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Středočeský kraj

Středočeský kraj se představuje
Středočeský kraj je rozlohou, rozmanitostí a bohatstvím přírodních
hodnot nepochybně jedním z nejvýznamnějších krajů v České republice.
Přírodní krásy však pod tlakem moderní doby vyžadují stálou a odbornou péči
tak, aby byly zachovány pro následující generace v prosperující podobě. Tento
úkol jednak naplňuje zákonnou povinnosti o ochraně přírody a krajiny
určenou kraji a zároveň se potkává se snahou Středočeského kraje
o zlepšování kvality životního prostředí.
O představení rozsahu péče o životní prostředí jsme požádali hejtmanku
Středočeského kraje Jaroslavu Pokornou Jermanovou ve spolupráci
s Odborem životního prostředí a zemědělství.
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ako doklad významu Středočeského kraje v ochraně přírody a krajiny
mohou sloužit následující údaje
o počtech zvláště chráněných území v jeho
správním obvodu.
Na území Středočeského kraje se
nachází šest chráněných krajinných oblastí, které se zcela nebo zčásti rozkládají na
jeho území. Jedná se o CHKO Brdy, Křivoklátsko, Český kras, Blaník, Kokořín-

sko-Máchův kraj a Český ráj. V pořadí
podle významu následuje 21 národních
přírodních rezervací, 6 národních přírodních památek, 188 přírodních památek,
80 přírodních rezervací, 172 evropsky významných lokalit a 5 ptačích oblastí.
Z tohoto množství je ve správě Středočeského kraje 174 přírodních památek,
45 přírodních rezervací a 7 smluvně chráněných ploch. S těmito územími se částečně překrývá 128 evropsky významných
lokalit a 3 ptačí oblasti. Celková rozloha
přírodních rezervací a přírodních památek
ve správě Středočeského kraje, tedy území
vyžadující nejaktivnější péči, je asi 7 300
ha. S výjimkou některých území, která
nevyžadují kontinuální péči, ale pouze
občasné zásahy, probíhá aktuálně pravidelná péče k podpoře předmětů ochrany na
přibližně 165 územích. Ve všech zvláště
chráněných územích zajišťuje kraj a krajský úřad další nezbytné administrativní

a odborné doklady a podklady, jako je
zpracování plánů péče pro nastavení
pravidel a priorit zásahů, a to na základě
exaktních odborných zjištění, k vyhodnocení péče financuje zpracování přírodovědných průzkumů a monitoringů, geometricky zaměřuje a značí hranice území
v terénu atd.
Největší počet nově vyhlášených
území souvisí s přijetím právních předpisů
EU do naší legislativy, kdy se Česká
republika zavázala k zajištění územní
ochrany většiny evropsky významných
lokalit prostřednictvím národních kategorií zvláště chráněných území. Za poslední tři roky tak do správy Středočeského
kraje přibylo, případně bylo z uvedených
důvodů rozšířeno plošně nebo obsahově,
35 maloplošných zvláště chráněných
území. Jejich vyhlášením naplnil krajský
úřad svoji zákonnou povinnost ve vztahu
k zajištění ochrany evropsky významných
lokalit. V současné době krajský úřad
pracuje na vyhlášení tří zvláště chráněných území. Eviduje dále řadu návrhů na
vyhlášení s tím, že při současném počtu
území již bohužel možnosti účelného
a zejména účinného zajištění ochrany
těchto území naráží na její pomyslný
strop a do budoucna je tedy třeba velmi
dobře zvažovat, která území budou dále
vyhlášena. Je zjevné, že se bude jednat
pouze o ta nejhodnotnější, splňující náročná kritéria reprezentativnosti z pohledu
soustavy chráněných území.

3

5/2019

Další důležitou oblast v ochraně přírody tvoří ochrana volně žijících živočichů
zajišťovaná prostřednictvím sítě krajských
záchranných stanic podporovaných Středočeským krajem. Patří mezi ně záchranné
stanice ČSOP Rokycany, Huslík při ekocentru Huslík – ČSOP Poděbrady, Hrachov
u Sedlčan, Vlašim ZO ČSOP Vlašim
a záchranná stanice Aves v Kladně.
Úkolem stanic je zajistit pomoc hendikepovaným živočichům tak, aby se následně
mohli vrátit do volné přírody a tím byl
minimalizován antropogenní dopad na
početost a genetickou rozmanitost jejich
populací.
Do záchranných stanic krajské sítě
bylo v roce 2018 přijato k péči celkem
5 588 živočichů. Největší podíl tvořila
mláďata. Nejčastější skupinu živočichů
přijímaných do stanic představují ptáci.
Z málo běžných – chráněných druhů se
jedná např. o chřástala malého, kvakoše
nočního, dudka chocholatého nebo orlovce
říčního a sokola stěhovavého. U savců se
jedná zpravidla o běžnější druhy, jako jsou
ježci západní, zajíci polní, lišky obecné
nebo chráněné veverky a netopýři. Vzhledem k velkému počtu přijatých živočichů
je o to působivější celkové procento
živočichů vyléčených a vypuštěných zpět
do přírody, které dosahuje téměř 60 %.
V činnosti záchranných stanic tvoří
nezanedbatelnou, troufáme si říci stejně
důležitou, roli činnost osvětová, která
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vychovává nastupující generace k lásce
a úctě k přírodě, a v budoucnu doufejme,
že povede také ke snížení odstrašujících
čísel živočichů přijímaných do stanic.
Většina legislativních opatření zaměřených na zlepšení stavu životního prostředí je postavena na zásadě osobní
odpovědnosti, ke které musí být lidé vedeni. Lidé by měli změnit vztah ke svému
okolí, zajímat se o stav a vývoj životního
prostředí, změnit své postoje a hodnoty,
naučit se předpokládat důsledky svého
jednání a vyvarovat se jich předem. Proto
je velmi důležité environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), které by
měla patřit ke všeobecnému vzdělávání
všech členů společnosti. Pro ochranu životního jsou sice legislativní a ekonomické nástroje nutné, ale kladný vztah
společnosti k němu zabezpečit nemohou.
Prioritou Středočeského kraje je proto
vytvořit funkční systém EVVO, zaměřující
se rovnoměrně na všechny skupiny obyvatel, oblasti života a celé území kraje. Na
teoretické úrovni je jeho snaha podložena
rozhodujícím dokumentem Koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty Středočeského kraje v letech
2011–2020.
Po praktické stránce se EVVO ve
Středočeském kraji uskutečňuje v současné době prostřednictvím sítě pěti

Krajských středisek ekologické výchovy
a v oblasti školství prostřednictvím škol.
Krajská střediska EVVO jsou zařízení,
která se zaměřují především na akce pro
širokou veřejnost, publikační činnost, na
realizaci výukových programů pro děti
a mládež, vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní činnost pro
děti a mládež a případně na další činnosti
z oblasti EVVO (souběžně při některých
z nich fungují i stanice pro handicapované
živočichy, jak již bylo jmenováno výše).
Ve Středočeském kraji má podpora
EVVO dlouholetou tradici. V posledních
osmi letech kraj každoročně vyhlašuje
Program EVVO na principu žádostí
o financování konkrétního projektu od jednotlivých žadatelů z celého Středočeského
kraje, kteří se environmentální výchovou
a osvětou zabývají.
Dalšími činnostmi Středočeského kraje v oblasti EVVO je podpora projektů,
které mají celorepublikový přesah a působnost. Jedná se o pomoc poskytovanou
Českému svazu včelařů, z.s., na kampaň
prevence moru včelího plodu (projekt
pokračuje již druhým rokem), dále projekt
Evropské Serengeti – přibližujeme původní krajinu středních Čech, který kraj podporuje již ve čtvrté etapě. Ve spolupráci
s Klubem ekologické výchovy se na krajském úřadě pořádá v roce 2019 již

jedenácté)setkání koordinátorů EVVO
a vyhodnocování a oceňování škol, které
získají titul Škola udržitelného rozvoje.
Ve spolupráci s Krajskými středisky
EVVO je pořádána soutěž „Šetřím, šetříš,
šetříme?“, která se věnuje velmi aktuálnímu tématu šetření vodou.
Nezanedbatelnou činností Středočeského kraje v oblasti životního prostředí
a ekologické výchovy a osvěty zůstává
podpora vydávání publikací s touto tematikou. V listopadovém vydání časopisu
Nika jim byla věnována pozornost a snad
stojí za to jen dodat, že v červnu 2019

by se čtenáři mohli na pultech knihkupectví potkat se zatím posledním titulem
„Podzemní památky středních Čech“.
Část environmentálních problémů
Středočeského kraje se týká i hlavního
města, neboť emise z dopravy v něm jsou
jednou z hlavních příčin znečištění ovzduší. Ve srovnání s ostatními kraji vykazuje Středočeský kraj největší koncentrace
polétavého prachu, oxidů dusíku a benzo(a)pyrenu, a to právě z dopravy. V důsledku své polohy se stal nejen hlavním uzlem
silniční sítě České republiky, ale i významnou křižovatkou mezinárodní přepravy.

Velká část hlavních dopravních tahů do
hlavního města Prahyvede přes Středočeský kraj. Současná komunikační síť, především v blízkosti hlavního města, však
není schopna tak obrovskou koncentraci
dopravy pojmout a dochází nejen k jejímu přetěžování, ale i k vysoké produkci
znečišťujících látek.
Středočeský kraj se snaží omezovat
emise z dopravy prostřednictvím opatření, která jsou uvedena v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední
Čechy. Jedná se především o projektovou
přípravu a následnou výstavbu obchvatů
měst a obcí. Mezi další kroky k omezení
emisí z dopravy prováděné Středočeským
krajem lze zařadit přestavby stávajících
křižovatek na okružní křižovatky nebo
rekonstrukce a výstavby nových mostů
nebo rekonstrukce povrchů silnic, do
kterých kraj v posledních letech soustavně
investuje stále více finančních prostředků
a pozitivně tak přispívá např. k omezování
emisí z otěru pneumatik.
S ohledem na skutečnost, že legislativa
v odpadovém hospodářství obsahuje jasný

termín ukončení skládkování směsných
komunálních odpadů, a to v roce 2024, je
snahou Středočeského kraje zajistit pro
obce (vlastníky odpadů) možnost zpracování a následného využití, případně odstranění směsných komunálních odpadů.
Aktivity Středočeského kraje vycházejí
z platné legislativy a Plánu odpadového
hospodářství Středočeského kraje pro
období 2016 – 2025. Cílem je zavést na
svém území tzv. RESNO (regionální systém nakládání s odpady), který by měl řešit
nakládání s odpady na území Středočeského kraje. Projekt ZEVO Mělník je
optimální variantou pro naplnění cílů
obsažených v Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.
V roce 2018 byly vydány v rámci
metodické podpory obcím dva metodické
návody zabývající se budoucností odpadového hospodářství obcí, především pak
nakládáním s komunálními odpady po
roce 2024 a možnostmi začlenění a fungování překládacích stanic odpadů v systému odpadového hospodářství obcí. Byla
zpracována studie „Možnosti využívání
a odstraňování SKO“ s cílem aktualizovat
informace o možnostech zpracování
a následného využití, případně odstranění
směsných komunálních odpadů produkovaných obcemi a ostatními zdroji na území
Středočeského kraje.
Na území Středočeského kraje zasahuje pět dílčích povodí – Horního a Středního Labe, horní Vltavy, Berounky, dolní
Vltavy, Ohře, povodí Dolního Labe
a ostatních přítoků Labe. Středočeský kraj
zřídil komisi pro zmírňování negativních
dopadů sucha a nedostatku vody. Cílem
její činnosti je naplňování rozhodnutí
vlády ČR o řešení problémů sucha a jedním z cílů je zmapování problematiky
sucha ve Středočeském kraji tak, aby
mohla být navržena efektivní opatření.
Komise se rovněž zabývá řešením zásobování obyvatel pitnou vodou a retence
vody v krajině.
Středočeský kraj spolupracuje s Jihočeským krajem na projektu zlepšení kvality vody v nádrži Orlík. Cílem připravované studie má být návrh opatření na
omezení zdrojů fosforu, které je pro
dosažení požadované cílové jakosti vody
ve vodní nádrži třeba uskutečnit v horizontu příštích 10 – 15 let. Studie by měla
navrhnout opatření ke snížení přísunu
fosforu do Orlické nádrže zhruba o dvě
třetiny ve srovnání se současným stavem.
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