrárny (72,5 %) a biomasa (20,8 %). Nejdynamičtěji se rozvíjí produkce
ve větrných a solárních elektrárnách.
V produkci tepelné energie z OZE hraje hlavní roli biomasa. V roce
2006 bylo 55 % z tepelné energie z OZE vyprodukováno využitím biomasy v domácnostech.

Výroba energie je spolu s průmyslem a dopravou rozhodujícím producentem škodlivin vypouštěných do ovzduší v ČR. I přes výrazné snížení emisí znečišťujících látek, zejména v důsledku instalace moderních odsiřovacích zařízení a odlučovačů popílku v tepelných
elektrárnách v 90. letech 20. století, je energetika i nadále jedním
z hlavních zdrojů látek znečišťujících ovzduší. Nejvýznamněji se
podílí především na emisích oxidu siřičitého (produkuje cca 60 % veškerých emisí) a u některých emisí dosahuje srovnatelného vlivu na
životní prostředí jako doprava.
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Jaké jsou hlavní dopady energetiky na životní prostředí?
7 Vývoj emisí z energetiky v ČR
Zdroj: ČHMÚ

7 Vývoj míry poškození jehličnanů starších 60 let v ČR
Zdroj: VÚLHM

Jednotlivé třídy defoliace značí procento poškození stromu
(od třídy 0 – bez poškození po třídu 4 – mrtvý strom)

Znečištění ovzduší bylo jednou z hlavních příčin prudkého zhoršení zdravotního stavu lesů na konci dvacátého století. Na velké části
území ČR začaly odumírat lesní porosty, zejména pak v pohraničních
pohořích ČR a okolních států. Vlivem dlouhodobého působení oxidů síry
a dusíku došlo kromě přímého poškození a opadu jehlic a listů (defoliace)
i k dalším rozsáhlejším změnám (např. ke změně chemismu lesních půd).
Po relativním snížení vypouštěného znečištění v 90. letech 20. století je
i nadále zdravotní stav lesů závažný, a v některých ukazatelích se dokonce zhoršuje.
Dalším problémem je vysoká produkce odpadů, která přibližně odpovídá podílu produkce elektrické energie v tepelných elektrárnách. V posledních letech se daří tuto produkci snižovat certifikací a využitím odpadů.
V roce 2006 pocházelo z energetiky 7,3 % celkové produkce odpadů v ČR.

Dalším dopadem energetiky na životní prostředí je těžba energetických surovin. Problematické jsou zejména povrchové doly na
hnědé uhlí, lomy na vápenec potřebný k odsiřování spalin a podpovrchová těžba černého uhlí a uranu. Mezi hlavní negativa většiny způsobů získávání energetických surovin patří zábor půdy, prašnost,
hlučnost, nadměrné zatížení lokální silniční sítě nákladní dopravou
a snížení hladiny a zásob podzemních vod včetně jejich kontaminace.
I když je nutné většinu vytěžených dobývacích prostor po těžbě energetických surovin nákladně rekultivovat, změny krajinného reliéfu
bývají často nevratné. Velkým problémem, který vzniká zejména při
těžbě černého uhlí, jsou poddolovaná území ohrožená propady půdy,
kontaminace horninového prostředí z odkališť úpravárenských kalů
a kontaminace horninového prostředí důlními vodami.

Jak snižujeme energetickou náročnost a spotřebu energie?

6 … snižujeme emise z energetiky
Vzhledem k vysoké energetické náročnosti našeho hospodářství a vysokému podílu tuhých paliv v energetické základně byly v druhé polovině
dvacátého století emise znečišťujících látek z energetiky velmi vysoké.
Stát na tuto nepříznivou situaci zareagoval v roce 1991, kdy byl přijat
zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší. Na jeho základě byly na snížení emisí
z energetiky vynaloženy značné finanční prostředky. Došlo k odstavení
několika starších tepelných elektráren, a od té doby všechny ostatní
musejí splňovat přísné emisní limity. V uhelných elektrárnách se oproti počátku 90. let snížily emise tuhých znečišťujících látek o 95 %,
oxidu uhelnatého o 77 %, emise oxidů dusíku o 50 % a emise oxidu siřičitého o 92 %.
6 … plynofikujeme obce
Mezi důležité kroky, které stát učinil, patřila také podpora plynofikace.
V současné době je 62 % bytových jednotek v ČR vytápěno plynnými palivy, produkujícími výrazně méně emisí než paliva tuhá. I přesto není
situace v oblasti zásobování domácností teplem zcela vyhovující. Obdobně jsou např. podporovány systémy centrálního zásobování teplem.
6 … měníme strukturu průmyslu
V průmyslu je třeba podporovat celkovou změnu struktury, ale i užití
nejlepších dostupných technik a výrobních metod. To je již v současnosti naplňováno, protože roste objem průmyslové výroby a přitom
klesá spotřeba elektrické energie v průmyslu. Významná opatření jsou
zakotvena např. v Národním programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky
2006–2009. Vzhledem k vysoké měrné spotřebě energie je oproti
změně struktury zdrojů důležitější a ekonomičtější dosažení úspor, a to
jak v oblasti průmyslu, tak v oblasti domácností a dopravy.

6 … zvyšujeme podíl energie čerpané z OZE

Vzhledem k závazkům stanoveným Státní politikou životního prostředí
ČR 2004–2010 je formou dotací a pevných výkupních cen elektrické
energie podporována také výroba energie z OZE. Do roku 2010 by měly
obnovitelné zdroje energie pokrýt 8 % produkce elektrické a 6 % veškeré energie z hrubé domácí spotřeby energie. V roce 2006 se podařilo
pokrýt z OZE 4,9 % produkce elektrické energie. Většina této energie je
vyráběna ve vodních elektrárnách a hrozí, že za nepříznivých srážkových podmínek nebude v roce 2010 stanovený závazek naplněn. Podporována je také účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny a pod
vlivem směrnic ES byl mimo jiné např. liberalizován trh s energiemi.
6 Co dále přispívá ke snižování spotřeby energie?

V současné době je snaha o zvyšování energetických úspor podporována i zvyšováním cen energií. Na růstu cen energií se podílela i změna
sazby DPH z 5 % na 19 %. V mezinárodním porovnání cen elektřiny pro
domácnosti v zemích EU patří ČR do skupiny zemí s nadprůměrnou
cenou. Průměr ceny elektřiny v EU 25 činil v roce 2006 14,2 centů/kWh,
v ČR 16 centů/ kWh, a to v přepočtu podle parity kupní síly. To názorně
ukazuje na výhodnost investic, zaměřených na úspory energie, např.
zateplováním budov, kdy úspory tepla mohou dosáhnout 20 % (ale až
50 %) spotřeby tepla. Ceny elektřiny pro průmysl v ČR postupně snižovaly odstup od průměrné ceny energie v EU a v roce 2006 činila jen
necelé 2 centy za 1 kWh. V domácnostech se možné úspory týkají jak
zateplování objektů, tak volby spotřebičů s malou spotřebou energie
a v případě výstavby nových domů vhodné volby konstrukčních
materiálů i technologií.
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Jak snižovat spotřebu elektrické energie v domácnostech?
7 Spotřebiče podléhající štítkování
Zdroj: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

6 Automatické pračky
6 Bubnové sušičky prádla
6 Chladničky, mrazničky

a jejich kombinace
6 Myčky nádobí
6 Elektrické trouby

6
6
6
6
6

7 Porovnání odhadovaných investic při používání staré a nové
chladničky
Zdroj dat: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Elektrické ohřívače vody
Zdroje světla
Předřadníky k zářivkám
Klimatizační jednotky
Kancelářská a výpočetní
technika

Ke snížení spotřeby energie může přispět každý z nás. Domácnosti
totiž spotřebovávají zhruba 22 % celkových energetických zdrojů (tedy
všech paliv, tepla i elektrické energie) a na konečné spotřebě elektrické energie se podílejí dokonce více než 27 %.
Platby za energii přitom patří k významným nákladům v domácnosti,
proto čím více energie ušetříme, tím více uspoříme. Úspor energie můžeme dosáhnout především cestou lepšího využití energie, nikoliv pouze
jejím prostým šetřením. To se týká zejména úspor tepla a elektřiny.
Důležitá je vhodná volba spotřebičů a jejich racionální užívání při
vaření, pečení, ohřevu vody, praní, chlazení či osvětlení apod. Tzv.
pohotovostní režim (stand-by) znamená spotřebu energie, i když spotřebič nepoužíváme, je vypnutý a zdánlivě nečinný. I tato „neviditelná“
spotřeba však znamená nároky na elektrickou energii. Téměř každá
domácnost je vybavena televizí, která může vyžadovat příkon až
20 wattů, i když je jen v pohotovostním režimu. Pro pokrytí této spotřeby v téměř 4 mil. českých domácností je potřeba cca 100 MW elektrárenský blok.

Jak může pomoci ušetřit elektrickou energii každý z nás?

Ohřev vody a praní:
úspora energie na přípravu
teplé vody až 30 %
6 nahradit koupání ve vaně
6
6

V rámci úspor energie a provozních nákladů je vhodné zaměřit se
na úsporné spotřebiče opatřené tzv. energetickým štítkem. Ten řadí
daný spotřebič do příslušné energetické třídy podle jeho energetické
spotřeby. V ČR je od roku 2001 stanovena povinnost prostřednictvím
tohoto štítku viditelně uvádět na některých spotřebičích údaje
o jejich provozní náročnosti. Nejviditelnějším údajem na štítku je
stupnice úspornosti vyjádřená písmeny A až G, která naznačuje jeho
úspornost (A nejúspornější, G nejméně úsporné). V případě kancelářské a výpočetní techniky se lze setkat s variantou štítku – logem
Energy Star používaného pro energeticky úspornější počítače, monitory a další techniku. Energetickým štítkem jsou označeny například
i žárovky a kompaktní zářivky. Úsporné zářivky, které patří do skupin
A a B, mají spotřebu ve srovnání s klasickými žárovkami (ze třídy
E a níže) až o 80 % nižší při několikanásobně delší životnosti. Pokud
zvolíme vhodné úsporné spotřebiče a obsluhujeme je dle pokynů
výrobce, stoupání cen energie nemusí mít až tak výrazný cenový
dopad na naší domácnost.

6
6

sprchováním
neumývat nádobí pod tekoucí
vodou
maximálně využít kapacity
pračky a myčky
izolovat přívod teplé vody
zvážit použití lokálního
ohřívače vody

Vaření a pečení:
úspora energie až 50 %
úspora času až 80 %
6 používat nádoby
s rovným a přiměřeně
velkým dnem
6 používat poklice
na hrnce
6 zvážit použití tlakového
hrnce, mikrovlnné trouby
6 vybavovat domácnost
moderními úspornými
spotřebiči

Chlazení a mrazení:
snížení teploty o 2 °C představuje
15 % zvýšení spotřeby energie
6 volit vhodný typ spotřebiče
(energetický štítek)
6 otevírat dveře chladničky a mrazničky na nezbytně nutnou dobu
6 správně nastavit teplotu
6 pravidelně odstraňovat
námrazu, a tak omezit její
tvorbu
6 umístit spotřebič co nejdále
od tepelných zdrojů

Osvětlení:

6 používat úsporné zářiv-

ky, které mají až 5x
nižší spotřebu energie
a 8x delší životnost než
obyčejná žárovka
6 nesvítit zbytečně – místo
lustru uprostřed místnosti
použít lokálních svítidel
v místech, kde světlo
skutečně potřebujeme

Kde jsme čerpali informace?
2 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2004–2006, MŽP, Praha,

2 Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 [online]. MPO. 2007,

2005–2007.
2 Úsporné spotřebiče v ČR, Úsporná zářivka ušetří a vydrží
[online]. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
2007, říjen. Dostupné na WWW:
http://www.uspornespotrebice.cz/;
http://www.svn.cz/uspornazarivka

srpen.
Dostupné na WWW: http://www.mpo.cz/dokument33817.html.
2 Energetické bilance ČR, ČSÚ – odbor statistiky průmyslu,
stavebnictví a energetiky, Praha, 2006.

KOMUNÁLNÍ ODPAD – KAM S NÍM?

57 58

6 Komunální odpad v roce 2006 tvořil 14,2 % z celkové produkce odpadů

v České republice.
6 Celková produkce komunálního odpadu v České republice klesá,

stoupá však podíl i množství komunálního odpadu odstraňovaného
skládkováním (téměř 40 % ze všech skládkovaných odpadů v roce 2006).
6 Mezi roky 2005–2006 se podíl komunálního odpadu odstraněného

skládkováním zvýšil z 69 % na 81 %.
6 Množství tříděného komunálního odpadu se v přepočtu na obyvatele zvýšilo

na 43,6 kg/rok (meziroční nárůst o 19 %).
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Co je to komunální odpad? Jak vzniká a kde se bere? Co vše v něm nalezneme?

Komunálním odpadem se stane téměř vše, co v každodenním životě
použijeme, veškeré věci, kterými se obklopujeme. Se vzrůstající
životní úrovní a úrovní spotřeby zpravidla roste množství komunálního odpadu, a tím zvyšujeme dopad naší společnosti na životní prostředí. Komunálním odpadem je veškerý odpad pocházející z domácností. Je sem zahrnut také odpad z tržišť, zahrad, parků,
silnic a ostatní odpad pocházející z obcí, ať už ho nalezneme jako
odpad směsný či tříděný, resp. odpad odděleného sběru (papír, plasty, kovy a další).
Odpad dělíme podle jeho vlastností na nebezpečný a ostatní a podle
jeho původu, např. na průmyslový a komunální.
Hlavní problémy dnes nelze hledat jen v samotné existenci odpadu,
ale také v čerpání přírodních zdrojů, které jsou potřeba k výrobě spotřebního zboží.
Produkce komunálního odpadu je závislá na více faktorech,
například:
6 typ domácností
6 velikost sídla

Komunální odpad je celoživotním dílem každého z nás. Námi produkované množství odpadů do značné míry odpovídá ekonomické
vyspělosti společnosti, míře blahobytu a požadavkům na hygienu. Země západní Evropy s vyspělou ekonomikou produkují výrazně vyšší
množství komunálního odpadu, avšak tento odpad také dovedou mnohem více materiálově a energeticky využívat. Naprostá většina
komunálního odpadu vyprodukovaného v ČR končí na skládkách, které zabírají místo v přírodě. Přitom právě odpad může být cenným zdrojem surovin, obnovitelných i neobnovitelných, které jinde než v přírodě nalézt nemůžeme. A jak můžeme k vyššímu využití našich odpadů pomoci my sami?

6 životní styl
6 životní úroveň

7 Co vše zahrnujeme do komunálního odpadu (2006)?
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO
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Zbylé 3,5 % z produkce komunálního odpadu v roce 2006 tvořily ostatní kategorie.

Většina komunálního odpadu pochází z domácností, proto má
na výši produkce významný vliv zejména objem spotřeby domácností,
která vedle kupní síly do značné míry koresponduje i s typem domácnosti (městská, venkovská, počet členů). S růstem naší životní úrovně
významně roste prodej spotřebních výrobků. Stále častěji obměňujeme spotřební zboží v domácnostech a zboží je obvykle stále důkladněji
baleno. V roce 1990 stál např. VHS videorekordér šestinásobek průměrného platu, zatímco dnes stojí přibližně desetinu průměrného
platu. Rychlejší obměna výrobků je podněcována i vysokou cenou
služeb, ale často také výrobkovou politikou, kdy po určité a čím dál
kratší době je výrobek technicky i morálně opotřebován tak, že se ho
nevyplatí opravit a raději ho nahradíme novým.
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Odkud se bere tolik komunálního odpadu? Jsme schopni jeho množství ovlivnit?
7 Množství obalů uvedených na trh v ČR
Zdroj: EKO-KOM, a.s.

7 Výdaje na konečnou spotřebu domácností v ČR, ceny roku 2000
Zdroj: ČSÚ

Množství obalů uvedených
na trh celkem (tis. t)
Množství obalů na obyvatele
(kg/obyv.)

7 Produkce komunálního odpadu na obyvatele v krajích ČR
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO
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7 Produkce komunálního odpadu v ČR
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO
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Od 90. let 20. století se začal stále více prosazovat konzumní způsob
života. Ten je navíc doprovázen i přísnějšími hygienickými a zdravotními předpisy, a tak s sebou přináší např. i zvýšené požadavky na množství a následně kvalitu zboží i obalů a tím i produkci komunálního
odpadu. Zatímco v zemích západní Evropy je tento nárůst konzumu
setrvalý a dlouhodobý, u nás bylo možno sledovat jeho rychlý vzestup.
Jako příklad je možné uvést zvyšování množství nových obalů dodávaných se zbožím nebo růst výdajů domácností na denní spotřebu. Výdaje na konečnou spotřebu domácností jsou výdaje na zboží a některé
služby, které vynakládají jednotlivci, domácnosti a další koneční spotřebitelé. Mezi typické služby zahrnuté do uvedené kategorie patří
např. stravování, komunikace a pošta.

Množství obalů uvedených na trh reguluje zákon č. 477/2001 Sb.,
o obalech. Ten se snaží předcházet vzniku odpadů z obalů snižováním
hmotnosti, velikosti i množství obalů a současně zvýšit jejich recyklovatelnost a využitelnost.

V ČR byl nárůst spotřeby domácností provázen od samého počátku 90. let odpovídající odpadovou legislativou. Díky tomu u nás
nedochází v současnosti k nárůstu produkce komunálního odpadu,
ale naopak k jeho stagnaci a dokonce k mírnému poklesu. Celková
produkce komunálního odpadu v ČR v roce 2006 dosáhla téměř
4 milionů tun, což představuje meziroční pokles o 460 tis. t
(10,4 %), obdobně jako v roce předchozím. Uvědomme si, že tato
produkce odpovídá objemem přibližně roční těžbě kaolínu, nebo
30 % těženého černého uhlí v ČR. Toto zdánlivě nepředstavitelné
množství v sobě skrývá informaci, že každý z nás v průměru vyprodukoval 388 kg komunálního odpadu za rok, neboli více než 1 kg
komunálního odpadu denně.

Produkce komunálního odpadu se liší také v jednotlivých krajích.
Odlišnosti jsou dány jak životní úrovní obyvatel, tak i převládající
infrastrukturou či typem zástavby. Středočeský kraj a hlavní město
Praha vykazují ze všech krajů nejvyšší produkci komunálního
odpadu, která přímo souvisí s hustotou a strukturou osídlení a v podstatě odpovídá způsobu života a výši příjmů.
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Jak obstojíme v porovnání se státy EU?
7 Produkce komunálního odpadu na obyvatele v zemích EU v roce 2005
Zdroj: Eurostat

Co vyhazujeme do kontejnerů a popelnic?
7 Vývoj produkce komunálního odpadu na obyvatele ve vybraných zemích EU
Zdroj: Eurostat

7 Složení komunálního odpadu podle druhu zástavby v ČR v roce 2000
Zdroj: MŽP – VaV/720/2/00

8 Sídlištní zástavba velkých měst

V porovnání s nejvyspělejšími zeměmi Evropy je podle statistik
Eurostatu produkce komunálního odpadu na obyvatele v ČR výrazně
nižší. Nejvyšší produkci v Evropě má Norsko, kde každý obyvatel
vyprodukuje ročně 759 kg odpadu. Vysokou produkci má např. Irsko
(zaznamenalo od roku 1995 nárůst o 226 kg/obyv.), Dánsko nebo
Lucembursko. ČR obsadila 25. pozici spolu se Slovenskem. Obdobných hodnot dosahuje také Polsko či Litva. Lze tedy říci, že existuje
značný rozdíl mezi produkcí komunálního odpadu na hlavu ve
„starých“ a „nových“ členských státech EU. Obráceně lze říci, že
pokud vztáhneme produkci komunálního odpadu k HDP, tak se rozdíl
mezi jednotlivými státy zmenší. Trend vývoje EU celkově lze po období růstu hodnotit jako stagnující.

Produkce komunálního odpadu je úzce spjata s ekonomickou
vyspělostí země a obecně lze říci, že čím vyspělejší země, tím produkuje více komunálního odpadu. Ze statistické analýzy vyplyvá
u evropských států jistá závislost mezi objemem komunálního
odpadu a velikostí hrubého domácího produktu (HDP). Bohatší
společnost spotřebovává více a kvalitnější zboží. Luxusnější zboží je
navíc i důkladněji zabaleno. Tento jev můžeme ilustrovat jednoduchým příkladem: pitnou vodou. Vodu můžeme spotřebovávat bezodpadově prostřednictvím vodovodu nebo také jako balenou, dražší
vodu, čímž vytváříme nezanedbatelné množství odpadu. Uvedenou
statistickou závislost ovšem nelze absolutizovat, jelikož například
v roce 2005 relativně chudé Turecko produkovalo přibližně stejné
množství komunálního odpadu na obyvatele jako bohatší Slovinsko.

7

8 Smíšená zástavba

Obsah popelnic je obrazem našeho životního stylu. Složení
komunálního odpadu se nesleduje pravidelně, ale v několikaletých
intervalech se dělají lokální či plošná šetření, naposledy v roce 2000
v rámci projektu vývoje a výzkumu zadaného Ministerstvem životního
prostředí.
Z výsledků vyplynulo, že složení komunálního odpadu se liší nejvíce
v sídlištním a venkovském typu zástavby, což je dáno především převládajícím typem vytápění.
Největší podíl z využitelných odpadů v sídlištní a smíšené zástavbě připadal na papír a lepenku (přibližně 20 %), bioodpad (přibližně
20 %) a plasty (přibližně 15 %). V případě vesnické zástavby tvořila
více než 55% podíl jemná frakce odpadu (např. popel).

8 Vesnická zástavba

V roce 2006 vytřídil každý občan přibližně 44 kg komunálního
odpadu, zejména papíru, plastu a skla (11 % celkové produkce komunálního odpadu), což je téměř o 7 kg více než v roce 2005. Denně
každý z nás tedy vytřídil přibližně 120 g využitelného odpadu. I když
přihlédneme k poklesu měrné produkce odpadu, stále existují v třídění komunálního odpadu značné rezervy, a to především v oblasti
bioodpadu.
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Jak nakládáme s komunálním odpadem?
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… skládkujeme

7 Podíl způsobů nakládání s komunálním odpadem ve vybraných státech světa
Zdroj: OECD (poslední dostupná data z období 2003–2005)

7 Podíl jednotlivých způsobů nakládání s komunálním odpadem v ČR
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO

Dříve, než zhodnotíme dopady nakládání s komunálním odpadem
na životní prostředí, bychom si měli uvědomit, že nejméně životní
prostředí ovlivní takové odpady, které vůbec nevzniknou. Konečný
dopad na životní prostředí významně ovlivňuje způsob, jakým se
s komunálním odpadem nakládá. Odpad můžeme především materiálově či energeticky využít. Ušetříme tak obnovitelné i neobnovitelné zdroje a navíc i prostor, kam bychom odpad museli uložit.
Důsledkem tlaku na zvýšení materiálového využití odpadů je rostoucí
počet recyklačních linek, kompostáren a zařízení na energetické využití odpadů. Počet kompostáren se např. od roku 2005 téměř zdvojnásobil a jejich kapacita vzrostla o téměř 250 tis. t (886 tis. t).
Obdobně meziročně vzrostl také počet všech zařízení na materiálové

využití odpadů (jejich kapacita ze 7 na téměř 14 mil. tun zpracovaného odpadu za rok). Obecným problémem zůstává, že materiálové využívání průmyslového odpadu je výrazně ekonomicky výhodnější než
využívání komunálního odpadu, a tak není komunální odpad stále
dostatečně materiálově využíván. Celkové využití odpadu vzrostlo
na 82 %, avšak u komunálního odpadu se zvýšil podíl odpadů ukládaných na skládky.
Podobnou strukturu nakládání s komunálními odpady má např.
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Turecko či Portugalsko. Obecně platí,
že ekonomicky vyspělé státy mají sice vyšší produkci komunálního
odpadu na obyvatele, ale také vyšší podíl materiálového a energetického využití těchto odpadů včetně spalování.

7 Vývoj počtu skládek v ČR
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO

Odhaduje se, že počátkem 90. let existovalo přes 6 tisíc nezabezpečených či černých skládek, z nichž velká část se stala tzv. starou
ekologickou zátěží. Tehdy se jako nejproblematičtější jevil vysoký
počet skládek, jejich špatné technické zabezpečení, a tím jejich
možný negativní vliv na čistotu povrchových i podzemních vod či unikající emise metanu. Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech zakázal
ukládání odpadu na nezabezpečených skládkách od roku 1996.
Vliv dnešních skládek na životní prostředí je již velmi obtížně
vyjádřitelný. Spíše než přímý vliv skládek se projevuje vliv nepřímý,
kterým je zejména plýtvání materiály a energií v odpadu obsaženými.

Závažným problémem odpadů dodnes zůstávají nelegální (tzv. černé) skládky. I když je
jejich „zakladatele“ možné sankcionovat dle zákona o odpadech, málokdy se podaří je
určit a následky za odstranění takovéto skládky nese poté vlastník pozemku, na kterém
se skládka nachází. Velmi často proto nelegální skládky zatěžují zejména obecní rozpočty. Současná situace je však podstatně lepší než před začátkem 90. let 20. století. Ke
vzniku menších nelegálních skládek dnes přispívá např. zpoplatnění odstraňování
odpadu a rostoucí náklady na jeho využití či odstranění. Typicky problémovými druhy
odpadu jsou např. biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo stavební a demoliční
odpady, avšak ty lze považovat za relativně šetrné k našemu životnímu prostředí. Díky
fungujícímu systému zpětného odběru se na nelegálních skládkách přestávají objevovat zejména pneumatiky a vyřazené elektrospotřebiče. Nebezpečí nelegálních skládek
spočívá kromě jejich neestetičnosti zejména v možném ohrožení úniky škodlivých látek
do půdy, vody a ovzduší a v dlouhodobém poškození životního prostředí.

Dlouhodobě vysoký podíl komunálního odpadu ukládaného na
skládkách lze označit za hlavní problém v nakládání s odpady v ČR.
V roce 2006 dosáhl jeho podíl 81 % celkové produkce a meziroční
nárůst až 12 %. Absolutní množství komunálního odpadu uloženého
na skládkách mírně vzrostlo, i přestože celková produkce komunálního odpadu meziročně poklesla.
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… spalujeme
7 Rozmístění spaloven na území ČR v roce 2006
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO

Pouze malý podíl odpadů – přibližně 0,1 % komunálního odpadu
(0,4 % veškerých odpadů; 3,8 % nebezpečných odpadů) – je v Česku
odstraňován spalováním.
Spalování vhodných odpadů, zejména nebezpečných – např.
infekčních, umožňuje snížit jejich objem a odstranit nebo upravit
vlastnosti, které je činí nebezpečnými.
Na rozdíl od energetického využití odpadů se při jejich spalování
vznikající teplo nijak nevyužívá.
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… recyklujeme a materiálově využíváme
7 Vývoj počtu spaloven v ČR
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO

Spalovny jsou v ČR obvykle vázány na místa vzniku nebezpečného odpadu (nemocnice, průmyslové objekty apod.). Emisní limity
jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší a řídí se jejich velikostí
dle kategorie Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší.

7 Podíl materiálově využitého komunálního odpadu v ČR
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO, výpočet CENIA

Materiálové využití odpadů umožňuje snížit spotřebu jak přírodních surovin užívaných na výrobu spotřebního zboží, tak energie
užité při zpracování těchto surovin. Materiálové využití znamená
použití vlastní hmoty odpadu nebo jeho části na výrobu jiného výrobku či materiálu – obecně jako náhradu přírodní suroviny. Aby bylo
materiálové využití odpadu efektivní, mělo by být energeticky výhodnější než výroba stejného produktu z přírodních surovin. Recyklace je
podmnožinou materiálového využití odpadu a znamená obecné
obnovení původních vlastností materiálu – výrobku, častá je např.
u kovů a kovových sloučenin.

7 Míra recyklace vytříděného komunálního odpadu v roce 2006 v ČR
Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Vzhledem ke struktuře a povaze komunálního odpadu je jejich
materiálové využití a recyklace obtížná a ekonomicky není dosud
možná bez jejich předúpravy nebo tříděného sběru.
A jak se s tříděným komunálním sběrem nakládá? Nakládání
s každým druhem vytříděného odpadu je odlišné. O nakládání
s jednotlivými druhy odpadů podrobně informuje autorizovaná
obalová společnost EKO-KOM, a.s. a více tedy naleznete na
http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=146.
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Rostoucí cena surovin = tlak na využití odpadů

Legislativní rámec odpadů: kam směřujeme?

7 Vývoj indexu cen surovin (1982–1990 = 100 (USD))
Zdroj: Bank of Canada

Index cen surovin znázorňuje aktuální cenu suroviny ve sledovaném
roce v porovnání s její průměrnou cenou v období let 1982–1990.
Pokud je index vyšší než 100, surovina je dražší, pokud je nižší než
100, surovina je levnější než ve srovnávacím období. Zdražování
surovin, pozorovatelné zejména po roce 2002, vede ke zdražování
výrobků, a tím zvyšuje tlak na hledání surovin levnějších. Vysoké
ceny přírodních surovin umožňují nahradit je odpady, protože se
stává levnějším vhodné odpady upravovat a materiálově či energeticky využívat než získávat suroviny z přírodních zdrojů.

Správným nakládáním s odpady lze v dnešní době zejména snižovat spotřebu materiálů využívaných v hospodářství. To úzce souvisí se zvyšováním materiálové účinnosti výroby, které je dáno zvyšováním cen surovin i energií, nákladů na odstraňování vzniklých
odpadů a snahou o dosažení co nejvyššího zisku. Proto se výrobci
snaží o snížení produkce vlastních odpadů a o jejich maximální využití, ale také hledají místo zdražujících se surovin jejich náhradu např.
ve využití vhodných odpadů.

Obecný nárůst spotřeby, a tím průmyslové výroby přispívá k využití odpadů namísto primárních energetických a surovinových zdrojů
tlakem na zvyšování cen neobnovitelných i obnovitelných zdrojů
surovin. Odpady se tak mohou stát cennou energetickou i průmyslovou surovinou.
Mezi ekonomické tlaky působící na využívání komunálního odpadu
v ČR patří také dovoz odpadů a odpadových produktů vhodných
k materiálovému využití ze zahraničí a jejich zpracování v tuzemských zařízeních.

ZÁKON O ODPADECH
6 Každý má při své činnosti povinnost předcházet
vzniku odpadů.
6 Každý má při své činnosti zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním; materiálové
využití odpadů má přednost před jiným využitím.
6 Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění
odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí
vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější
k životnímu prostředí. Uložením na skládku
mohou být odstraňovány pouze ty odpady,
u nichž jiný způsob odstranění není dostupný,
nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví.

CÍLE STÁTNÍ POLITIKY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ČR 2004–2010
6 Zvýšit materiálové a energetické využití odpadů.
6 Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky.
6 Snížit maximální množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky.
6 Předcházet vzniku a snížit
produkci nebezpečných odpadů přepočtenou na obyvatele.

Abychom byli schopni nakládání s odpady ovlivnit efektivně, je třeba
účinně kombinovat legislativní cestu a zodpovědný přístup každého z nás.
Základním předpisem, kterým se řídí veškeré nakládání s odpady u nás,
je Zákon o odpadech z roku 2001. Historicky první zákon o odpadech byl
vydán v roce 1991 a bylo jím zakázáno ukládání odpadů na skládkách
nezabezpečených dle tohoto zákona a byly, poprvé v historii ČR, stanoveny poplatky za ukládání odpadů na skládkách. Do té doby nebylo hospodaření s odpady ošetřeno žádným komplexním právním předpisem.
Zákon o odpadech je doplněn Státní politikou životního prostředí ČR
2004–2010, která stanovuje základní cíle v oblasti nakládání s odpady.
Podrobné cíle pro nakládání s odpady včetně termínu jejich plnění jsou
stanoveny v závazné části Plánu odpadového hospodářství (POH).

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR
6 Zvyšování materiálového využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a stanovení nástrojů
na podporu zvýšení materiálového využití odpadů.
6 Odklonění od odstraňování odpadů k alternativnímu
způsobu nakládání (zejména k materiálovému využití).
6 Zvyšování využívání odpadů s upřednostněním recyklace
na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvyšování materiálového využití komunálních odpadů
na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.
6 Snížení podílu skládkovaných odpadů.
6 Snížení maximálního množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Vlastní POH mají vypracovány i jednotlivé kraje a plnění POH krajů i státu
se pravidelně vyhodnocuje. I přes zavedení poplatků za ukládání odpadů na skládkách je zatím skládkování nejlevnějším a nejrozšířenějším
způsobem odstraňování komunálního odpadu.
7 Sazby za ukládání odpadů na skládky (Kč/t)

Odpad
Nebezpečný
Komunální a ost.

2002–2004 2005, 2006 2007, 2008 2009–
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Co se stane v případě, že porušujeme zákony v oblasti odpadového hospodářství?
7 Počet a výše pokut za špatné nakládání s odpady na území
účinnosti ČIŽP v roce 2005
Zdroj: ČIŽP

Nástroje pro rozvoj materiálového využití odpadu
(např. zpětný odběr, podpora systému tříděného sběru)

7 Pokuty udělené za špatné nakládání s odpady v ČR
Zdroj: ČIZP

7 V jakém množství uplatňujeme zpětný odběr? (ČR, 2006)
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO

Zpětný odběr některých výrobků je jedním z nástrojů, kterými
zákon o odpadech chrání naše životní prostředí. Znamená to, že
výrobce, resp. prodejce takového výrobku je povinen ho od nás kdykoliv bezplatně odebrat a postarat se, aby s ním bylo nakládáno
v souladu s udržitelným rozvojem a kvalitním životním prostředím.
A pokud není prodejce či výrobce ochoten výrobek zpětně odebrat
přímo v místě prodeje, je povinen zajistit síť jiných zařízení, např.
sběrných dvorů, kde lze výrobek bezplatně odevzdat.
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Množství výrobků, na které se zpětný odběr vztahuje (t)
103 533

71 227

15 227

219

3 774

2 142

9 791

26

1,65

Podíl zpětně odebraných výrobků (%)

V případě, že nenakládáme s odpady podle platného zákona
o odpadech, vystavujeme se nebezpečí nezanedbatelných sankcí.
Pokud odložíme např. elektrozařízení či autovrak mimo sběrné dvory
či místa zpětného odběru, spácháme přestupek s výší pokuty až
20 000 Kč (vyměřuje obec). Pokud přijmeme do svého vlastnictví cizí
odpad, přepravujeme odpad oproti platným předpisům, či ho skladujeme v objektech, které nejsou zařízeními k tomu určenými, vystavujeme se pokutě až 1 milion Kč (vyměřuje Česká inspekce životního
prostředí).

V případě, že se stejného jednání dopustí fyzická osoba oprávněná
podnikáním nebo osoba právnická, vystavuje se mnohem přísnějšímu
postihu, s horní sazbou až 50 mil. Kč.
Z hlediska regionálního můžeme konstatovat, že pokuty v nejvyšší
hodnotě udělil v oblasti nakládání s odpady Plzeňský inspektorát
(12,4 mil. Kč). Nejvyšší počet pokut na milion obyvatel udělil inspektorát v roce 2006 v Liberci (119 pokut na milion obyvatel), největší
pokutu na jednoho obyvatele udělil Ústecký inspektorát (15 Kč/obyvatele).

Zpětný odběr se v současnosti vztahuje „pouze“ na oleje (zejména mazací užívané v průmyslu, vyjma surových minerálních a živičných), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky a elektrozařízení pocházející
z domácnosti a nově by měly být bezplatně odebírány také autovraky.
Za nejúspěšnější komoditu pro zpětný odběr lze považovat pneumatiky, kterých se v roce 2005 zpětně odebralo 52 % evidovaného
množství uvedeného na trh. U většiny výrobků je prosazování zpětného odběru problematické. Např. olověné akumulátory nemusí vždy
procházet systémem zpětného odběru, ale bývají využívány jako
zdroj kovu. Většina z použitých minerálních olejů je zase předávána

2,3

52

32,4

233,9

5,7

* Jedná se o podíl zpětně odebraných výrobků z počtu výrobků, které byly ten rok
uvedeny na trh a vztahuje se na ně zpětný odběr, proto mohou dosahovat hodnoty
více než 100 %.

do specializovaných zařízení jako nebezpečný odpad a také neprochází systémem zpětného odběru. Opačná situace je např. u Ni-Cd
akumulátorů a baterií, kde množství zpětně odebraných výrobků
výrazně převyšuje množství výrobků dle evidence uvedené na trh.
Popisovaná situace může být způsobena i nedokonalou evidencí ze
strany prodejců v kombinaci s nelegálními dovozy.
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Třídíme?
7 Počet obyvatel a obcí zapojených do systému tříděného sběru
komunálního odpadu, Zdroj: EKO-KOM, a.s.

A jak můžeme pomoci my?
7 Výtěžnost tříděného sběru
Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Stejně důležitou roli jako má kvalitní legislativa, hraje odpovědný
přístup nás, občanů. Na první pohled se může zdát, že jedinec proti
většině nezmůže nic. Naše potřeby však pokrýváme využitím své
„kupní síly“, tedy našich financí a o tom, kterým výrobkům dáme
přednost, rozhodujeme sami.
Způsobů, jak se k ochraně našeho životního prostředí připojit, je
několik. Spotřební věci můžeme využívat racionálně a opakovaně.
Jejich šetrnějším využíváním docílíme prodloužení jejich životnosti,
tj. intervalu obnovy, čímž snížíme produkci odpadů a ušetříme svoje
peněženky.
Populární je dnes zapojit se do třídění odpadu a v posledních
letech se například i v České republice vyvíjí systém ekologického

značení. Můžeme si tak vybrat stejné výrobky s minimálním počtem
obalů nebo výrobky v recyklovatelných obalech, tedy s menším dopadem na životní prostředí.
Pokud se budeme chovat k životnímu prostředí šetrně a nakupovat
tomu odpovídající výrobky, průmysloví výrobci se novému trendu
rychle přizpůsobí, aby nepřišli o tržby. Již dnes si mnohé firmy na
svém šetrném přístupu k životnímu prostředí zakládají své dobré
jméno.

Odkud jsme čerpali informace?
Ve třídění směsného komunálního odpadu se projevuje zodpovědný přístup nás všech. Ale musí být k dispozici dobře dostupná
sběrná místa a také fungující systém svozu vytříděného odpadu.
V současné době je třídění podporováno jak zákonem o odpadech za
účelem umožnění materiálového využití odpadu, tak zákonem o obalech, který zajišťuje správné značení obalů a jejich „recyklovatelnost“. Proto narůstá jak množství vytříděných obalových materiálů,
tak celková výtěžnost tříděného sběru na obyvatele. Sebedokonalejší systém však sám o sobě nestačí, dokud nebudeme ochotni odpad
vytřídit a do sběrných míst donést.

Finanční podpora využívání odpadů
Nakládání s komunálními odpady, které je vhodné pro životní prostředí, podporuje zejména Státní fond životního prostředí ČR v Operačním programu Infrastruktura. Podporu lze získat např. na:
6 budování zařízení pro třídění odpadů a recyklaci
6 budování zařízení na využívání odpadů (např. kompostování, bioplynové stanice)
6 budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů
6 budování sběrných dvorů a překladišť
Tím je podporován vznik potřebných zařízení. Dotaci může získat
každý, kdo předloží vhodný projekt, zapadající do koncepce odpadového hospodářství. Přesné podmínky získávání dotací lze získat např.
na internetových stránkách SFŽP ČR (http://www.sfzp.cz).

2 Koneczny K., Pennington D.W.: Life cycle thinking in waste

management: Summary of European Commission’s Malta 2005
workshop and pilot studies. Waste Management, 2007, vol. 27,
p. 92–97.
2 Projekt VaV 720/2/00 Intenzifikace sběru, dopravy a třídění
komunálního odpadu – souhrnná zpráva, Přírodovědecká fakulta
UK - Ústav pro životní prostředí, Praha 2004.
2 Státní politika životního prostředí 2004–2010, MŽP, Praha 2004.
Dostupné na WWW: http://www.cenia.cz/web/www/webpub2.nsf/$pid/MZPMSFHDHER2/$FILE/spzp_cz_2004.pdf

2 Plán odpadového hospodářství ČR (včetně závazné části uprave-

2
2
2
2

né nařízením vlády č. 197/2003 Sb.), MŽP 2003. Dostupné na
WWW: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJZFGV0QT2
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Dostupné na WWW:
http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.
Dostupné na WWW: http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html
Internetový portál EKO-KOM, a.s.: http://www.ekokom.cz,
http://www.jaktridit.cz
Internetový portál Centra pro hospodaření s odpady,
VÚV. T.G.M., v.v.i.: http://ceho.vuv.cz

SUBURBANIZACE – KDE KONČÍ MĚSTO?

75 76

6 Suburbanizace je proces přetváření krajiny způsobený stěhováním lidí

a jejich činností z města za jeho hranice.
6 Novodobá suburbanizace v Česku začala na počátku 90. let 20. století

v oblasti Prahy, v jejímž zázemí vykazuje dnes jednoznačně největší intenzitu;
v současnosti zasahuje suburbanizace téměř všechna velká města v Česku.
6 Vzhledem k velké dynamice jevu je třeba se zabývat jeho vlivem na životní

prostředí (fragmentace území, zvyšování intenzity automobilové dopravy,
snižování biodiverzity apod.) stejně jako jeho realizací v souladu
s udržitelným rozvojem.

více
na straně

33
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Co je suburbanizace?

Jednoznačně a jednoduše vyjádřit co je suburbanizace, není
nic snadného. Nejobecněji lze termín definovat jako proces
přetváření krajiny způsobený stěhováním lidí a jejich činností
z města za jeho hranice. Pobídkou k tomu je touha po novém
a „zdravém“ bydlení a vznik nových komerčních center.
Důsledkem suburbanizace se stále větší část území i obyvatelstva dostává do kontaktu s městskými funkcemi a městským
způsobem života. Přistěhovalci do těchto lokalit s sebou přinášejí zvyky, způsoby chování a trávení volného času, které
ovlivňují původní (venkovské) obyvatelstvo příměstských
oblastí. Toto prostorové šíření městských prvků a městského
způsobu života je označováno jako nepřímá urbanizace. Jejím
výsledkem je obyčejně rozvolněná, rozptýlená zástavba.
Suburbanizace je jedním z procesů, který v současné době nejvíce mění sociální a prostorové uspořádání společnosti a sídelní strukturu České republiky.

Od 90. let 20. století pozorujeme pohyb středních vrstev z městských center do rozptýlené zástavby mimo město. Je vyvolán především
touhou po bydlení ve vlastním domě, stejně jako představou o lepším a bezpečnějším bydlení v kvalitnějším životním prostředí mimo
město. Za hranicí města tak při hlavních silnicích vznikají kolonie rodinných domů (proces tzv. rezidenční suburbanizace). Jelikož jsou
mimo město i levnější pozemky, stavějí se v těchto místech i komerční budovy (proces tzv. nerezidenční suburbanizace). Oba tyto procesy mají významné negativní vlivy na životní prostředí (např. snižování biodiverzity, zhoršení kvality ovzduší, snížení retenční schopnosti krajiny apod.). Pro omezení těchto negativních vlivů je třeba suburbanizační proces ovlivňovat prostředky územního plánování s cílem
nalézt rovnováhu mezi udržitelným rozvojem krajiny a ekonomickým růstem.

Rozlišujeme dva hlavní druhy suburbanizace:
6 tzv. rezidenční suburbanizaci – stěhování obyvatelstva z měst na
jejich okraje nebo do bližšího okolí
6 tzv. nerezidenční, převážně komerční suburbanizaci – stěhování výroby, služeb, skladových areálů a zábavy z měst na jejich
okraje nebo do bližšího okolí
Rezidenční suburbanizace je spojena především s přesunem obyvatel do zázemí měst, výstavbou nových rodinných a v poslední době
i bytových domů. Výstavba vzniká především na okrajích příměstských venkovských sídel. Typickou formou je výstavba řádově desítek
rodinných domů na jednom místě.

7 Schéma procesu suburbanizace

Komerční suburbanizace je spojena s přesunem komerční infrastruktury z městských center. Výsledkem je výstavba budov kancelářských, obchodních (nákupní centra), dopravních a skladovacích
(logistická centra), výrobních (průmyslové parky), zábavních (hlavně
multiplexová kina a sportovní centra), stravovacích a multifunkčních, většinou s velkými parkovišti. Tyto stavby jsou situovány především podél dálnic, protože jejich provoz vyžaduje a vyvolává velký
objem osobní i nákladní silniční dopravy. Většinou se jedná o areály
s vyššími nároky na plochu. Vznikají zde především rozlehlé komplexy nízkopodlažních budov.
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Co vyvolává suburbanizaci?

Ve kterých oblastech ČR dochází k suburbanizaci?

Proces je důsledkem působení komplexu ekonomických, politických a sociálních faktorů, jejichž vliv a význam se vzájemně podporuje.
Hlavní ekonomické faktory:
6 relativně trvalý růst bohatství společnosti
6 významný rozdíl v cenách bytů ve městě a za městem – developeři odhadují průměrnou cenu za m2 v Praze na 34 tis. Kč,
průměrná cena ve Středočeském kraji je však pouhých 17 tis.
Kč; obdobný, i když nižší, rozdíl nalezneme u průměrných cen
rodinných domů: v roce 2005 byla v Praze 4,7 mil. Kč, zatímco
ve Středočeském kraji jen 3,1 mil. Kč
6 dostupnost bankovních produktů podporujících individuální
výstavbu

6 Průměrné kupní ceny rodinných domů ve vybraných okresech ČR
v letech 2003–2005
Zdroj: ČSÚ

Okres
Praha
Praha-západ
Praha-východ

Kupní cena
domu (Kč/m2)
5 842
4 825
3 956

Okres
Plzeň-město
Plzeň-sever
Plzeň-jih

Kupní cena
domu (Kč/m2)

7 Intenzita výstavby bytů v ČR v letech 1997–2005
Zdroj: ČSÚ
Počet dokončených bytů 1997–2005
na 1 000 obyv. průměrně za rok
0,00–0,99
1,00–1,99
2,00–2,99
3,00–3,99
4,00–129,90

7 Změna délky okrajů zastavěných ploch v ČR
Podle obcí s rozšířenou působností
Zdroj: CORINE 1990, 2000

Úbytek délky okrajů zastav. ploch
Beze změny
Nárůst délky okrajů zastavěných
ploch do 5 %
Nárůst délky okrajů zastavěných
ploch nad 5 %

2 858
1 321
1 300

Hlavní politické faktory:
6 preference vlastnického bydlení prostřednictvím státem podporovaného stavebního spoření (celková roční dotace stavebního
spoření v Česku dosahuje výše cca 15 mld. Kč) a podporou úrokových dotací k hypotečním úvěrům bank
6 růst tržního nájemného, což vede ke zhodnocení nemovitostí, a současně oslabuje roli nájemního bydlení
6 restituční uvolnění množství půdy pro obchodování
Hlavní sociální faktory:
6 růst podílu středních vrstev, které si mohou dovolit nákladnější bydlení mimo město a kterým město přestalo uspokojovat představu
kvalitního bydlení
6 touha lidí po kvalitnějším bydlení, obyčejně po rodinném domku se zahradou
6 významný podíl obyvatel v produktivním věku s vyššími příjmy si může dovolit nákladnější bydlení
Další důvody:
6 ekologické – představa o životě v prostředí bez smogu a hluku, s nižší hustotou zalidnění
6 bezpečnostní – obava z vyšší kriminality ve městech a pocit menšího ohrožení dětí a narušení rodinného života v suburbiích
6 zdravotní – touha po životě ve zdravějším prostředí, s nižší mírou stresu, blíže k přírodě

V lokalizaci nové výstavby a v rozvoji jednotlivých suburbánních
oblastí existuje značná nerovnoměrnost. Nedochází k plošnému rozvoji příměstské zóny velkých měst, ale spíše k výstavbě ve vybraných příhodných lokalitách. To jsou především oblasti podél dopravních komunikací, v blízkosti větších sídel s rozvinutou infrastrukturou
nebo v atraktivních lokalitách, které splňují hlavní požadavky pro
„zdravé“ bydlení v dosahu města.
Prvky suburbanizace můžeme nalézt v zázemí českých měst již
v období tzv. průmyslové revoluce a jsou tradičním procesem rozpínání
města. Novodobá suburbanizace v Česku začala na počátku 90. let
v oblasti Prahy a dnes je zde nejintenzivnější. V současnosti zasahuje
suburbanizace téměř všechna velká města v Česku: vedle Prahy
zejména Brno, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové,
Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostravu, ale i některá menší města.

Šíření suburbanizace lze velmi dobře demonstrovat na výstavbě
nových bytů v jednotlivých oblastech ČR. V průměru bylo v roce
1997–2005 v celé ČR vystavěno přibližně 2,5 bytu na 1 000 obyvatel.
Nejvyšší podíl na tom má výstavba v okolí Prahy. V okrese Praha-západ
bylo postaveno za toto období cca 10 bytů na 1 000 obyvatel a v okrese Praha-východ necelých 8 bytů na 1 000 obyvatel.
Mapa zobrazující nárůst či pokles délky urbánních okrajů v roce 2000
oproti roku 1990 vystihuje proces urbanizace a suburbanizace na území
celé České republiky. Rozložení nových urbanizovaných oblastí odpovídá všeobecně známým centrům suburbanizace. Kromě zázemí velkých
měst (rezidenční výstavba – Praha, Olomouc) a zón podél význačných
komunikací (rozvoj komerčních areálů – D1) jsou patrné značné změny
v dříve řídce osídlených územích pověřených obcí (Šumava, Beskydy),
které ovšem nemají charakter suburbanizace.
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Jak ovlivňuje suburbanizace prostředí kolem nás?

… mění vzhled současných měst …
Vliv suburbanizace na prostředí zahrnuje dopady na člověkem vytvořené prostředí
a funkční strukturu sídel a městských regionů. Silueta, která dnes vítá lidi přijíždějící do
větších měst, se pomalu mění z věžovité stěny panelových sídlišť na skupinky nových
rodinných domků, nákupních a zábavních center, skladů a průmyslových areálů. Nová
výstavba rezidenčních i komerčních staveb pozměňuje lokální krajinný obraz i urbanistickou strukturu a architektonický ráz venkovských sídel v zázemí českých měst. Podél
dálnic a hlavních silnic se rozlézají velké skladovací areály a komerční stavby a v okolní
krajině místy i „podnikatelské baroko“ satelitních městeček. Zajímavých staveb tradičního stylu, nenápadně zasazených do okolní zástavby a venkovské krajiny, je málo. Kolonie rodinných domků vnášejí do prostředí původně venkovských sídel často uniformní
architekturu s prvky městských staveb. Pokud srovnáme architektonické prvky, vybavenost domů, funkce zahrad nebo urbanistickou koncepci zástavby, je patrný rozdíl mezi
vzhledem nových domů a původní vesnickou zástavbou.
Nová výstavba v zázemí měst vytváří tlak na životní prostředí. Vede ke
změnám ve využití krajiny, snižuje počet ploch k rekreačnímu a zemědělskému využití, ovlivňuje biodiverzitu a způsobuje změny v půdních,
vodních a klimatických subsystémech. Významně se mění i sociální složka životního prostředí, složení obyvatelstva, ekonomická síla a architektura.
Obecně lze konstatovat, že proces má své pozitivní i negativní stránky. Zásadním problémem, ze kterého vyplývají téměř veškerá negativa,
je jeho rychlost a intenzita. Pro nekoordinované a živelné rozpínání
měst do okolní volné krajiny se používá anglický termín „urban sprawl“.
V našem prostředí ovlivňuje proces suburbanizace nejintenzivněji
Prahu a její zázemí. V rozvoji předměstí hlavního města můžeme pozo-

… posiluje zázemí měst …
Na druhou stranu může docházet – díky suburbanizaci – k posílení
sídel v zázemí měst, například formou lokalizace nových pracovních
příležitostí a zlepšování místní infrastruktury (plynofikace, kanalizace, veřejné osvětlení, oprava komunikací atd.). Noví rezidenti s sebou
přinášejí i nové požadavky na zavedení nebo rozšíření některých služeb. Jedná se zejména o využití školek a škol a zlepšení dopravního
napojení obce. To může být pro obec na jednu stranu výhodou, na
druhou stranu i problémem vzhledem k finanční zátěži spojené s provozem školských zařízení, údržbou infrastruktury, zvláště vodohospodářské (kanalizace a čištění odpadních vod), veřejným osvětlením
apod. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že přicházející obyvatelé
se ne vždy hlásí k trvalému pobytu v nové obci, čímž ji ochuzují
o podíly na centrálních dotacích a zároveň svou přítomností zvyšují
její výdaje. Většina nově postavených čtvrtí rodinných domků postrádá veřejné prostory, cesty spojující novou kolonii s okolní krajinou
a sídlem, návaznost na starší zástavbu, čímž přispívají k prostorové
i funkční fragmentaci původních sídel.
rovat znaky živelné dekoncentrace; na jedné straně rozvoj nákupních
center a průmyslových zón, na straně druhé čistě rezidenční lokality bez
obslužné funkce a pracovních příležitostí. Skladovací areály, nákupní
centra s hypermarkety a nové průmyslové parky jsou nejčastěji rozvíjeny tzv. na zelené louce (greenfields). Rezidenční suburbanizace kolem
Prahy je v několika případech realizována individuální výstavbou nebo
vybudováním celé nové čtvrti na místě zemědělské půdy s malou návazností na původní osídlení.
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… zvyšuje intenzitu automobilové dopravy
7 Intenzita dopravy ve Středočeském kraji v roce 1995
Zdroj: ŘSD

7 Intenzita dopravy ve Středočeském kraji v roce 2005
Zdroj: ŘSD

více
na straně

14
Významným dopadem prostorové dekoncentrace obyvatelstva
a jeho aktivit je nárůst individuální automobilové dopravy, který
souvisí nejen s dojížďkou rezidentů ze satelitních městeček do jádrového města, ale i s rozvojem komerčních center na okrajích měst.
Pravidelná dojížďka obyvatel do práce, za zábavou a službami je
doplňována i zvýšeným nárůstem přepravních výkonů směrem z centra do zázemí. Také obyvatelstvo žijící ve městě si zvyklo dojíždět do
hypermarketů, sportovišť a částečně i za prací do obcí v zázemí města.
A využívá k tomu v převážné většině individuální automobilovou

dopravu. Jak se její intenzita ve smyslu nárůstu mění, můžeme ilustrovat na intenzitě dojížďky do Prahy mezi lety 1990–2005. Zatímco
v šíře chápaném centru města se zvýšila intenzita o 42 %, na vstupech
výpadových silnic do zastavěného území se zvýšila až o 290 %.
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… ovlivňuje naše přírodní prostředí

Vyhodnocení dalších možných dopadů na životní prostředí
6 V produkci odpadů není výraznější rozdíl mezi koncentrovanou zástavbou v městském jádru a rozptýlenou zástavbou v satelitním městečku.
6 Z pohledu cirkulace vody v krajině se v suburbiích částečně snižuje retenční schopnost krajiny (proti původnímu stavu).
6 Odpovídající čištění odpadních vod je obyčejně řešeno připojením nové zástavby do stávajícího systému, často spojeným s jeho rekonstrukcí.
6 Z hlediska energetické náročnosti lze obecně konstatovat, že rozptýlená zástavba je náročnější na spotřebu energie než zástavba kompaktní.
Na druhé straně se v suburbánní zástavbě využívají obyčejně materiály s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, které poměrně významně šetří
energii. Naopak problematika vytápění tuhými palivy ve staré venkovské zástavbě, řešená v samostatné kapitole (viz „Ovzduší malých sídel – jak
se vám dýchá?“), se nových rezidentů netýká; na vytápění používají především elektřinu a zemní plyn. Nové rodinné domy velkou měrou využívají také moderní alternativní zdroje energie (solární panely, tepelná čerpadla) a stavebně technická řešení (nízkoenergetické domy).

V krajině dochází vlivem suburbanizačního procesu k velkým změnám. Procesy, které zásadním způsobem na krajinu působí
a navzájem spolu souvisejí, můžeme vyjádřit jako:
6 nadměrné využití krajiny a změna krajinného rázu
6 ovlivnění biodiverzity jako biotické složky krajiny
6 ovlivnění reliéfu, půdy, vody a ovzduší jako abiotické složky krajiny
Současná nová výstavba prorazila ostře vymezené hranice městských a venkovských sídel a vtrhla do typicky české krajiny, kde dosud
byly pole a louky. V krajině vyrůstají jak sportovní zařízení typu golfových hřišť, tak rozsáhlá nákupní a zábavní centra, ale i oázy obytných domů, suburbia. Krajina je rozdělena do mnoha menších částí,
které bychom mohli přirovnat k řadě izolovaných ostrovů bez vzájemných vazeb. To má vliv na vitalitu a velikost populací živočichů
a rostlin a jejich úspěšné rozmnožování.
Původních druhů na místech ovlivněných suburbanizací ubývá,
neboť jsou mnohem zranitelnější a citlivější na změny prostředí, jako

je kvalita ovzduší, vody a půdy, teplotní a vodní režim, fragmentace
biotopů. Změněným podmínkám se naopak dobře přizpůsobují druhy
u nás nepůvodní, cizí, často až invazní. A jak většina původních druhů
ustupuje, jejich místo obsazují rostliny s vysokou mírou tolerance,
jako jsou křídlatky, zlatobýl kanadský, trnovník akát aj. Výsledkem je,
že nepůvodní druhy sice obohatí lokální biodiverzitu, ale globální
biodiverzita je ochuzena o vymizelé domácí druhy. Co se týká nově
vzniklých zahrad u domků, lze to z hlediska biologického považovat
za „poušť“, na které rostou pouze sterilní trávníky či jehličnaté kultivary. Negativně se podílí i nadměrná péče a velké množství používaných chemických přípravků.
Nová výstavba přináší změny do původního reliéfu (nové haldy,
náspy apod.) a dochází ke změnám hydrografických poměrů (zatrubňování vodních toků, odvod vody z území). Současně dochází
k degradaci půdy např. zhoršenou infiltrací srážkové vody, čímž se
snižuje doplňování podzemní vody.
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Jak se vyhnout nežádoucím následkům
suburbanizace?

Jak suburbanizace ovlivňuje život obyvatel?

Abychom se vyhnuli nežádoucím následkům suburbanizace, měli
bychom ovlivňovat rozvoj našich měst a jejich zázemí ve prospěch
rovnováhy mezi udržitelným rozvojem krajiny, zachováním sociální soudržnosti a ekonomickým růstem. Zde se uplatní zejména rozhodující vliv aktérů územního rozvoje, tedy zastupitelů obcí, územních plánovačů, developerů a investorů, stavebních úřadů a orgánů
státní správy, ale také institucí poskytujících obecnější rámec, jako je
politika regionálního rozvoje, bytová politika, vzdělávání úředníků
státní správy a samosprávy a osvěta všech těchto aktérů.
Na straně satelitních městeček by mělo jít o jejich integraci do
staršího osídlení, o přednostní výstavbu domů v intravilánech či na
okrajích stávající zástavby, v místech s obslužnou hromadnou dopravou, komunálními službami a základní občanskou vybaveností. Město
se svými satelity by mělo být ekologicky udržitelným městským regionem nabízejícím rozmanitý a příjemný život v kvalitním životním
prostředí.
Naše společnost má mechanizmy kontroly a koordinace nové
výstavby, pokusme se tedy tyto nástroje využívat navzdory ekonomické síle developerských firem.

Suburbanizace není jev spojený jen s výstavbou nových domů, ale
i se změnou sociální struktury obyvatel, a to nejen na místě novém,
ale i tom, které opouštějí. Dochází k postupnému stěhování obyvatel
s vyšším sociálním statutem z oblastí s méně kvalitním bydlením
v méně atraktivních (většinou zanedbaných panelákových) čtvrtích
ve městě. Tyto oblasti jsou většinou osidlovány sociálně slabšími obyvateli, což může vést v dlouhodobém horizontu k degradaci sociální
struktury některých městských částí.
V demografické struktuře suburbanizérů je vidět výrazně nižší
věkový průměr, tvoří ucelené rodiny, nebo jde o mladé páry, které
zakládají rodinu a upřednostňují zdravé životní prostředí na okrajích
měst. Jsou zde výrazně zastoupeny osoby se středním a vyšším vzděláním patřící do vyšších příjmových kategorií (zvláště podnikatelé,
manažeři a svobodná povolání, tedy obecně lidé s vyšším sociálním
statutem).
Dochází také k diferenciaci obyvatelstva, která může vést jak k celkovému posílení sociálního prostředí obce, tak i k celé řadě problémů
způsobených sociální nerovností. Častou příčinou neshod je odlišný
způsob života, který snižuje sociální soudržnost. Na druhou stranu,
v delším časovém úseku, může vést soužití nových a původních obyvatel k vzájemnému přizpůsobení a k posílení vlivu obce (např. účastí nových obyvatel v zastupitelstvu obce). Noví rezidenti jsou většinou aktivnější, mají větší schopnost ovlivnit veřejné rozhodování,
přinášejí do nového prostředí řadu kontaktů a často disponují i větší
politickou silou než původní obyvatelé obce.
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Územní plánování jako nástroj pro předcházení negativním vlivům suburbanizace

Na co bychom neměli zapomenout při stavbě nového domu?

7 Výřez územního plánu obce Červený Újezd
Zdroj: Interní materiály OÚ Červený Újezd

Každý z nás může alespoň malým dílem přispět ke snížení či předcházení negativních dopadů suburbanizace. K příkladům konkrétních
zásad vhodného chování v suburbánních oblastech patří:

7 Navrhovaný extensivní stavební rozvoj v obci Nupaky
Zdroj: www.nupaky.info
Plánovaná výstavba v obci
Stávající zástavba v obci

Navrhovaná
zastavěná
území v obci
Stávající
zástavba
obce

6 dodržovat regulativy a pravidla stanovená územním a regulačním plánem
6 zjistit si, kdo je, či bude vlastníkem komunikací

6 při volbě architektonického návrhu nového domu

respektovat vzhled původní (venkovské) zástavby
obce

a technických sítí v nové zástavbě
6 účastnit se veřejných projednání

územního či regulačního plánu
6 snažit se zapojit do společenského dění v obci

6 informovat se před koupí nemovitosti nebo pozemku o plánech

na další územní rozvoj obce, a to zejména v územním plánu,
a zjistit si její občanskou vybavenost
6 přihlásit se v nové obci k trvalému pobytu
6 stavět ekologicky šetrný a energeticky úsporný dům

Kde jsme čerpali informace?
6 Halasová H., Šilarová V.: Územní plánování v České republice.
6

Územní plánování, které patří k nejúčinnějším mechanismům pro
předcházení a eliminaci negativních dopadů suburbánního rozvoje,
je upraveno novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Konkrétními
nástroji, kterými může obec regulovat vzhled, umístění a funkční
využití nové výstavby, jsou územní a regulační plány (v krajních případech také Územní opatření o stavební uzávěře). Důležitou roli hrají
kromě obce také stavební úřady, které na dodržování pravidel dohlížejí. Vymezením (ne)zastavitelného území v územním plánu obec
může zamezit roztroušené a nekompaktní zástavbě (jako například
v Červeném Újezdě), určením ploch pro veřejné prostory zase zhuštěné výstavbě. Dále je nutné soustředit se na ochranu nezastavěného

území a uvažovat o územním rozvoji obce jako o celku a nepodléhat
tlakům vlastníků pozemků a různých zájmových skupin (např. developerů). Vhodné je používat i „neformálních“ nástrojů územního plánování, jako například situační plán nebo urbanistickou studii. Klíčové je pak při územním rozvoji obce nejenom naplňovat literu právních
předpisů, ale také respektovat určité morální zásady.
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Životní prostředí není vědeckou disciplínou.
Životní prostředí obklopuje každého z nás.
Chtějme vědět, co se děje kolem nás.
CENIA je tu pro ty, kteří chtějí vědět víc.
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