
ABSTRAKT 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je již mnoho let nedílnou součástí jeho 

ochrany. Ačkoli se jedná o nástroj, který má za úkol předpovídat jednotlivé vlivy na různé 

složky životního prostředí, ukazuje se, že má tento proces mnoho nedostatků. Z tohoto 

důvodu se již od vzniku procesu EIA začala utvářet postprojektová analýza, která slouží pro 

srovnávání předpokládaných vlivů na životní prostředí uvedených v dokumentaci EIA a 

vlivů skutečně zjištěných po realizaci projektu. Tato práce se zabývá postprojektovou 

analýzou, procesem EIA a skládá se ze tří základních částí. První část se věnuje procesu 

EIA, jeho historickému vývoji a jeho aplikaci v rámci České republiky. Druhá část se 

zabývá samotnou postprojektovou analýzou. V této části jsou vybrány jednotlivé 

postprojektové analýzy, které byly prováděny v různých státech ve světě. U vybraných 

postprojektových analýz je především statisticky poměřováno, do jaké míry se predikce 

dopadů na životní prostředí v dokumentaci EIA shodují s reálným stavem. Jde tedy o to, o 

kolik procent jsou dopady na životní prostředí horší, než bylo predikováno, popř. jestli jsou 

stejné nebo lepší. Z ukázek jednotlivých postprojektových analýz je vidět, jak malé procento 

předpovědí uvedených v dokumentaci EIA je vůbec možné přezkoumat. V rámci některých 

studií se jednalo i o méně než 10 % předpovědí. Takovou skutečnost je možné považovat za 

opravdový nedostatek. Pokud šlo o zbylé předpovědi, tedy ty, které bylo možné 

přezkoumávat, ve většině případů byl reálný dopad na životní prostředí menší nebo takový 

jaký byl předpokládán v dokumentaci EIA. Třetí a poslední část této práce je věnována 

pilotní studii. Jedná se o praktickou část, ve které jsou porovnávány vybrané predikce 

z dokumentace EIA s reálně zjištěnými hodnotami během provozu konkrétního projektu 

zrealizovaného v rámci České republiky. Vybrány byly takové předpovědi, které byly na 

základě technických možností přezkoumatelné. Pouze jedna ze sedmi vybraných predikcí se 

shodovala se skutečným stavem. Pilotní studie dále ukázala, že 57 % naměřených hodnot 

dopadlo hůře, než bylo predikováno v dokumentaci EIA. Z tohoto je vidět, jak důležitá je 

realizace postprojektových analýz, aby na základě těchto studií v budoucnu docházelo k 

zpřesňování predikcí v rámci dokumentací EIA a aby tyto předpovědi nesloužily pouze 

k naplnění zákonných podmínek pro schválení projektu, ale aby byly reálnou garancí 

ochrany životního prostředí. 
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