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1 Úvod 

Předmětem hodnocení je vliv koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 

2020“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Toto hodnocení probíhá dle §45i zákona 

114/1992 Sb. jako součást vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA). 

Autorka hodnocení je držitelkou autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (rozhodnutí Ministerstva 

životního prostředí ze dne 20. ledna 2012, č. j. 2702/ENV/12, 116/630/12, v příloze 1).  

Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě směrnice o ptácích (2009/147/ES) pro druhy 

ptáků uvedené v Příloze I. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se 

ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu 

rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR zřizovány nařízeními vlády.  

Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích 

(92/43/EEC) a v ČR požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná 

území. EVL se vyhlašují pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy 

živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních 

oblastí ochrany. EVL jsou obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit 

podle Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. a byly přijaty do evropského seznamu. 

 



Kopečková M.: „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020“ - hodnocení vlivů záměru na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 5 

2 Základní údaje o koncepci 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 je jedním z významných 

koncepčních dokumentů, určuje hlavní směry rozvoje kraje na léta 2014–2020 

prostřednictvím stanovení rozvojových priorit a cílů ve vazbě na další koncepční a rozvojové 

aktivity v regionu. Dokument je důležitý pro podporu schopnosti kraje efektivně využít 

finanční prostředky na kvalitně připravené projekty ve vazbě na priority ČR a EU v novém 

programovacím období 2014 – 2020. 

Strategie byla tvořena expertně-komunitní metodou se zapojením subjektů z veřejného, 

podnikatelského i neziskového sektoru z celého kraje, respektuje zásady udržitelného rozvoje. 

Široká platforma spolupráce napříč jednotlivými sektory, vytvořená v průběhu přípravy 

strategie, umožňuje další spolupráci, přispívající ke komplexnímu rozvoji regionu i do 

budoucna.  

Samotná strategie je rozdělena na analytickou část a návrhovou (strategickou) část. 

Analytická část obsahuje profil Královéhradeckého kraje, vnější strategický rámec, PESTLE 

analýzu, problémovou analýzu a SWOT analýzu, strategická část je pak členěna do pěti 

úrovní (mise, vize, globální cíl, strategické oblasti a strategické cíle). Strategické cíle jsou 

doplněny obecným komentářem k jejich naplňování, nejsou ovšem uvedena konkrétní 

opatření. Ta budou obsažena až v navazujících plánech. Závěrečná implementační část se 

zabývá naplňováním cílů strategie, přehledem finančních zdrojů, monitoringem a 

implementačními nástroji. 

2.1 MISE  

Mise je vyjádřením hlavní myšlenky budoucího rozvoje kraje. 

 Usilovat o soulad všech přírodních, kulturních a civilizačních hodnot na území kraje 

Strategie Královéhradeckého kraje bude respektovat: 

- zásady udržitelného rozvoje s ohledem na vyvážené potřeby lidí a přírody  

- rovnoměrný rozvoj měst a venkova  

- požadavky obyvatel na kvalitu života a posilování jejich pocitu spravedlnosti, bezpečí 

a sounáležitosti s krajem, jako součásti integrovaného evropského prostoru  
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2.2 VIZE 

Vize vyjadřuje ideální situaci cílového stavu v dlouhodobějším horizontu (15 - 20 let)  

 Královéhradecký kraj, místo pro kvalitní život 

Královéhradecký kraj jako atraktivní, dynamický, ekonomicky silný a sociálně stabilní 

region s vysokou životní úrovní srovnatelnou s vyspělými regiony sjednocené Evropy a 

s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje as úctou k tradicím  

2.3 GLOBÁLNÍ CÍL 

Globální cíl vychází z vize a popisuje základní tendence vývoje a směřování kraje. 

 Začlenit region ve všech aspektech rozvoje do integrovaného evropského prostoru.  

 Zajistit kvalitní životní podmínky všem obyvatelům Královéhradeckého kraje.  

 Vytvořit podmínky pro ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost regionu.  

 Zlepšit sociální stabilitu a vzdělanostní strukturu regionu.  

 Zvýšit kvalitu životního prostředí.  

 Dosáhnout vyváženého růstu celého regionu při respektování zásad trvale 

udržitelného rozvoje.  

2.4 STRATEGICKÉ OBLASTI SRK 2014-2020 

Zájmová témata jsou stanovena prostřednictvím pěti strategických oblastí, tj. klíčových 

oblastí důležitých k naplnění globálního cíle a vize. Každá z oblastí byla projednána v rámci 

expertní pracovní skupiny na jednání kulatých stolů.  

Strategické oblasti: 

1. Konkurenceschopnost a inovace 

2. Dopravní dostupnost a mobilita 

3. Veřejné služby a občanská společnost 

4. Environmentální prostředí a sítě 

5. Vyvážený rozvoj a správa regionu 
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2.5 STRATEGICKÉ CÍLE SRK 2014-2020 

Na základě výsledků projednání bylo v rámci každé strategické oblasti stanoveno 3 až 5 

strategických cílů, které popisují žádoucí stav, vychází z globálního cíle a představují 

základní směry rozvoje strategických oblastí. 

Strategická oblast 1 Konkurenceschopnost a inovace 

Strategický cíl 1.1 Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj 

podnikatelského prostředí na území KHK 

 Hlavním cílem zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora rozvoje 

podnikatelského prostředí pro stávající i nové podniky (zejména ze strany 

veřejného sektoru či zprostředkujících institucí - technologické parky, 

podnikatelské inkubátory, centra transferu technologií, komory, sdružení, 

Czechinvest apod.). Podpora znalostní ekonomiky a inovací, vzájemné spolupráce 

mezi firmami a výzkumnými institucemi. 

 Vytváření a rozvoj podpůrných aktivit a mechanismů pro vznik a rozvoj malých a 

středních podniků s inovačním potenciálem. Zvyšování investiční atraktivity 

regionu např. přípravou investičních rozvojových ploch, podnikatelských 

nemovitostí či brownfieldů. Podpora rozvoje malého a středního podnikání také 

v hospodářsky slabších oblastech kraje mimo přirozená centra průmyslu vázaná na 

velká města. 

 Rozvoj klastrových platforem spolupráce. Snížení exportní závislosti na zemích 

EU. 

Strategický cíl 1.2 Rozvinout funkční a efektivní inovační a výzkumný systém KHK 

jako předpoklad přechodu ke znalostní ekonomice 

 Cílem podpora budování výzkumné a inovační infrastruktury a udržení kvalitních 

výzkumných lidských zdrojů v regionu, přilákání vědeckých pracovníků z vnějšího 

prostředí i komplementární napojením na nově vznikající výzkumná centra mimo 

region. 

 Nutná intenzivní podpora spolupráce sektorů věda, výzkum, business sféra, veřejná 

správa. 
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Strategický cíl 1.3 Zvýšit zaměstnanost v KHK zlepšením vzdělanostní struktury 

obyvatel a jejím propojením na regionální trh práce 

 Hlavním cílem je optimalizace systému školství tak, aby byla zvyšována kvalita 

úrovně vzdělanosti (na různých stupních) a také uplatnitelnost absolventů na trhu 

práce v rámci kraje. 

 Podpora spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v kraji, 

podpora nabídky celoživotního vzdělávání, podpora a propagace vysokoškolských 

a středoškolských oborů technického zaměření, podpora oborů a uplatnění ICT, 

zajištění dostatečné školské infrastruktury pro naplňování cílů 

Strategický cíl 1.4 Zatraktivnit KHK pro další rozvoj cestovního ruchu jako 

významné složky regionální ekonomiky 

 Rozvoj a integrace infrastruktury a služeb s podporou unikátních lokálních nabídek, 

které zajistí rozšíření nabídky mimo stávající turistická centra a zároveň zajistí 

celoroční vytížení turistických cílů 

 Podpora spolupráce subjektů v různých odvětvích (infrastruktura, služby) v rámci 

cestovního ruchu, budování specifické image regionu, rozvíjení různých forem 

cestovního ruchu (lázeňství, cykloturistika, kongresová turistika apod.), podpora 

přeshraniční spolupráce 

 

Strategická oblast 2 Dopravní dostupnost a mobilita 

Strategický cíl 2.1 Napojit KHK na nadřazenou dopravní síť meziregionálního a 

přeshraničního významu 

 Prioritní úkol: dostavba D11 a navazujících R11 a R35 – napojení na sousední 

regiony a na evropskou dopravní síť – urychleně. 

 Další cíle: modernizované napojení KHK na vysokorychlostní trať (součást 

mezinárodního tranzitního železničního koridoru) v Pardubickém kraji; propojení 

s polskou železniční sítí 

 Snaha o rozvoj kombinované dopravy  
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Strategický cíl 2.2 Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na 

plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel 

 Cíle: pokračovat v rekonstrukci a údržbě regionální sítě silnic, systematický 

udržitelný rozvoj parkovacích ploch a také integrovaného dopravního systému, 

rekonstrukce a modernizace regionálních či lokálních úseků železnice 

 Značná pozornost věnována do budoucna budování cyklotras a cyklostezek 

(turistika i dojížďka za prací), včetně doplňkových služeb (parkování kol), zároveň 

i pro kolečkové brusle či koloběžky 

Strategický cíl 2.3 Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje veřejnou dopravou 

šetrnou k životnímu prostředí a zvýšit její atraktivitu 

 Hlavní cíl: zlepšování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou na 

celém území KHK 

 Prostředky k naplnění cíle: modernizace odbavovacích a informačních systémů, 

efektivizace veřejné dopravy, koordinace mezi dopravci, optimalizace jízdních řádů 

a zajištění mobility obyvatel ve všech částech regionu, zvýšení atraktivity a 

poptávky, zajištění odpovídajícího financování ve všech částech kraje 

 Podpora především železniční dopravy, ale i autobusové, se zaváděním ekologicky 

šetrných variant a podporou udržitelné městské dopravy  

 

Strategická oblast 3 Veřejné služby a občanská společnost 

Strategický cíl 3.1 Zkvalitnit poskytování zdravotní péče v KHK a podporovat zdravý 

životní styl jeho obyvatel 

 Hlavní cíl: zajistit optimální kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro všechny 

obyvatele kraje v celém jejím spektru, všemi dostupnými prostředky zlepšovat 

ukazatele zdravotního stavu obyvatel regionu 

 Opatření k naplnění cíle: nastavení mechanismů ke stabilizaci hospodaření 

zdravotnických zařízení, důraz na optimalizaci lůžkového fondu spojenou 

s nezbytnou spoluprací poskytovatelů zdravotní péče v KHK, modernizace 

zdravotnické péče, monitorování a srovnávání kvality péče a odpovídající rozvoj 
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lékařských oborů, zajištění efektivního řízení zdravotnictví včetně nemocnic, 

zajištění odpovídající spolupráce při rozvoji zdravotnických a sociálních zařízení 

včetně příspěvkových organizací KHK, kontrola kvality zařízení a poskytování 

péče dle odborných standardů, podpora široké sítě ambulantní péče a 

odpovídajícího a efektivního systému přednemocniční péče, podpora rozvoje a 

zkvalitňování podmínek domácí péče 

 podpora lékařského výzkumu, osvěty (zdravý životní styl) a preventivní péče, 

nabídky rehabilitačních, rekondičních a relaxačních aktivit 

Strategický cíl 3.2 Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní a dostupné 

sociální služby pro obyvatele KHK 

Priority:  

 aplikování modelu víceletého financování (včetně distribuce státních dotačních 

prostředků), rozvoj systému řízení sítě sociálních služeb, snižování administrativní 

zátěže a podpora zkvalitňování a zvyšování dostupnosti sociálních služeb 

 doplnění kapacit služeb podporujících setrvání osob v přirozeném prostředí včetně 

odpovídající podpory pečujících osob  

 oblast sociální prevence: podpora fungující rodiny, zajištění zejména terénních 

služeb, pomáhajících rodinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, 

podpora náhradní rodinné péče a dalších služeb  

 podpora boje proti sociálnímu vyloučení a podpora začlenění osob ohrožených 

sociálním vyloučením či sociálně vyloučených do společnosti a na trh práce.  

Strategický cíl 3.3 Zajistit dostatečnou bezpečnost a ochranu obyvatel kraje včetně 

jejich majetku a předcházet mimořádným událostem 

 potřeba zajistit efektivně fungující krizové řízení na úrovni kraje, včetně systému 

předcházení mimořádným událostem 

 priorita: modernizace složek integrovaného záchranného systému a krajských 

orgánů krizového řízení včetně budování informačních a komunikačních 

technologií a odpovídající infrastruktury 
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Strategický cíl 3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení 

volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky 

 podpora spolkového života – významný zejména v malých obcích 

 podpora kulturních a sportovních aktivit, ale i osvětové, společenské či vzdělávací 

činnosti, především s vazbou na Královéhradecký kraj či s důrazem na regionální 

prvky nebo místní tradice a historii. 

 péče o kulturní dědictví regionu, kulturní zařízení (knihovny, muzea, galerie, 

divadla,…) a památky (historické, technické, sakrální,…) včetně jejich revitalizace 

 dostatečné zázemí pro organizace v oblasti sportu a tělovýchovy 

 Ve vazbě na cestovní ruch nezbytné zajistit propagaci kulturně-společenských, 

vzdělávacích či sportovních aktivit a rozvoj příslušných informačních systémů 

 

Strategická oblast 4 Environmentální prostředí a sítě 

Strategický cíl 4.1 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje a 

zajistit dostatečnou ochranu před povodněmi 

 Podpora opatření k zajištění dostatečných rezerv vody pro případ nepříznivých 

klimatických podmínek (srážkový deficit) 

 výstavba nových vodovodů realizovatelná již jen v malých lokalitách se silně 

limitovanou finanční náročností 

 snaha o zvýšení podílu čištěných odpadních vod (problematické z důvodu velkého 

množství obcí velikosti do 1000 obyvatel, morfologie terénu) 

 důraz zejména na modernizaci stávající vodohospodářské infrastruktury, lokálně 

řešeny problémy se zvyšující se eutrofizací vod 

 projekty zaměřené na eliminaci povodňových rizik ve vybraných úsecích vodních 

toků 
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Strategický cíl 4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické zátěže 

na území KHK 

 dořešení nejproblematičtějších ekologických zátěží, věnování pozornosti 

problematice rizikovosti skládek 

 rozšiřování možností materiálového či energetického využívání odpadů s využitím 

nejlepších dostupných technik 

 podpora projektů a kampaní na zvyšování environmentálního cítění a gramotnosti 

občanů v  problematice vzniku a třídění odpadů, obalové politiky a materiálového 

využití odpadů  

Strategický cíl 4.3 Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich šetrné využívání 

na celém území KHK 

Priority: 

 rozvíjet a modernizovat, zkapacitňovat stávající energetické a distribuční sítě, 

podporovat využívání nových technologií 

 snižovat energetickou náročnost staveb, nahrazovat fosilní paliva obnovitelnými 

zdroji (zejm. v periferních oblastech) 

 zvyšovat podíl alternativních zdrojů energie s důrazem na místně dostupné zdroje 

Strategický cíl 4.4 Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat o 

krajinu a přírodní ekosystémy na území kraje a podporovat rozvoj ekologického 

vzdělávání, výchovy a osvěty 

Priority: 

 podpora legislativní ochrany území (např. vyhlašováním sítě zvláště chráněných 

území a území NATURA 2000) a zároveň věnování zvýšené pozornosti novým 

antropogenním zásahům do krajiny, podpora citlivého přístupu, např. při rozvoji 

veřejné infrastruktury. 

 podpora zachování a zvyšování biodiverzity a přírodních hodnot 

 rozvíjení a podpora systému EVVO 
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 snížení znečištění jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda), 

problematické zejm. střední a menší stacionární zdroje, v urbanizovaných územích 

automobilová doprava 

Strategický cíl 4.5 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví a podporovat 

rozvoj jejich mimoprodukční funkce 

 Hlavní cíl: rozvíjet konkurenceschopné multifunkční zemědělství s kvalitními 

místními produkty a pozitivním vlivem na stav krajiny, podpora hospodaření na 

vhodných lokalitách, podpora regionálních produktů a bioproduktů, 

mimoprodukčních funkcí zemědělství včetně vazby na cestovní ruch 

 Další cíle: zvýšit orientaci na perspektivní produkty, podporovat spolupráci 

zemědělců 

 Podpora hospodaření v lesích zaměřeného na zvyšování kvality a funkčnosti 

(produkční, mimoprodukční) porostů 

 

Strategická oblast 5 Vyvážený rozvoj a správa regionu 

Strategický cíl 5.1 Zlepšit fungování veřejné správy v KHK na všech jeho úrovních 

včetně veřejného financování 

 zvyšování pružnosti a efektivity výkonu veřejné správy v KHK a zlepšování kvality 

lidských zdrojů v této oblasti, zkvalitňování administrativních kapacit veřejné 

správy včetně legislativy a institucionálních či procesních změn. 

 Rozvoj e-governmentu, ICT 

 rozvoj efektivní spolupráce mezi jednotlivými stupni samosprávy, jimi zřizovanými 

a zakládanými organizacemi, dalšími subjekty veřejné správy na krajské 

mikroregionální či místní úrovni  

 stabilizace veřejných rozpočtů s důrazem na efektivitu a transparentnost veřejného 

financování, efektivní dotační politika a čerpání financí ze zdrojů 

Královéhradeckého kraje, České republiky a Evropské unie 
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Strategický cíl 5.2 Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí KHK s ohledem 

na jejich regionální disparity 

 Hlavní cíl: posílení a zkvalitnění strategického a územního plánování krajských, 

obecních a regionálních subjektů, posílení vazeb mezi koncepčními dokumenty na 

všech úrovních, propojování strategického a územního plánování a posílení 

spolupráce jak při plánování, tak při implementaci strategií 

Strategický cíl 5.3 Rozvinout aktivní síťování a všechny typy partnerských forem 

spolupráce na regionální a meziregionální úrovni 

 Hlavním cílem je postupné zlepšování a zefektivnění spolupráce a využití 

partnerství při plánování a realizaci rozvojových strategií na místní, 

mikroregionální i krajské úrovni včetně posilování existujících a plánovaných 

vnitřních, přeshraničních a mezinárodních rozvojových vazeb. 

 Prostředky k naplnění cíle: podpora aktivit typu svazků obcí, MAS, mikroregionů; 

podpora rozvoje občanských iniciativ a uplatňování principů místní Agendy 21; 

meziresortní spolupráce, tj. podpora partnerství neziskového, soukromého a 

veřejného sektoru 

 

Uvedené údaje byly převzaty z předložené koncepce. 
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3 Dotčené evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

3.1 IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT 

Vzhledem k celokrajskému dosahu strategie a k velmi obecné povaze popsaných cílů a 

prostředků k jejich naplnění, je třeba uvažovat jako potenciálně dotčené všechny evropsky 

významné lokality (74) a ptačí oblasti (5) na území Královéhradeckého kraje.  

 

Tab. 1: Lokality Natura 2000 v Královéhradeckém kraji 

Kód Název 

Rozloha 

(ha) Kraj 

Ptačí oblasti (PO) 

CZ0211010 Rožďalovické rybníky 6613,14 Středočeský, Královéhradecký 

CZ0211011 Žehuňský rybník - Obora Kněžičky 1963,89 Středočeský, Královéhradecký 

CZ0521009 Krkonoše 40938,90 Královéhradecký, Liberecký 

CZ0521014 Broumovsko 9121,71 Královéhradecký 

CZ0521015 Orlické Záhoří 903,94 Královéhradecký 

Evropsky významné lokality (EVL) 

CZ0210101 Dymokursko 4309,24 Středočeský, Královéhradecký 

CZ0210175 Žlunice - Skochovice 1093,75 Středočeský, Královéhradecký 

CZ0214025 Údolí Plakánek 90,13 Středočeský, Královéhradecký 

CZ0510164 Kozlov - Tábor 304,25 Liberecký, Královéhradecký 

CZ0514113 Podtrosecká údolí 518,90 Liberecký, Královéhradecký 

CZ0520008 Kamenná 2,94 Královéhradecký kraj 

CZ0520009 Perna 119,87 

Královéhradecký kraj, 

Středočeský kraj 

CZ0520020 Hrádeček 119,90 Královéhradecký kraj 

CZ0520022 Miletínská bažantnice 69,39 Královéhradecký kraj 

CZ0520028 Babiččino údolí - Rýzmburk 65,46 Královéhradecký kraj 

CZ0520030 Nechanice - Lodín 1562,47 Královéhradecký kraj 

CZ0520038 Češovské lesy 739,90 Královéhradecký kraj 

CZ0520178 Březinka 161,49 Královéhradecký kraj 

CZ0520184 Veselský háj 446,39 Královéhradecký kraj 

CZ0520507 Kozínek 84,08 Královéhradecký kraj 

CZ0520508 Stárkovské bučiny 129,16 Královéhradecký kraj 

CZ0520511 Žaltman 91,21 Královéhradecký kraj 

CZ0520518 Broumovské stěny 1357,12 Královéhradecký kraj 

CZ0520519 Adršpašsko-teplické skály 1715,74 Královéhradecký kraj 

CZ0520600 Trčkov 432,05 Královéhradecký kraj 
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Kód Název 

Rozloha 

(ha) Kraj 

CZ0520603 Panský vrch 7047 Královéhradecký kraj 

CZ0520604 Zdobnice - Říčka 434,92 Královéhradecký kraj 

CZ0522002 Hustířanský les 1,64 Královéhradecký kraj 

CZ0522127 Vražba 6,65 Královéhradecký kraj 

CZ0522129 Zadní Machová 15,04 Královéhradecký kraj 

CZ0523002 Hluboký Kovač 7,85 Královéhradecký kraj 

CZ0523003 Rybník Strašidlo 3,24 Královéhradecký kraj 

CZ0523005 Tuří rybník 115,46 Královéhradecký kraj 

CZ0523006 Piletický a Librantický potok 25,35 Královéhradecký kraj 

CZ0523007 Dědina u Dobrušky 8,03 Královéhradecký kraj 

CZ0523009 Zámek v Kostelci nad Orlicí 0,02 Královéhradecký kraj 

CZ0523010 Na Plachtě 39,14 Královéhradecký kraj 

CZ0523011 Pod Rýzmburkem 0,76 Královéhradecký kraj 

CZ0523014 Vladivostok 22,13 Královéhradecký kraj 

CZ0523264 Bystřice 51,70 Královéhradecký kraj 

CZ0523265 Červená Třemešná - rybník 7,31 Královéhradecký kraj 

CZ0523266 Slatinná louka u Roudničky 7,64 Královéhradecký kraj 

CZ0523267 Zaorlicko 185,37 Královéhradecký kraj 

CZ0523268 Dubno - Česká Skalice 66,07 Královéhradecký kraj 

CZ0523272 Chlumec - Karlova Koruna 19,19 Královéhradecký kraj 

CZ0523273 Javorka a Cidlina - Sběř 307,29 Královéhradecký kraj 

CZ0523274 Libosad - obora 42,87 Královéhradecký kraj 

CZ0523275 Kačerov 2,11 Královéhradecký kraj 

CZ0523276 Kanice - lesní rybník 0,55 Královéhradecký kraj 

CZ0523277 Labe - Hostinné 11,15 Královéhradecký kraj 

CZ0523279 Lukavecký potok 0,68 Královéhradecký kraj 

CZ0523280 Metuje a Dřevíč 46,21 Královéhradecký kraj 

CZ0523282 Nadslav 6,75 Královéhradecký kraj 

CZ0523283 Olešnice 390,39 Královéhradecký kraj 

CZ0523284 Opočno 68,33 Královéhradecký kraj 

CZ0523286 Rybník Smrkovák 6,95 Královéhradecký kraj 

CZ0523287 Rybník Spáleniště 1,60 Královéhradecký kraj 

CZ0523288 Stará Metuje 23,38 Královéhradecký kraj 

CZ0523290 Týnišťské Poorličí 648,75 Královéhradecký kraj 

CZ0523291 Uhřínov - Benátky 5,30 Královéhradecký kraj 

CZ0523293 Víno 72,40 Královéhradecký kraj 

CZ0523669 Bílá Třemešná 0,04 Královéhradecký kraj 

CZ0523675 Jičíněves - zámek 0,37 Královéhradecký kraj 

CZ0523676 Josefov - pevnost 41,43 Královéhradecký kraj 
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Kód Název 

Rozloha 

(ha) Kraj 

CZ0523677 Kost 0,94 Královéhradecký kraj 

CZ0523680 Pevnost Dobrošov 1,97 Královéhradecký kraj 

CZ0523682 Staré Hrady - zámek 1,03 Královéhradecký kraj 

CZ0523683 Štola Portál 0,04 Královéhradecký kraj 

CZ0523823 Luční potok v Podkrkonoší 3,56 Královéhradecký kraj 

CZ0524044 Krkonoše 54979,60 

Královéhradecký kraj, 

Liberecký kraj 

CZ0524045 Zbytka 79,43 Královéhradecký kraj 

CZ0524046 Orlické hory - sever 941,63 Královéhradecký kraj 

CZ0524047 Peklo 474,23 Královéhradecký kraj 

CZ0524048 Byšičky 17,30 Královéhradecký kraj 

CZ0524049 Orlice a Labe 2683,18 

Královéhradecký kraj, 

Pardubický kraj 

CZ0524050 Halín 163,05 Královéhradecký kraj 

CZ0525001 Bažiny 3,65 Královéhradecký kraj 

CZ0525002 Řeřišný u Machova 4,22 Královéhradecký kraj 

CZ0530503 Litice 111 Pardubický, Královéhradecký 
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4 Hodnocení vlivů koncepce na dotčené lokality 

4.1 VYHODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ 

Podklady poskytnuté zadavatelem: 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020 – květen 2014 

 

Další podklady: 

Průvodní zpráva k návrhům evropsky významných lokalit – z internetových stránek 

www.natura2000.cz 

Evropský prohlížeč lokalit Natura 2000 http://natura2000.eea.europa.eu  

Mapování biotopů ČR ©AOPK ČR 2012 

Nálezová databáze ©AOPK ČR 2012 

Literatura (viz kap. 7) 

Pro provedení hodnocení byly uvedené podklady shledány jako dostatečné. 

 

4.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ NA DOTČENÉ 

LOKALITY A PŘEDMĚTY OCHRANY 

 

Vyhodnocení potenciálních vlivů proběhlo podle stupnice uvedené v tabulce 2. 

http://www.natura2000.cz/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Tab. 2: Stupnice, podle níž probíhalo hodnocení významnosti vlivů 

Hodnota Termín Popis 

-2 Významně 

negativní 

vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK  

Vylučuje schválení koncepce obsahující takto vyhodnocené 

záměry (resp. koncepci je možné schválit pouze v určených 

případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)  

Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci 

druhu nebo její podstatnou část; významné narušení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do 

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.  

Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. 

eliminace by byla možná jen vypuštěním problémového dílčího 

úkolu, záměru, opatření atd.). 

-1 Mírně 

negativní 

vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 

Nevylučuje schválení koncepce.  

Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do 

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.  

Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

Nejedná se o „negativní vliv“ dle odst. 9 § 45i ZOPK. 

0 Nulový 

vliv 

Koncepce resp. její dílčí záměry nemají žádný prokazatelný vliv. 

+1 Mírně 

pozitivní 

vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné 

zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný 

příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný 

pozitivní 

vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; 

významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, 

významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 

druhu. 

? Vliv nelze 

hodnotit 

Vzhledem k obecnosti koncepce nebo jednotlivého záměru není 

možné vyhodnotit její vlivy. 

(Převzato z Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP 

listopad 2007) 

Koncepce neobsahuje konkrétní opatření, je dovedena do úrovně strategických cílů 

s obecným komentářem k jejich náplni a prioritám. Z tohoto důvodu není možné provést 

přesné vyhodnocení vlivů strategie na dotčené EVL a PO, jedná se proto spíše o identifikaci 



Kopečková M.: „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020“ - hodnocení vlivů záměru na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 20 

možných rizik spojených naplňováním strategických cílů ve vztahu k lokalitám soustavy 

Natura 2000 a vytipování opatření s potenciálním negativním vlivem. 

K nejvýznamnějším vlivům na lokality soustavy Natura 2000 může docházet při budování 

širokého spektra staveb, ovlivnění bude jednak přímé (zábor části území, likvidace či 

poškození biotopu, přímé usmrcování jedinců,…), jednak nepřímé (změna půdních či 

hydrologických podmínek, rušení pohybem techniky a stavebním ruchem, ovlivnění 

migračních podmínek…). K dalším vlivům bude docházet zvýšením provozu (liniové stavby) 

nebo pohybu osob (rekreační a sportovní zařízení a stezky) v blízkosti lokalit Natura 2000. 

Hodnoceny byly jednotlivé strategické cíle jako nejkonkrétnější a nejpodrobněji popsaný 

stupeň strategie. 

Tab. 3: Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 

Strategický 

cíl Název 

Hodno-

cení Zdůvodnění, charakteristika vlivů 

Strategická oblast 1 Konkurenceschopnost a inovace 

1.1  

Zvýšit konkurenceschopnost 

ekonomiky a podpořit rozvoj 

podnikatelského prostředí na 

území KHK ? 

Možné ovlivnění v souvislosti se 

zvyšováním investiční atraktivity 

regionu (příprava konkrétních 

investičních rozvojových ploch, 

podnikatelských nemovitostí, využívání 

brownfieldů). Nelze vyloučit vliv při 

rozvoji podnikání v marginálních 

oblastech kraje.  

1.2 

Rozvinout funkční a efektivní 

inovační a výzkumný systém 

KHK jako předpoklad přechodu 

ke znalostní ekonomice 0 

S největší pravděpodobností bez vztahu 

k lokalitám soustavy Natura 2000 

1.3 

Zvýšit zaměstnanost v KHK 

zlepšením vzdělanostní 

struktury obyvatel a jejím 

propojením na regionální trh 

práce 0 

s největší pravděpodobností bez vztahu k 

lokalitám soustavy Natura 2000 

1.4 

Zatraktivnit KHK pro další 

rozvoj cestovního ruchu jako 

významné složky regionální 

ekonomiky ? 

Ovlivnění lze očekávat při rozšiřování 

nabídky cestovního ruchu jak v 

současných jeho centrech, tak mimo ně, 

riziková je zejména výstavba 

cyklostezek, hotelových, kongresových 

či lázeňských komplexů "na zelené 

louce".  
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Strategická oblast 2 Dopravní dostupnost a mobilita 

2.1 

Napojit KHK na nadřazenou 

dopravní síť meziregionálního a 

přeshraničního významu ? 

Výstavba dálnic a rychlostních silnic 

bývá vždy riziková, negativní vlivy 

vyplývají nejen ze samotné stavby, 

přispívají k nim i vlivy liniových objektů 

na prostupnost krajiny. Míra ovlivnění 

bude záležet na konkrétní trase (ta je 

posuzována v rámci ZUR). Obdobně 

platí u železničních tratí, obzvláště 

u vysokorychlostní. 

2.2 

Zlepšit stav regionální dopravní 

infrastruktury s ohledem na 

plynulost dopravy a bezpečnost 

a zdraví obyvatel ? 

Možné ovlivnění zejména v konkrétních 

případech budování nových cyklostezek 

a cyklotras, závisí na trasování, popř. při 

výstavbě související infrastuktury 

(parkovací domy apod.) 

2.3 

Zajistit dostatečnou dopravní 

obslužnost kraje veřejnou 

dopravou šetrnou k životnímu 

prostředí a zvýšit její atraktivitu 0 

S největší pravděpodobností bez vztahu 

k lokalitám soustavy Natura 2000. 

Negativní ovlivnění v souvislosti se 

zvýšením dopravy vlivem optimalizace 

jízdních řádů je nepravděpodobné. 

Strategická oblast 3 Veřejné služby a občanská společnost 

3.1 

Zkvalitnit poskytování 

zdravotní péče v KHK a 

podporovat zdravý životní styl 

jeho obyvatel 0 Bez vztahu k lokalitám Natura 2000 

3.2 

Zvýšit kvalitu sociálního 

prostředí a zajistit kvalitní a 

dostupné sociální služby pro 

obyvatele KHK 0 Bez vztahu k lokalitám Natura 2000 

3.3 

Zajistit dostatečnou bezpečnost 

a ochranu obyvatel kraje včetně 

jejich majetku a předcházet 

mimořádným událostem 0 Bez vztahu k lokalitám Natura 2000 

3.4 

Podporovat rozvoj kultury a 

sportu a rozšířit nabídku trávení 

volného času pro obyvatele 

kraje i jeho návštěvníky 0? 

Pravděpodobně bez vztahu k lokalitám 

Natura 2000. Hypoteticky možné 

ovlivnění v souvislosti s konkrétními 

záměry budování zázemí pro sportovní a 

tělovýchovné organizace. 

Strategická oblast 4 Environmentální prostředí a sítě 

4.1 

Zlepšit stav vodohospodářské 

infrastruktury na území kraje a 

zajistit dostatečnou ochranu 

před povodněmi ? 

Možné ovlivnění související s výstavbou 

vodních nádrží (zajištění dostatečných 

rezerv pro případ nepříznivých 

klimatických podmínek) a s opatřeními 

na vodních tocích k eliminaci 

povodňových rizik 
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4.2 

Zefektivnit odpadové 

hospodářství a eliminovat 

ekologické zátěže na území 

KHK ? 

Nelze vyloučit vliv na lokality Natura 

2000 při umisťování případných 

spaloven odpadu 

4.3 

Zajistit udržitelné zásobování 

energiemi a jejich šetrné 

využívání na celém území KHK ? 

Produkce energie z alternativních zdrojů 

(umisťování staveb, lokalizace ploch 

energetických plodin) je z hlediska 

lokalit Natura 2000 riziková 

4.4 

Chránit všechny složky 

životního prostředí, šetrně 

pečovat o krajinu a přírodní 

ekosystémy na území kraje a 

podporovat rozvoj ekologického 

vzdělávání, výchovy a osvěty +1/+2 

V případě naplňování bodů obsažených 

v tomto cíli lze očekávat pozitivní vliv 

na lokality soustavy Natura 2000 

4.5 

Zvýšit konkurenceschopnost 

zemědělství a lesnictví a 

podporovat rozvoj jejich 

mimoprodukčních funkcí +1? 

V případě naplňování bodů obsažených 

v tomto cíli by mohl být očekáván mírně 

pozitivní vliv na lokality soustavy 

Natura 2000, potenciálně riziková 

mohou být některá opatření na podporu 

cestovního ruchu či pěstování 

energetických plodin 

Strategická oblast 5 Vyvážený rozvoj a správa regionu 

5.1 

Zlepšit fungování veřejné 

správy v KHK na všech jeho 

úrovních včetně veřejného 

financování 0 Bez vztahu k lokalitám Natura 2000 

5.2 

Zajistit vyvážený a integrovaný 

rozvoj všech částí KHK s 

ohledem na jejich regionální 

disparity +1 

Při důsledném uplatňování bodů 

vedoucích k naplnění cíle by mohlo dojít 

i k mírně pozitivnímu vlivu na lokality 

soustavy Natura 2000 

5.3 

Rozvinout aktivní síťování a 

všechny typy partnerských 

forem spolupráce na regionální 

a meziregionální úrovni 0 Pravděpodobně bez vlivu na EVL a PO 

 

4.3 VYHODNOCENÍ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ 

 Vyhodnocení kumulativních vlivů je vzhledem k obecnosti koncepce problematické. Lze 

předpokládat, že některá opatření povedou ke zvýšení zátěže i v evropsky významných 

lokalitách a ptačích oblastech, přičemž zde mohou působit synergicky s dalšími opatřeními 

podle této koncepce i jinými záměry. Problematické může být zejména budování liniových 

dopravních staveb včetně cyklostezek, některá opatření na podporu cestovního ruchu, 

investiční rozvojové plochy a produkce energie. Tato opatření vedou obecně k záboru ploch a 
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změnám ve využívání krajiny, což může znamenat i ovlivnění EVL a PO, zejména 

velkoplošných. Je možné upozornit například na problematiku turisticky atraktivních a dosti 

zatížených Krkonoš. Vliv opatření vždy záleží na konkrétním umístění a provedení, na takto 

obecné úrovni prakticky nelze hodnotit.  

 

4.4 VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Vlivy koncepce na lokality soustavy Natura 2000 v sousedních zemích nelze zcela 

vyloučit. Například dokončení dálnice a rychlostních silnic může zvýšit dopravní zátěž i 

v sousedním Polsku, zvýšení cestovního ruchu v pohraničí může mít vliv na návštěvnost 

v přilehlých lokalitách na druhé straně hranic apod. Vzhledem k obecnosti koncepce však tyto 

vlivy nelze posuzovat. 
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5 Závěr 

 

Koncepce Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020“ nemá významný 

negativní vliv na předměty ochrany a celistvost žádné evropsky významné lokality ani 

ptačí oblasti. 

 

Koncepce je formulována dosti obecně a neobsahuje konkrétní opatření. Z tohoto důvodu 

nebylo možné některé strategické cíle vyhodnotit. Hodnocení tak musí být provedeno 

v navazujících plánech a na úrovni konkrétních záměrů. 
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6 Zmírňující opatření 

Pro omezení vlivů koncepce je nejvýznamnější podrobné vyhodnocení navazujících 

akčních plánů a programů rozvoje kraje, územních plánů a všech záměrů s potenciálním 

vlivem na EVL či PO. Veškerá opatření musí být navržena s respektem k lokalitám Natura 

2000 a jejich předmětům ochrany. 

Při výběru konkrétních záměrů naplňujících cíle této koncepce je třeba upřednostňovat ty, 

které zlepšují stav předmětů ochrany EVL a PO, nebo jej alespoň nezhoršují. 
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