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1.POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

 

1.1.Cílová populace 

V ORP České Budějovice se nachází 79 obcí, z toho 5 je se statutem města a 2 se statutem městyse, 

k 31.12.2014 zde žilo 157 018 obyvatel. Z vývoje počtu obyvatel za posledních 15 let plyne, že počet 

obyvatel zde mírně roste, přírůstek je způsoben jak přirozeným přírůstkem, tak pozitivním saldem 

migrace.  

 

Věková struktura obyvatelstva  
Stejně jako v celé České republice, i zde je patrné výrazné stárnutí populace, probíhá zde podobně 

jako v celé ČR proces demografického stárnutí, kdy roste počet obyvatel v postproduktivním věku 

(nad 65 let) a snižuje se podíl obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let). Index stáří (počet osob ve 

věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0 - 14 let) v SO ORP dosáhl v roce 2012 hodnotu 111.  

 

Trend vývoje počtu obyvatel a předpokládané změny věkové struktury 
Podle prognózy zpracované v Rozvojovém plánu sociálních služeb České Budějovice 2013-2018, 

klesne v roce 2020 počet obyvatel na území SO ORP ČB na hodnotu 153 574. U věkové skupiny 15 až 

64 let bude docházet k výraznému poklesu (cca 10 %), u věkové skupiny 0 – 14 let lze dle zjištěných 

dat naopak predikovat 10%ní nárůst do roku 2020. Zvýšení počtu osob lze očekávat i ve skupině 

65letých a starších, a to dokonce o 27 %. V absolutním počtu se jedná o nárůst v této věkové skupině 

o téměř 6,5 tisíc osob. 

 

Zdravotní stav 

Nejmenší územní jednotkou, pro kterou jsou k dispozici údaje o příčinách úmrtí, jsou města. Proto 

jsou dále tato data uváděna pro české Budějovice, Hlubokou nad Vltavou, Lišov, Rudolfov a Zliv. 

Údaje byly čerpány z demografických ročenek měst, krajů a České republiky (ČSÚ). 

Nejčastější příčinou úmrtí ve sledovaných městech oblasti byly v roce 2013, stejně jako v celé ČR, 

nemoci oběhové soustavy. Ve všech obcích (s výjimkou Zlivu) byl podíl nemocí oběhové soustavy na 

úmrtích vyšší než v celorepublikovém průměru, který je 47,7 %, v Rudolfově dosáhl až 61 %. Druhou 

nejčastější příčinou úmrtí byly novotvary, které tvořily v celorepublikovém měřítku 25,1% podíl, 

v Českých Budějovicích a Hluboké dosahovaly obdobných hodnot, nižší počty zemřelých na tuto 

příčinu byl v Lišově a Rudolfově, naopak vyšší ve Zlivu. Nemoci dýchací a trávicí soustavy byly příčinou 

úmrtí v méně než 10 % případů. v Hluboké, Rudolfově a Zlivu v roce 2013 na nemoci trávicí soustavy 

nezemřel žádný člověk. 

 

  



Obr. 1: Úmrtnost podle příčin, rok 2013 (dle dat ČSÚ) 

 
 

Další statistické podklady (data ÚZIS) jsou k dispozici pouze na úrovni krajů, lze provést hodnocení 

zdravotního stavu obyvatelstva Zlínského kraje a jeho srovnání s ostatními kraji a na úrovni republiky. 

Jihočeský kraj patří k průměrným z hlediska střední délky života při narození, celkové 

standardizované úmrtnosti (teoretické intenzitě úmrtnosti na 100 000 osob) i z hlediska úmrtnosti na 

nemoci oběhové soustavy. Srovnatelná s republikovým průměrem je i prevalence diabetiků (podíl 

počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci). Střední délka 

života chlapce, který se narodil v roce 2013, je odhadována v ČR na 75 let, dívky na 81 let, stejně je 

tomu i v Jihočeském kraji. 

 

Obr. 2: Standardizovaná úmrtnost na 100 000 osob, rok 2013 (dle dat ČSÚ) 

  
 

Mezi statistické ukazatele, které vykazují pro Jihočeský kraj příznivé hodnoty, lze zařadit 

standardizovanou úmrtnost na nemoci trávicí soustavy, u žen i úmrtnost v důsledku dopravních 

nehod, u mužů úmrtnost na novotvary. 
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Obr. 3: Standardizovaná úmrtnost (na 100 000 osob) na nemoci trávicí soustavy, rok 2013 (dle dat 

ČSÚ) 

  
 

Obr. 4: Standardizovaná úmrtnost (na 100 000 osob) na dopravní nehody, rok 2013 (dle dat ČSÚ) 

  
 

Naopak horší hodnoty ve srovnání s republikovým průměrem a s ostatními kraji se vztahují na úmrtí 

na dopravní nehody u mužů, úmrtí na nemoci dýchací soustavy a na novotvary u žen. Vyšší je zde 

i kojenecká úmrtnost, která v celorepublikovém průměru představuje 2,48 ‰, v Jihočeském kraji 

2,89 ‰.  

 

Obr. 5: Standardizovaná úmrtnost (na 100 000 osob) na nemoci dýchací soustavy, rok 2013 (dle dat 

ČSÚ) 
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Obr. 6: Standardizovaná úmrtnost (na 100 000 osob) na novotvary, rok 2013 (dle dat ČSÚ) 

  

 

Obr. 7: Kojenecká úmrtnost, rok 2013 (dle dat ČSÚ) 

 
 

Celkově lze říci, že města ve sledované oblasti vykazují celorepublikový trend v hlavních příčinách 

úmrtí, hlavní příčinou úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy. Jihočeský kraj patří ve většině 

sledovaných parametrů vztahujících se k lidskému zdraví v rámci republiky k průměru. Pozitivní je 

nízká úmrtnost na nemoci trávicí soustavy a nízká úmrtnost žen an dopravní nehody, naopak 

k  negativním v tomto srovnání patří vysoká úmrtnost na dopravní nehody u mužů, mírně vyšší 

úmrtnost na nemoci dýchací soustavy a vyšší kojenecká úmrtnost. 

 

1.2.Determinanty zdraví 

 

Jde o vlivy, které rozhodují o zhoršení, udržení či zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Jedná se o 

široké spektrum podmínek, které zahrnují individuální vlastnosti lidí, jejich činností, chování, životní 

styl, sociálně ekonomické a kulturní podmínky, dostupnost zdravotnických služeb a v neposlední řadě 

i faktory vnějšího prostředí. Zdraví jedince je podmíněno z 50% jeho životním způsobem, z 20% 

životním prostředím, z dalších 20% je dáno genetickým základem a z 10% jej ovlivňují zdravotnické 

služby. 

 

Životní prostředí 

Vybrané determinanty životního prostředí jsou podrobně popsány v předchozích kapitolách. Zde jsou 

uvedeny pouze hlavní závěry pro jednotlivé složky životního prostředí, které mohou mít významnější 

vliv na lidské zdraví. 
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Pitná voda 

Většina obcí v území ORP je napojena na vodovod, problematika dostupnosti kvalitní pitné vody 

nepředstavuje z hlediska zdraví lidí v dané oblasti závažný problém.  

 

Kvalita ovzduší  

Dle dat ČHMÚ probíhá na území SO ORP měření na třech stanicích imisního monitoringu. Stanice 

České Budějovice (CCBD) sleduje celé spektrum znečišťujících látek – SO2, NO, NO2, PM10, PM2,5, CO, 

O3, benzen. Stanice České Budějovice – Třešň. (CCBT) sleduje SO2, NO, NO2, PM10, CO a těžké kovy a 

stanice České Budějovice Antala Staška (CCBA) měří polyaromatické uhlovodíky a těžké kovy. 

V posledních letech zde byl pravidelně překračován imisní limit pro benzo(a)pyren a to konkrétně na 

stanici České Budějovice Antala Staška (benzo(a)pyren je sledován pouze na této stanici). ČHMÚ dále 

publikuje mj. v grafických ročenkách modelové hodnoty imisních koncentrací pro celé území ČR tak, 

aby bylo možno vyhodnotit imisní situaci i v místech, kde neprobíhá kontinuální monitoring. Dle 

nejaktuálnější dostupné Grafické ročenky ČHMÚ (2013) jsou na území ORP České Budějovice 

překračovány limity pro zdraví lidí pro roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (na 4,7 % území 

ORP), obdobně tomu bylo i v předchozích letech.  

Ve srovnání s ostatním územím ČR patří sledované oblast z hlediska kvality ovzduší k lepším. Oproti 

jiným krajským městům se v Českých Budějovicích a zázemí nenachází významné zdroje, které by 

negativně kvalitu životního prostředí ovlivňovaly (zejména velké průmyslové podniky, těžební areály 

apod.). Nejvíce negativním faktorem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí ve městě i celém 

spádovém území Českobudějovicka dlouhodobě je doprava. 

Překračování imisních limitů může být jedním z negativních faktorů ovlivňujících nemocnost a kvalitu 

života populace. 

Benzo(a)pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °C, nachází se v 

uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech (zvláště ze vznětových motorů), v každém 

kouři vzniklém při spalování organických materiálů (včetně listů tabáku při kouření) a v grilovaných 

potravinách. Jedná se o silně karcinogenní (kvalifikovaný IARC ve skupině 1) a mutagenní látku.  

Zdrojem benzo(a)pyrenu je průmysl, doprava a lokální topeniště. 

 

Hluková zátěž 

Podle výsledků 1. kola strategického hlukového mapování ČR je nejvýznamnějším zdrojem hluku v ČR 

silniční doprava. V zájmovém území je podle tohoto dokumentu vystaveno v Českých Budějovicích 

4 608 obyvatel nadlimitní hlukové zátěži. 

Největším zdrojem hluku v dané oblasti je jednoznačně doprava. Celkové zatížení komunikací na 

území města České Budějovice v některých úsecích přesahuje hodnotu 40 tisíc vozidel za 24 hodin. 

Nejvíce vozidel projíždí ulicí Na Dlouhé louce v úseku od Husovy po Mánesovu, po Strakonické ulici 

od křižovatky Na Dlouhé louce po Interspar. Více než 35 tisíc vozidel se pohybuje po Strakonické ulici 

v úseku Interspar – Plzeňská, po Mánesově ulici mezi ulicemi Na Dlouhé louce a Boženy Němcové, 

pod tzv. Viaduktem v Rudolfovské ulici a na Pražské třídě v úseku Strakonická – Karolíny Světlé.  

Negativní účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením rozdělit na orgánové 

účinky, rušení činností (spánku, řečové komunikace, osvojování řeči a čtení) a vlivy na subjektivní 

pocity (obtěžování). Specifické účinky se projevují poruchami činnosti sluchového analyzátoru. 

U nespecifických účinků dochází k ovlivnění funkcí různých systému organismu, často se na nich podílí 



stresová reakce a ovlivnění spánku a vyšších nervových funkcí. Hluk tak muže přispět ke spuštění 

nebo urychlení vlastního patologického děje u chorob s multifaktoriálními příčinami. Za dostatečně 

prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku v denní době je v současnosti považováno poškození 

sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé působení na osvojování řeči a čtení 

u dětí. V noční době tj. v době spánku a fyziologické regenerace jsou za dostatečně prokázané 

považovány změny fyziologických reakcí (kardiovaskulární aktivita, EEG zaznamenaná aktivita 

mozku…), poruchy spánku a zvýšené užívání léku na spaní. Omezené důkazy jsou např. u vlivu hluku 

na hormonální a imunitní systém, na některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, 

nebo u vlivu na mentální zdraví sociální chování a výkonnost člověka. U nočního hluku jsou omezené 

důkazy navíc (kromě výše uvedených) u vlivu na kardiovaskulární systém, obezitu, poruchy duševního 

zdraví, následné pracovní úrazy a zkrácení očekávané délky života. (SZÚ, Zdravotní účinky hluku). 

 

Socioekonomické determinanty 

Socioekonomické faktory ovlivňují významně životní způsob a styl jedince. Ve vztahu ke zdraví se 

obecně předpokládá, že vyšší ekonomická úroveň vede ke kvalitnímu životnímu stylu. Toto tvrzení 

však není jednoznačné, např. alergická onemocnění jsou nyní diskutována ve smyslu „hygienické 

hypotézy“, kdy přílišná a úzkostlivá hygiena v domácnostech s malými dětmi vede k jejich vyšší 

náchylnosti k alergickým onemocněním. Dalším příkladem opačného vztahu mohou být finančně 

vysoce ohodnocená zaměstnání, která ovšem přinášejí vypjaté stresové situace, nepravidelné 

a nevyvážené stravování, nedostatek pohybu a tím i vysoké riziko kardiovaskulárních onemocnění. 

 

Jihočeský kraj i SO ORP Č. Budějovice dlouhodobě vykazuje jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti 

v ČR. Dochází ke koncentraci pracovních příležitostí do Českých Budějovic a dalších větších sídel 

v ORP. Tím je nedostatek pracovních příležitostí v menších obcích kompenzován dobrou 

dosažitelností větších měst v regionu. Z pohledu věkové struktury nejvyšší počet evidovaných 

uchazečů tvoří věková skupina 50 let a starší, tedy osoby v předdůchodovém věku. 

Průměrné mzdy za období 2013 v Jihočeském kraji byly pod celorepublikovým průměrem.  

 

Obr. 8: Míra nezaměstnanosti a průměrné mzdy, rok 2013 (dle dat ČSÚ) 

   
 

Velmi pozitivní jsou nízké hodnoty počtů trestných činů v Jihočeském kraji. V ČR bylo v roce 2013 

spácháno 31 trestných činů na 1 000 obyvatel, v Jihočeském kraji pouze 24. Z hlediska bezpečnosti je 

problematická situace především v krajském městě a zde pak na největším sídlišti Máj, RPSS 

identifikuje 5 problémových / vyloučených lokalit – část sídliště Máj v okrajové západní části města, 
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ubytovnu pro neplatiče v Okružní ul., městský panelový dům s malometrážními byty pro sociálně 

slabé ve Vrbenské ul., nájemní dům v Pekárenské ul. a stará zástavba na Palackého náměstí. 

Obr. 9: Míra kriminality, rok 2013 (dle dat ČSÚ) 

 
 

Nabídka sociálních služeb na území ORP je poměrně pestrá, koncentruje se především v českých 

Budějovicích. Je zde poskytováno odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská 

služba, odlehčovací služba, denní stacionář a domov se zvláštním režimem, služby sociální prevence a 

raná péče. Dále zde jsou provozovány domovy pro seniory, azylové domy, nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež a terénní programy. Chybí zde ovšem podpora samostatného bydlení, centra denních 

služeb a terapeutické komunity. Za nejpalčivější sociální problémy v území ORP byly označeny při 

průzkumech zpracovaných při aktualizaci RPSS na roky 2013 - 2018: agresivní mládež, uživatelé drog, 

kriminalita, nevhodné zacházení se seniory, sociálně nepřizpůsobiví občané, nedostatečný počet 

mateřských škol. Dále respondenti poukázali na nedostatečný počet veřejných WC vhodných i pro 

osoby užívající kompenzační pomůcky, nepropojenost navigace nevidomých se systémy (v bankách, 

na poštách, úřadech), špatný stav a údržba komunikací a chodníků, nedostatek laviček, chybějící 

zázemí u dětských hřišť, nedostatek dětských hřišť pro děti do 10 let a legálních zdí pro graffiti. 

Kvalita vzdělání je také jedním faktorem, který má vliv na životní styl populace. Ve sledované oblasti 

má nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel město Č. Budějovice, ale i v celém SO ORP žije o 

více než 5 % více vysokoškolsky vzdělaných než je krajský průměr. V území ORP i v Č. Budějovicích je 

rovněž méně lidí bez vzdělání nebo s pouze základním vzděláním než v průměru za celý Jihočeský 

kraj. 

 

Zdravotní péče 

Dostupnost a kvalita zdravotní péče má v celkovém vlivu na lidské zdraví až 10% podíl. V České 

republice je obecně velmi dobrá dostupnost zdravotní péče, její kvalita se liší v jednotlivých 

oblastech. Obecně má ale každý občan umožněn přístup k potřebné zdravotní péči. V počtech lékařů 

na 10 000 obyvatel dosahuje Jihočeský kraj mírně podprůměrných hodnot.  

Vybavenost zdravotnickými službami je díky zařízením a službám dostupným v Českých Budějovicích z 

pohledu celého ORP velmi dobrá. Je pochopitelné, že v místních podmínkách, zejména u malých 

obcí, je přímá dostupnost zdravotnických služeb velmi omezená, je to však kompenzováno blízkostí 

Č. Budějovic. Nejdůležitějším a největším zdravotnickým zařízením ve městě a v Jihočeském kraji je 

Nemocnice České Budějovice a.s. Problémem zde je nedostatek středního a nižšího zdravotnického 

personálu, odchody kvalifikovaných lékařských pracovníků do zahraničí. Mezi dlouhodobé problémy 

lze zařadit také nedostatek lékařských pracovníků u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 

(ZZS). 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

STC JHC PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK PHA CZE

Kriminalita (trestné činy na 1 000 
obyv.)



 

Obr. 10: počet lékařů, rok 2013 (dle dat ČSÚ) 

 
 

Z uvedených determinantů, které mohou mít negativní vliv na lidské zdraví, je pro dané území 

důležitá zhoršená kvalita ovzduší a vysoká hluková zátěž, kdy v obou případech dochází 

k překračování hygienických limitů pro zdraví lidí. 

 

1.3.Vlivy koncepce na veřejné zdraví  

 

Hodnocený Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice navrhuje následující tři prioritní oblasti:  

 

Prioritní oblast 1:  Rozvoj dopravy a správy území 

Prioritní oblast 2: Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území 

Prioritní oblast 3: Environmentální udržitelnost území 

 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví byla věnována pozornost aktivitám a opatřením s dopadem na 

významné determinanty zdraví, kterými je především životní prostředí (kvalita ovzduší a hluková 

zátěž) a sociálně ekonomické faktory. 

 

Prioritní oblast 1, specifický cíl 1.1 Snížit negativní vlivy dopravy v území, zvýšit plynulost a 

zkapacitnit dopravu s preferencí hromadné a nemotorové dopravy 

Z hlediska množství emitovaných látek z dopravy jsou nejhorší situace, kdy se vozidla opakovaně 

rozjíždějí či popojíždějí nízkou rychlostí. Při těchto stavech jsou emitovány řádově vyšší množství 

ultrajemných prachových částic, polyaromatických sloučenin a celé řady dalších látek, které 

prokazatelně velmi negativně ovlivňují lidské zdraví. Dojde-li k odstranění těchto situací a bude-li 

doprava ve městech plynulá, bude to mít pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a potažmo i na lidské zdraví. 

Naprosto analogická je situace i v případě hlukové zátěže. K plynulosti dopravy by mělo přispět 

opatření 1.1.1 Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy. V rámci opatření 1.1.2 Rozvoj a 

zkvalitnění dopravní infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně 

dopravu v klidu je plánována i realizace projektů, které zajistí odvedení přebytečné dopravní zátěže 

mimo centrální části sídel. Nižší dopravní zátěž v centrech měst bude mít pozitivní vliv na imisní a 

hlukovou zátěž obyvatel. Doprava bude ovšem převedena do okrajových částí, kam bude problém 

přenesen. Při těchto opatřeních je nutné dbát na to, aby v oblastech, kam bude doprava převáděna, 

nedocházelo k ohrožení zdraví lidí zhoršenou kvalitou životního prostředí. Opatření 1.1.3 Zlepšení 
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podmínek pro alternativní způsoby dopravy a jejich popularizace má na zdraví lidí potenciálně 

příznivý vliv. Budování kvalitní a bezpečné infrastruktury pro pěší a cyklisty povede v ideálním 

případě ke snížení dopravní nehodovosti cyklistů a pěších. Vyšší míra používání kol a chůze 

k přepravě je pozitivní ve vztahu k dobrému fyzickému stavu a v neposlední řadě vede také ke snížení 

individuální automobilové dopravy a tak k nižším emisím. Opatření 1.1.4 Podpora využívání a rozvoje 

městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města povede ke snížení individuální 

automobilové dopravy a tedy i k nižší imisní a hlukové zátěži. 

Všechna opatření specifického cíle 1.2 vedou ke snížení objemu negativních dopadů dopravy na 

kvalitu života a ovzduší v území (eliminace emisí, imisí a hluku). Proto je u nich předpokládán 

potenciálně pozitivní vliv na lidské zdraví. 

Prioritní oblast 1, specifický cíl 1.2 Zlepšit územní mobilitu prostřednictvím rozvoje silniční 

infrastruktury, jejímž prostřednictvím dojde ke zlepšení průjezdnosti městem a územím IPRÚ 

Opatření 1.2.1 Vybudování obchvatových komunikací (části městského obchvatu) povede k odlehčení 

centra města od tranzitní dopravy a následně i ke snížení emisí s potenciálně pozitivním vlivem na 

lidské zdraví. Stejně jako v případě opatření 1.1.2 je ovšem nutné věnovat pozornost kvalitě životního 

prostředí v místech, kam bude tranzitní doprava následně vedena. Opatření 1.2.2 Vybudování 

infrastruktury k překonání přírodních a technických bariér je bez předpokládaných potenciálních vlivů 

na lidské zdraví. 

 

Prioritní oblast 2 

Všechny specifické cíle této prioritní oblasti vedou k podpoře vzdělávání a k posílení 

konkurenceschopnosti pracovních sil. Tato podpora má pozitivní vliv na jeden z významných 

determinantů lidského zdraví, na budoucí socioekonomické podmínky podporovaného jedince. 

 

Prioritní oblast 3, specifický cíl 3.1 Vybudovat efektivní integrovaný systém pro nakládání s odpady 

v území IPRÚ 

Nakládání s odpady v současném stavu nepředstavuje pro obyvatele zásadní hygienický problém. 

Zlepšení systému nakládání s odpady, předcházení vzniku odpadů a zajištění efektivní recyklace bude 

mít jistě pozitivní vliv na dopady na životní prostředí, přímá pozitivní vazba na ovlivnění lidského 

zdraví zde ovšem není. V rámci tohoto specifického cíle jsou uvedena typová opatření, mezi které 

patří např. podpora investic do technologií a systémů pro zajištění efektivnější recyklace odpadů, 

systémů pro separaci komunálních odpadů; výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití 

odpadů; podpora investic do technologií na úpravu odpadů za účelem jejich energetického využití, 

technologií na energetické využití odpadů, vč. technologií pro spoluspalování odpadů; výstavba a 

modernizace infrastruktury pro nakládání s BRKO, vč. jeho energetického využití; rozvoj technologií 

pro přípravu pro opětovné využití produkovaných odpadů. 

Tyto technologie mohou být novým zdrojem emisí, hluku a zápachu a mohou být tedy potenciálním 

zdrojem ohrožení lidského zdraví. 

 

 



Prioritní oblast 3, specifický cíl 3.2 Zvýšit kvalitu životního prostředí s důrazem na prevenci 

povodňového rizika 

Povodně představují potenciální přímé ohrožení lidských životů, zdraví a majetku. Nejen samotné 

povodňové události, ale i pouhé riziko vzniku povodní, znamená pro obyvatelstvo v postižených 

oblastech značnou psychickou zátěž spojenou s nejistotou a stresem. Dochází tak k ovlivnění kvality 

života, která patří k jednomu z důležitých determinantů zdraví. Omezení povodňového rizika, které je 

náplní tohoto specifického cíle, bude mít potenciálně pozitivní vliv na zdraví lidí v ohrožených 

oblastech.  

 

Hodnocený Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice obsahuje opatření, která budou mít 

potenciálně pozitivní vliv na determinanty lidského zdraví, zejména co se týká kvality ovzduší, 

hlukové zátěže a socio-ekonomických ukazatelů. Důležité je zejména eliminace negativních vlivů 

plynoucích z intenzivní dopravy v centrech měst, protože v Českých Budějovicích jsou překračovány 

imisní limity pro zdraví lidí pro benzo(a)pyren, jehož koncentrace zde s dopravou souvisí.  Dochází zde 

rovněž k překračování mezních hodnot hlukové zátěže, jejímž hlavním zdrojem je rovněž intenzivní 

doprava. Byla identifikována jednotlivá opatření (1.1.2, 1.2.1, 3.1.2 a 3.1.3), která by mohla mít 

potenciálně negativní vliv na lidské zdraví, u těchto opatření je nutné zajistit eliminaci možných 

negativních vlivů. 

 

Zdroje: 

http://www.uzis.cz/cz/dps/index.html 

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-mest-2013-a3uhshx3k1 

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-kraju-2004-az-2013-dqic37ia0x 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/tab/tabVII1_CZ.html 
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