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ODPADY
V posledních letech se potvrzuje trend stagnující produkce odpadů, zvyšování
množství materiálově využívaných odpadů, zvyšování podílu tříděných komu-
nálních odpadů a zmenšování produkce nebezpečných odpadů. Nárůst objemu
odpadů z počátku 90. let se i přes silný ekonomický růst ČR zastavil v roce
2004. Produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele v ČR (289 kg za rok)
je ve srovnání s průměrem EU27 (518 kg za rok) nízká a dosahuje 55,8 % prů-
měru EU27. I přesto je však zachováván stále vysoký podíl odpadů ukládaných
na skládky. S tím souvisí i přetrvávající problémy s biologicky rozložitelnými
složkami odpadu, které tvoří významný podíl směsných komunálních odpadů
a nijak se nevyužívají. Na druhé straně se však ČR řadí na přední příčky žebříč-
ku  zemí s nejvyšší mírou recyklace odpadů (papír, sklo, plasty).

3 Vývoj produkce odpadů v ČR [tis. tun], 2002–2007
Zdroj: CENIA

OCHRANA PŘÍRODY A BIODIVERZITA
Územní ochrana je hlavním nástrojem péče o přírodu a základem ochrany druho-
vé rozmanitosti, kterou negativně ovlivňuje řada lidských aktivit. Z dlouhodobého
hlediska je možné pozorovat snižování ekosystémové i druhové biodiverzity. V ČR
je kladen důraz především na zabránění šíření a likvidaci některých nepůvodních
druhů, záchranné programy vybraných druhů, vyhlašování chráněných území a roz-
voj biodiverzity v monokulturních lesních porostech. 
Počet trvale chráněných území a územních prvků od roku 1990 stoupá. V součas-
né době tvoří chráněná území téměř 16 % celkové plochy ČR – 4 národní parky,
25 chráněných krajinných oblastí, 112 národních přírodních rezervací, 780 přírod-
ních rezervací, 105 národních přírodních památek a téměř 1 200 přírodních pamá-
tek. Dalších 897 evropsky významných lokalit a 39 ptačích oblastí je zahrnuto do
evropské soustavy NATURA 2000. 

3 Chráněná území ČR, 2007
Zdroj: AOPK ČR  
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OVZDUŠÍ A ZMĚNA KLIMATU
V období 1990–2006, zejména v 90. letech, došlo v České republice k zásadní-
mu poklesu emisí základních znečišťujících látek do ovzduší. V současné době
emise opět mírně rostou, zejména z lokálních topenišť a mobilních zdrojů (pře-
devším z dopravy). Kvalitu ovzduší dlouhodobě zhoršuje zatížení prašnými čás-
ticemi, oxidy dusíku, přízemním ozonem a polycyklickými aromatickými uhlo-
vodíky. Vzhledem k rostoucímu objemu silniční dopravy a obtížné regulaci
malých stacionárních zdrojů emisí jsou tyto látky nebezpečně narůstající slož-
kou znečištění jak ve větších aglomeracích, tak i menších sídlech, kde se vyu-
žívá tuhých paliv. Doprava se také významným způsobem podílí na nadlimitních
koncentracích ozonu, který je rizikový pro lidské zdraví a ekosystémy.   

3 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, 2007
Zdroj: ČHMÚ

Vysoké jsou i měrné emise skleníkových plynů. Přestože od roku 1990 došlo
k jejich výraznému snížení (téměř o 24 %), a Česká republika tak splní záva-
zek stanovený Kjótským protokolem, je současná hodnota emisí na obyvatele
o cca 40 % vyšší, než je průměr Evropské unie. Stoupají zejména emise skle-
níkových plynů ze  silniční dopravy. 
Velký objem emisí je rovněž způsoben stále vysokým podílem energeticky
náročných výrob, skladbou primární energetické základny (PEZ) s vysokým
podílem tuhých paliv (používaných jak k výrobě energie, tak i v domácích
topeništích). Podíl obnovitelných zdrojů energie na PEZ (cca 6 %) a na hrubé
výrobě elektřiny (cca 4 %) je stále nízký, a to i přes výrazný nárůst instalova-
ného výkonu větrných a solárních elektráren.
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Stejně jako jinde v Evropě je přetrvávajícím problémem eutrofizace stojatých
vod. Příčinou je zvýšený obsah živin ve vodě, které v letním období podporují
růst zelených řas a zdraví škodlivých sinic. 

PŮDA A LESY
Půda je z hlediska životního prostředí dlouhodobě zatěžována především aplikací
chemických látek. Významný zdroj cizorodých chemických látek vstupujících do půdy
a vody představuje zemědělství. Půda je zatěžována především aplikací minerálních
i vápenatých hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, díky nimž dosáhla zemědělská
produkce za období 2004–2007 rekordně vysoké úrovně. V zemědělství pokračuje
však i rozvoj ekologického zemědělství, a to jak v nárůstu výměry zemědělské půdy,
obhospodařované ekologicky, tak i v počtu ekologicky hospodařících farem. 

Dosavadní intenzivní hospodaření a nevhodné využívání krajiny způsobily
mnohé škody na životním prostředí a negativně ovlivnily biodiverzitu a este-
tickou hodnotu krajiny. Pozitivním trendem využití krajiny je zvyšující se podíl
trvalých travních porostů a lesů na úkor orné půdy. Vlivem nárůstu poptávky,
následkem živelných katastrof i působením lesních škůdců se zvyšuje objem
těžby surového dřeva a celková plocha lesního porostu, i přes mírný nárůst cel-
kové výměry lesní půdy, klesá. 

3 Vývoj těžby dřeva v ČR [mil. m3], 2000–2007
Zdroj: ČSÚ

Naproti tomu stoupá výměra certifikovaných lesů dle systému udržitelného hospo-
daření. V roce 2007 dosáhla 70 % celkové plochy lesního porostu. Trvale stoupá
i zastoupení listnatých dřevin v druhové skladbě lesů. 

Současný stav druhové skladby a zdravotní stav lesů v ČR však nelze považovat za
optimální. Hlavní důvod spočívá v převládajících porostech smrkových a borových
monokultur, jež  byly navíc v minulosti vystaveny vysokým emisím znečišťujících
látek z průmyslu a energetiky. V současnosti jsou lesy negativně ovlivněny zejmé-
na imisní zátěží (přízemní ozon a další látky), hmyzími škůdci  a na mnoha mís-
tech také vysokými stavy spárkaté zvěře. Zdravotní stav lesů v ČR dle míry defoli-
ace (odlistění) nadále patří mezi nejhorší v Evropě. 
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Klasifikace stanic
městská pozaďová
předměstská pozaďová
venkovská
dopravní
průmyslová

≤ 20 µg.m-3 (≤ LAT) – na 2,3  % území
20–30 µg.m-3 (LAT–UAT) – na 20,9 % území
30–50 µg.m-3 (UAT–LV) – na 70,5 % území
50–60 µg.m-3 (LV–60 µg.m-3) – na 4,0 % území
> 60 µg.m-3 – na 2,3 % území

Koncentrace [µg.m-3]

LAT – dolní 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 koncentrace mezi UAT a LAT lze kombinovat výše uvedené metody.
LV – imisní limit.

3 Vývoj ekologického zemědělství v ČR, 1990–2007
Zdroj: MZe

VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Zásadním zjištěním je zlepšení jakosti povrchových vod, a to především vlivem
významného snížení znečištění vypouštěného z průmyslových a komunálních
zdrojů. Na snižování znečištění se významně podílela restrukturalizace prů-
myslu na počátku 90. let i legislativní změny, včetně poplatků za vypouštěné
znečištění. Zásadní vliv představuje rovněž výstavba a rekonstrukce kanalizací
a čistíren odpadních vod, která je podporována ze státního rozpočtu i z fondů
Evropské unie. V současné době je čištěno 96 % odkanalizovaných odpadních
vod. Na kanalizaci je napojeno 80 % obyvatel. Zásobování pitnou vodou v ČR
je vyhovující, ztráty vody v potrubní síti jsou však i přes snižování poměrně
velké. Množství vyrobené pitné vody a stejně tak množství odpadních vod
vypouštěných do kanalizace pokračují v mírném poklesu.

3 Vývoj vypouštěného znečištění vyjádřený jako index k roku 1990
v ČR, 1990–2007, Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i.

3 Vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v ČR [kt.rok-1], 1990–2007
Zdroj: ČHMÚ


