




Zpráva o životním prostředí ČR 2018

• Každoročně zpracovávána na základě 
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů

• Komplexní dokument, který hodnotí stav 
a vývoj životního prostředí v ČR včetně 
všech souvislostí 

• Pro MŽP zpracovala CENIA, česká 
informační agentura životního 
prostředí



Klimatický systém 
klimatologické sucho

Rok 2018 byl 

v ČR nejteplejší 

a druhý nejsušší 

od roku 1961.

Deficit vláhy ve vyznačených nejsušších 

oblastech byl vyšší než 350 mm
(tzn. úhrn výparu byl o 350 l vody na 1 m2

vyšší než úhrn srážek) za vegetační období. 

Zdroj dat: ČHMÚ



Klimatický systém 
půdní sucho

Hodnoty zásob vody v půdě 

na konci srpna poklesly na většině 

území ČR s výjimkou horských poloh 

pod kritickou hodnotu 10 % využitelné vodní kapacity půdy.

Zdroj dat: ČHMÚ



Klimatický systém 
hydrologické sucho

V řadě sledovaných mělkých vrtů 

byla dosažena historická 

minima hladin podzemních 

vod.

Na některých tocích dosáhly průtoky 

dosavadních pozorovaných minim.

Průměrný roční průtok ve vybraných 

reprezentativních profilech byl 

max. 77 % dlouhodobého normálu 1981–2010,  

min. 36 % dlouhodobého normálu 1981–2010. 

Zdroj dat: ČHMÚ



Klimatický systém 
emise skleníkových plynů

Ze spalování 

uhlíkatých paliv 

pochází v ČR 

přibližně 

tři čtvrtiny 

celkových emisí 

skleníkových 

plynů. 

Zdroj dat: ČHMÚ



Klimatický systém 
emise skleníkových plynů

Emise skleníkových 

plynů na obyvatele 

byly v ČR v roce 2017 

čtvrté nejvyšší v EU28.

Zdroj dat: EEA



Ovzduší 
kvalita ovzduší

35,5 % obyvatel ČR

bylo v roce 2018 vystaveno ročním 

nadlimitním koncentracím B(a)P.

12,6 % území ČR 

bylo v roce 2018 vystaveno nadlimitní 

roční koncentraci B(a)P.

Zdroj dat: ČHMÚ



Ovzduší 
kvalita ovzduší

13,8 % obyvatel ČR

bylo v roce 2018 vystaveno nadlimitní 

24hodinové koncentraci PM10.

3,2 % území ČR 

bylo v roce 2018 vystaveno nadlimitní 

24hodinové koncentraci PM10.

Zdroj dat: ČHMÚ



Vodní hospodářství a jakost vody
ztráty pitné vody

Podíl ztrát pitné vody ve vodovodní síti se 

od roku 2000 výrazně snížil.

Zdroj dat: ČSÚ



Vodní hospodářství a jakost vody
– připojení na kanalizaci

Podíl obyvatel připojených 

na kanalizaci zakončenou 

ČOV 

meziročně mírně vzrostl.

Přesto k ní dosud není připojeno 

17,6 % obyvatel, což představuje 

potenciální zdroj znečištění vodních toků.

Zdroj dat: ČSÚ



Vodní hospodářství a jakost vody
koupací vody

Meziročně se zhoršila 

jakost koupacích vod ve volné 

přírodě.

V roce 2017 bylo 

sledováno 

251 lokalit.

V roce 2018 bylo 

sledováno 

268 lokalit.

Zdroj dat: SZÚ



Příroda a krajina 
využití území

V roce 2018 zaujímala zemědělská 

půda 53,3 % území ČR. 

Dlouhodobě dochází k nárůstu 

ostatních a zastavěných ploch, 

které zaujímaly 10,7 % území ČR.

Zdroj dat: ČÚZK 



Příroda a krajina 
využití území

Dle dat z dálkového průzkumu Země CORINE Land Cover

došlo mezi lety 2012 a 2018 

v důsledku těžby 

k úbytku 27,7 tis. ha 

(především jehličnatých) lesů.

Zdroj dat: EEA, CENIA



Příroda a krajina 
chráněná území

V roce 2018 se v ČR 

nacházelo celkem 

2 639 vyhlášených zvláště 

chráněných území 

s rozlohou 1 320,2 tis. ha, 

tj. 16,7 % území ČR. 

Zdroj dat: AOPK ČR 



Příroda a krajina 
Natura 2000

Celková rozloha 

soustavy Natura 2000 

činila 1 114,8 tis. ha, 

tj. 14,1 % území ČR.

Zdroj dat: AOPK ČR 



Příroda a krajina 
indikátor běžných druhů ptáků

Od roku 1982 poklesl počet ptáků zemědělské krajiny o 33,5 %, 

počet lesních druhů ptáků o 9,9 %

a počet běžných druhů ptáků se zvýšil o 0,4 %.

Zdroj dat: ČSO 



Lesy 
zdravotní stav lesů

Dochází ke zhoršování zdravotního stavu 

českých lesů. Nejhůře na tom v roce 2018 byly 

jehličnany starší než 60 let, z nichž 76,6 % 

bylo poškozeno na více než 25 % koruny.

V návaznosti na šíření 

kůrovcové kalamity 

dosáhla výše 

zaznamenané těžby 

dřeva v roce 2018 

nejvyšší úrovně 

v historii, 25,7 mil. m3. Zdroj dat: VÚHLM, v.v.i. 



Lesy 
odpovědné lesní hospodaření

Od roku 2013 poklesl podíl 

přirozené obnovy z 23,5 % 

na 16,1 % v roce 2018 a rostoucí 

stavy spárkaté zvěře nevytvářejí 

předpoklady k jejímu navýšení.

Podíl listnáčů stále nedosahuje 

ani doporučené skladby lesa (35,6 %) stanovené 

Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL).

Zdroj dat: ÚHÚL 



Půda a zemědělství 
spotřeba přípravků na ochranu rostlin

Spotřeba účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin od roku 2012 

klesá. 

V roce 2018 činila spotřeba účinných látek o 8 % méně než v roce 2017.
Zdroj dat: MZe



Půda a zemědělství 
ekologické zemědělství

Podíl ekologicky 

obhospodařované půdy na 
ZPF v roce 2018 činil 12,8 %.  

Nebylo tak dosaženo cíle 

15% podílu 

stanového Akčním plánem ČR 

pro rozvoj ekologického 

zemědělství 2011–2015. 

Cíle byly prodlouženy 

do roku 2020.

Zdroj dat: MZe

Nárůst rozlohy ekologicky obhospodařované půdy 

se po roce 2011 zpomalil.



Půda a zemědělství 
eroze

V roce 2018 bylo na 

území ČR

evidováno celkem 

276 erozních událostí.

Vodní erozí 

je potenciálně 

ohroženo 56,7 %

zemědělské půdy. 

Větrnou erozí 

je potenciálně 

ohroženo 18,4 %

zemědělské půdy. 
Zdroj dat: VÚMOP, v.v.i. 



Průmysl a energetika 
staré ekologické zátěže

Přírůstková databáze SEKM 

v roce 2018 obsahovala 

4 967 lokalit starých 

ekologických zátěží.

V roce 2018 byly ukončeny 

sanace 26 lokalit 

starých ekologických 

zátěží.

Zdroj dat: MŽP 



Průmysl a energetika 
struktura tržeb z průmyslové činnosti

Téměř třetinu tržeb zpracovatelského průmyslu 

zajistila v roce 2018 výroba motorových vozidel.

Zdroj dat: MPO, ČSÚ 



Průmysl a energetika 
podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny

Podíl obnovitelných zdrojů na 

výrobě elektřiny dosáhl 10,7 %. 

Cílem Státní energetické koncepce je 

dosažení 18–25 % do roku 2040.

V roce 2018 se 

v ČR vyrobilo 

88 007,7 GWh

elektřiny.

Zdroj dat: ERÚ 



Doprava 
spotřeba energie v dopravě

Spotřeba energie v dopravě 

stoupla v období 2000–2018 

o 71,8 %. 

Zdroj dat: CDV, v.v.i.



Doprava 
struktura registrací nových osobních automobilů 

dle paliv a pohonů v roce 2018

I když se počet nově registrovaných elektromobilů a hybridů 

meziročně zdvojnásobil, stále v roce 2018 zaujímal 

pouhé 2 % registrací nových osobních automobilů.

Zdroj dat: Svaz dovozců automobilů



Odpady 
produkce odpadů

Zdroj dat: CENIA 



Finance 
investice do ochrany ŽP

Veškeré finanční údaje jsou uvedeny v běžných cenách.

Zdroj dat: ČSÚ 



Veřejné mínění 
zájem obyvatel ČR o ŽP

Zdroj dat: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 



Zvláště chráněná území

Krkonošský 

NP

NP Šumava

NP Podyjí

NP České 

Švýcarsko

Biodiverzita

Lesy

Ekonomika



Děkujeme za pozornost

Pro MŽP zpracovala CENIA, česká informační 
agentura životního prostředí


