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1 Úvod 

Předmětem hodnocení je vliv koncepce „Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – 

aktualizace 2017“ (ÚEK) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Toto hodnocení probíhá dle 

§45i zákona 114/1992 Sb. jako příloha dokumentace vlivů na životní prostředí (SEA). Některé 

z dotčených orgánů nevyloučily vliv záměru na lokality Natura 2000 (stanovisko Krajského úřadu 

Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 28. 2. 2017, č.j. KUJI 9753/2017; 

stanovisko AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy ze dne 3.2.2017, č.j. 

00437/ZV/2017). 

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 

č. j. 17687/ENV/07;611/630/07, 2702/ENV/12-116/630/12, 22782/ENV/17).  

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 novou kategorií chráněného území a jsou zřizovány nařízeními vlády.  

Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích (92/43/EEC) a 

v ČR mohou dále požívat smluvní ochranu nebo být 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. 318/2013 Sb. (novelizováno 

naposledy nařízením vlády č. 73/2016 a 207/2016) a byly přijaty do evropského seznamu. 

1.1 POSTUP HODNOCENÍ 

Hodnocení vlivů koncepce probíhalo ve fázi návrhové verze ze září 2017. Hodnoceny byly zejména 

cíle koncepce a opatření coby nástroje k jejich dosažení. V příloze 4 ÚEK jsou jmenovány některé 

konkrétní záměry. Většina těchto záměrů je obsažena v ZÚR Kraje Vysočina a byly na strategické 

úrovni posouzeny i z hlediska vlivů na lokality Natura 2000. Aby se zamezilo dvojímu hodnocení na 

stejné úrovni, byly závěry hodnocení těchto projektů v hodnocení vlivů ZÚR převzaty. Protože od 

doby posouzení ZÚR a jejich aktualizací došlo k vyhlášení nových EVL a změně některých stávajících 

novelami nařízení vlády č. 73/2016 a 207/2016, byly všechny záměry podrobeny hodnocení, zda 

nejsou ve střetu s některou nově vyhlášenou EVL nebo se změněným vymezením již existujících EVL. 

Záměry, které nejsou obsaženy v ZÚR, byly vyhodnoceny vzhledem ke starým i novým lokalitám. 

Koncepce až na výjimky neobsahuje mapové podklady k předpokládaným záměrům a žádné 

záměry přímo neumisťuje. Předmětem koncepce rovněž není technické řešení staveb. Hodnocení 

obsažených záměrů proto může být provedeno pouze na strategické úrovni. 

Hodnocení bylo doplněno na základě připomínek MŽP v listopadu 2017 o podrobnější hodnocení 

některých aktivit a opatření k prevenci a zmírnění negativních vlivů. V lednu 2018 bylo hodnocení 

upraveno na základě změn v koncepci (verze k 13. 12. 2017). 
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2 Základní údaje o koncepci 

Od roku 2000 je do českého právního řádu zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

zakotvena v případě krajů a dalších vymezených územně-správních celků povinnost vypracovat 

strategický dokument stanovující cíle a zásady nakládání s energií na svém území na období příštích 

20 let, formálně nazývaný „územní energetická koncepce“. Koncepce měla být vypracována do 5 let 

od přijetí zákona (1. 1. 2001), Kraj Vysočina tuto povinnost v požadovaném termínu splnil. V roce 

2016 bylo Krajským úřadem KrV rozhodnuto přistoupit k aktualizaci ÚEK. Jedním z hlavních důvodů 

bylo uvést stávající energetickou koncepci kraje do souladu s novou resp. aktualizovanou Státní 

energetickou koncepcí („SEK“) a se související legislativou, reprezentovanou zejména zákonem č. 

406/2000 Sb. a nařízením vlády ČR č. 232/2015, o státní energetické koncepci a územní energetické 

koncepci.  

Analytická část koncepce mapuje současný stav užití energie na území kraje s cílem sestavit 

kvalitní bilance užití všech forem energie a současně identifikovat hlavní změny, ke kterým došlo od 

vzniku poslední aktualizace energetické koncepce z roku 2008.  

Podstatou návrhové části aktualizace ÚEK KrV je definice strategických (dlouhodobých) i 

operativních (krátkodobých) cílů, kterých by mělo být dosaženo s pomocí určitých opatření majících 

různou formu a povahu. Současně by měly být definovány různé variantní scénáře rozvoje, jež by 

demonstrovaly různý stupeň dosažení cílů (různou preferenci priorit) v případech, kdy by je nebylo 

možné zcela splnit. Volba strategických cílů by přitom měla být v souladu s aktualizovanou SEK 

(2015), jak ostatně vyžaduje předmětná legislativa.  

2.1 CÍLE KONCEPCE 

 Strategické rozvojové cíle:  

• Bezpečnost = energetická bezpečnost a spolehlivost v zásobování energií. Tento problém 

se týká zejména rizik dlouhodobějších výpadků dodávek el. energie v důsledku 

významnějšího poškození elektrizační soustavy ČR.   

• Hospodárnost = dlouhodobý cíl snižování energetické náročnosti a tím snižování 

energetické závislosti kraje.   

• Udržitelnost = tento strategický cíl má ekonomický a environmentální rozměr. Z 

ekonomického pohledu jde o možnost hradit náklady spojené s užitím energie bez 

negativních vlivů na kvalitu života či úroveň hospodářství. Z hlediska environmentálního 

jde o společensky odpovědný přístup vědomě preferující ekologicky šetrnější - 

obnovitelné či druhotné - zdroje před zdroji fosilního původu, jejichž potenciál je 

vyčerpatelný a jejichž spalování vede k nežádoucím emisím.  

  Operativní cíle: 

• Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií: Dlouhodobě udržet na území 

KrV co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem. 

• Realizace energetických úspor: Využít na území KrV ekonomický potenciál energetických 

úspor ve všech sektorech.  
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• Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů včetně odpadů: Dále rozvíjet OZE a DZE na 

území KrV v souladu s ostatními strategickými dokumenty KrV a SEK ČR.  

• Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla: Zvyšovat množství elektřiny 

vyráběné na území KrV v režimu KVET. 

• Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů: Dále snižovat množství emisí 

škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území KrV.  

• Rozvoj energetické infrastruktury: Zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území 

KrV el. energií a zemním plynem.  

• Ostrov elektrizační soustavy: Udržet zásobování el. energií u hlavních metropolitních 

oblastí a vybraných odběrných míst na území KrV i v případě dlouhodobého výpadku 

dodávek elektřiny z přenosové/distribuční soustavy.  

• Inteligentní síť: Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území KrV.  

• Využití alternativních paliv v dopravě: Zvyšovat podíl vozidel na alternativní paliva a 

pohony v souladu s národními strategiemi.  

 

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

3.1 IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT 

Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci zahrnující celý Kraj Vysočina, jsou předběžně za 

potenciálně dotčené považovány všechny lokality Natura 2000, které se nacházejí na území kraje. 

Jedná se o celkem 78 EVL. Na území kraje nezasahuje žádná PO. Vlivy na konkrétní lokality jsou 

vyhodnoceny v kap. 4.  

Dále je za dotčenou považována EVL Velký kopec, která se nachází na území Jihomoravského kraje 

na hranicích s Krajem Vysočina a která může být dotčena výstavbou tepelného napaječe z EDU do 

Brna. Žádné další lokality mimo území kraje nemohou být koncepcí vzhledem k jejímu charakteru 

dotčeny. 

Obr. 1: Evropsky významné lokality v Kraji Vysočina – černě nově přidané a rozšířené EVL novelami z r. 2016 

(Zdroj CENIA 2017, AOPK ČR 2012 a 2016) 
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4 Hodnocení vliv ů koncepce na dot čené lokality 

4.1 VYHODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ 

Podklady poskytnuté zadavatelem: 

Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 (návrhové znění k 12. 6. 2017, 

aktualizované ke dni 5. 9. 2017) 

Další podklady: 

Průvodní zpráva k návrhům evropsky významných lokalit – z internetových stránek 

www.natura2000.cz 

Banaš M. 2008: Posouzení vlivu koncepce „Zásady územního rozvoje kraje Vysočina“ na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. 

Banaš M. 2011: Posouzení vlivu koncepce „Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. Aktualizace č. 1“ 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění. 

Banaš M. 2016: Posouzení vlivu koncepce „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina“ 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění. 

Literatura (viz kap. 6) 

Pro provedení hodnocení byly uvedené podklady shledány jako dostatečné. 

4.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA DOTČENÉ LOKALITY A PŘEDMĚTY OCHRANY 

Vyhodnocení potenciálních vlivů proběhlo podle stupnice uvedené v tabulce 1. 

Tab. 1: 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.). 
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-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. 

Pro potřeby hodnocení SEA byla některá opatření z této kategorie 
ohodnocena dle pravděpodobných vlivů (0? / -1? / -2?). V každém 
případě se ale jedná o záměry, které naplňují kategorii „vliv nelze 
hodnotit“ dle Metodiky MŽP.   

(Hodnocení probíhá dle 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) 

 

4.2.1 Hodnocení cílů 

Strategické rozvojové cíle:  

• Bezpečnost   

• Hospodárnost  

• Udržitelnost  

Hodnocení: Jedná se o zcela obecně formulované cíle, jejichž vliv nelze hodnotit. 

Operativní cíle: 

Tab. 2: Hodnocení operativních cílů 

Oblast Operativní cíl Vliv Komentář 

Provozování a 
rozvoj soustav 
zásobování 
tepelnou energií 

Dlouhodobě udržet na území KrV 
co největší ekonomicky udržitelný 
rozsah soustav zásobování 
teplem. 

? Soustavy zásobování teplem se 
většinou EVL ani PO nedotýkají. 
Pod tento cíl však lze zahrnout i 
tepelný napáječ z EDU do Brna, 
který se může dotknout EVL Velký 
kopec, vliv je závislý na konkrétní 
trase a provedení (viz kap. 4.2.3). 

Realizace 
energetických 
úspor 

Využít na území KrV ekonomický 
potenciál energetických úspor ve 
všech sektorech.  

0 Cíl nemá vztah k EVL a PO. 
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Využívání 
obnovitelných a 
druhotných zdrojů 
včetně odpadů 

Dále rozvíjet OZE a DZE na území 
KrV v souladu s ostatními 
strategickými dokumenty KrV a 
SEK ČR.  

? Zařízení na využití OZE mohou být 
ve střetu s EVL (např. vliv větrných 
elektráren na stanoviště a 
netopýry, vodních elektráren na 
stanoviště a druhy v toku a jeho 
okolí, vliv fotovoltaických 
elektráren a využívání biomasy na 
stanoviště a biotopy druhů). ÚEK 
počítá zejména s využíváním 
biomasy a fotovoltaiky. Vlivy jsou 
závislé na konkrétních záměrech, 
které nejsou předmětem ÚEK. 

Výroba elektřiny z 
kombinované 
výroby elektřiny a 
tepla 

Zvyšovat množství elektřiny 
vyráběné na území KrV v režimu 
KVET. 

? Jedná se především o možné 
využití stávajících zdrojů, což se 
EVL ani PO nedotýká. Pod tento cíl 
však lze zahrnout i tepelný napáječ 
z EDU do Brna, který se může 
dotknout EVL Velký kopec, vliv je 
závislý na konkrétní trase a 
provedení (viz kap. 4.2.3). Rovněž 
další projekty, které při naplňování 
cíle vzniknou, se mohou v závislosti 
na umístění dotknout některé EVL.  

Snižování emisí 
znečišťujících látek 
a skleníkových 
plynů 

Dále snižovat množství emisí 
škodlivin produkovaných zdroji 
znečištění na území KrV.  

+1 Cíl může mírně pozitivně ovlivnit 
stav stanovišť citlivých na kvalitu 
ovzduší. 

Rozvoj energetické 
infrastruktury 

Zvyšovat dostupnost a 
spolehlivost zásobování území 
KrV el. energií a zemním plynem.  

? Nově budovaná infrastruktura 
může být ve střetu s EVL, přičemž 
dle předběžného seznamu 
projektů k územním střetům bude 
docházet. U žádného ze záměrů 
indikovaných v přílohách ÚEK 
nejsou vlivy na EVL nutné (tedy 
přímo neplynou ze samotné 
existence záměru ani 
z předpokládaných tras), jsou zcela 
závislé na technickém provedení 
staveb a jsou tedy mimo úroveň 
posuzované koncepce. Vlivy je 
tedy třeba eliminovat na 
projektové úrovni. 

Ostrov elektrizační 
soustavy 

Udržet zásobování el. energií u 
hlavních metropolitních oblastí a 
vybraných odběrných míst na 
území KrV i v případě 
dlouhodobého výpadku dodávek 
elektřiny z přenosové/distribuční 
soustavy.  

0 Cíl nemá vztah k EVL a PO. 

Inteligentní síť Napomáhat v zavádění 
inteligentních sítí na území KrV.  

0 Cíl nemá vztah k EVL a PO. 
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Využití 
alternativních paliv 
v dopravě 

Zvyšovat podíl vozidel na 
alternativní paliva a pohony v 
souladu s národními strategiemi.  

0 Cíl nemá vztah k EVL a PO. 

 

4.2.2 Hodnocení opatření  

Tab. 3: Hodnocení opatření 

Č. Opatření Vliv Komentář 

1.1 Zpracování metodického pokynu, jak 
stavební úřady mají postupovat při 
posuzování nových staveb a změn 
stávajících z hlediska souladu s ÚEK 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

1.2 Zpracování strategie / doporučení pro 
provozovatele SZT, jak zvyšovat jejich 
konkurenceschopnost a míru spokojenosti 
jejich zákazníků 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

1.3 Zařadit významnější plánované investice do 
SZT v příštích letech mezi žádoucí projekty 
ÚEK KrV  

? Soustavy zásobování teplem se většinou 
EVL ani PO nedotýkají. Pod opatření lze 
však zahrnout i tepelný napáječ z EDU do 
Brna, který se může dotknout EVL Velký 
kopec, vliv je závislý na konkrétní trase a 
provedení (viz kap. 4.2.3). 

1.4 Ustanovit pracovní skupinu tvořenou 
zástupci SZT, kraje a obcí pro řešení 
vážných problémů, dalšího rozvoje SZT a 
koordinaci propagačních aj. aktivit 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

2.1 Zavést a neustále rozvíjet technické 
možnosti systému energ. managementu 
certifikovaného dle ISO 50 001 na 
budovách v majetku kraje 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

2.2 Podporovat metodicky případně i jiným 
způsobem, zavádění systémů 
energetického managementu dle ISO 50 
001 organizacemi veřejného i soukromého 
sektoru 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

2.3 Využívat dotačních příležitostí pro zlepšení 
energetické a ekonomické efektivity 
úsporných opatření realizovaných v energ. 
hospodářství organizací veřejného i 
soukromého sektoru nacházejících se na 
území KrV (a centrálně je evidovat a 
vyhodnocovat) 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

2.4 V rámci implementace opatření zavedení 
energetického managementu zavést 
monitoring přínosu veškerých relevantních 
opatření 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

2.5 Vypracovat studii proveditelnosti využití 
odpadního tepla ze závodu KRONOSPAN. 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

3.1 Podrobně zmapovat doposud nevyužitý ? Dokument mapující potenciál biomasy na 
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potenciál různých zdrojů biomasy pro 
výrobu ušlechtilých forem energie na 
území KrV 

území kraje může v závislosti na způsobu a 
kvalitě zpracování vést k prevenci 
negativních vlivů spojených s využíváním 
biomasy, ale i k jejich vzniku přispět. Jedná 
se např. o likvidaci přírodních biotopů 
(zvláště lučních) při pěstování rychle 
rostoucích dřevin, nešetrné hospodaření 
v lesích apod., což se může dotknout i EVL. 

3.2 Vypracovat strategii umisťování 
fotovoltaických zdrojů elektřiny 

? Strategie umisťování fotovoltaických 
zdrojů může v závislosti na způsobu a 
kvalitě zpracování vést k prevenci 
negativních vlivů i k jejich vzniku přispět. 
Jedná se zejména o zásahy do přírodních 
stanovišť a biotopů významných druhů, 
což se může dotknout i EVL. 

3.3 Vypracovat územní studii pro využití 
potenciálu k instalaci tepelných čerpadel 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

4.1 Zpracovat analýzu možností rozšíření KVET 0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

4.2 Podpořit přípravu studií proveditelnosti 
zavádění KVET na území kraje 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

4.3 Účast na studii proveditelnosti využití tepla 
z EDU a navazujících jednání o realizaci 
záměru 

? Tepelný napáječ z EDU do Brna se může 
dotknout EVL Velký kopec, vliv je závislý na 
konkrétní trase a provedení (viz kap. 
4.2.3). Vliv opatření tak záleží na kvalitě 
zpracování studie a zda bude respektovat 
ochranu EVL. 

5.1 Podpora projektů na snižování emisí a 
zvyšování energetické účinnosti 
energetických zdrojů 

+1 Opatření může mírně pozitivně ovlivnit 
stav stanovišť citlivých na kvalitu ovzduší. 

5.2 Monitorovat vývoj emisí skleníkových 
plynů, stanovit cíl jejich absolutního snížení 
v budoucnu a navrhnout strategii jeho 
dosažení 

0 
Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

5.3 Podporovat rychlejší obnovu kotelního 
fondu na území kraje 

+1 Opatření může mírně pozitivně ovlivnit 
stav stanovišť citlivých na kvalitu ovzduší. 

6.1 Vypracovat seznam energetických staveb, 
které jsou v souladu s ÚEK KrV a které by 
měly být vhodným způsobem podpořeny 
(např. zapracováním do ZÚR apod.)  

? 
Budování energetické infrastruktury může 

být spojeno se zásahy do EVL. Vlivy budou 

záležet na konkrétních projektech a jejich 

provedení. 

Většina v současnosti předpokládaných 
projektů dle přílohy 4 ÚEK byla 
vyhodnocena na strategické úrovni v SEA 
ZÚR i z hlediska vlivů na EVL a PO. Ostatní 
uvedené projekty jsou z hlediska vlivů na 
EVL nevýznamné. Hodnocení projektů 
z přílohy 4 je uvedeno níže. Další projekty 
budou doplněny při vlastní realizaci 
opatření, zatím nejsou nijak specifikovány 
a nelze tak posoudit jejich vliv. 

6.2 Specifikovat opatření pro zvýšení 0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 
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spolehlivosti a dostupnosti dodávek 
elektrické energie z distribuční sítě na 
území KrV 

6.3 Iniciovat vznik pravidelné pracovní skupiny 
za účasti KrV, hlavních odběratelů, výrobců 
a distributorů elektřiny a plynu k řešení 
významnějších problémů, plánování 
dalšího rozvoje distribučních sítí na území 
kraje a koordinaci dalších aktivit 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

7.1 Sestavit seznam odběrných míst el. energie 
na území KrV, u kterých by byl nežádoucí 
dlouhodobější (několikahodinový) výpadek 
zásobování el. energií z distribuční sítě a 
navrhnout a následně i realizovat opatření, 
jak u nich zásobování elektřinou v alespoň 
omezeném rozsahu zajistit (tj. autonomní 
zásobování elektřinou na úrovni 
odběrného místa)  

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

7.2 Ověření proveditelnosti možného 
vytvoření ostrovního provozu na vybrané 
menší lokalitě s využitím místního 
vhodného zdroje elektřiny 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

8.1 Připravit dlouhodobou strategii přechodu 
na "inteligentní úřad" a realizovat první 
pilotní projekt na úřadu KrV 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

8.2 Podpora rychlejšího zavádění 
inteligentních sítí realizací pilotních 
projektů u vybraných spotřebitelů 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

9.1 KrV pořídí do svého vozového parku 
ekologicky šetrná vozidla na alternativní 
paliva či pohon v míře odpovídající 
národním závazkům 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

9.2 KrV bude podporovat (nefinančně) 
zvyšování počtu vozidel na alternativní 
paliva či pohony ostatními právnickými a 
fyzickými osobami na území kraje 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

9.3 Monitorovat a v návaznosti na to využívat 
dotační programy na nákup vozidel 
s alternativním pohonem pro účely kraje, 
případně provést informační kampaň pro 
využití těchto zdrojů kupříkladu pro 
soukromé firmy 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

Průřezová opatření 

 Ustanovit pracovní výbor pro implementaci 
ÚEK, jenž bude složen z členů KrÚ KrV 
případně zástupců dalších organizací (např. 
zástupců obcí) 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

  Osvětová a propagační činnost (vč. 
podpory VaV aktivit a demonstračních 
projektů na území KrV) 

0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 

  Vytvořit v rozpočtu KrÚ KrV odpovídající 0 Opatření nemá vztah k EVL a PO. 
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finanční prostředky na implementaci části 
aktivit navržených AP ÚEK 

 

4.2.3 Hodnocení aktivit 

V následující tabulce je uvedeno hodnocení záměrů z příloh ÚEK obsažených v ZÚR, které byly na 

strategické úrovni již posouzeny. Tyto záměry nyní nebyly znovu podrobeny hodnocení z hlediska 

vlivů na všechny EVL a PO, neboť to proběhlo při SEA ZÚR a je možné a žádoucí závěry hodnocení 

převzít, aby tak bylo zamezeno dvojímu hodnocení na stejné úrovni. Závěry hodnocení ze SEA ZÚR 

jsou pro informaci uvedeny v následující tabulce. Protože od doby hodnocení ZÚR došlo v r. 2016 

k vyhlášení nových EVL a k významnému rozšíření některých již existujících, byly tyto záměry 

vyhodnoceny z hlediska možných střetů s těmito novými nebo rozšířenými lokalitami. Jedinou 

lokalitou v potenciálním střetu s nově vyhlášenou EVL je tepelný napáječ z EDU.  

Tab. 4: Hodnocení záměrů obsažených v ZÚR 

Ozn. 
ZÚR 

Stavba SEA 
ZÚR 

Vliv na 
nové / 
změněné 
EVL 

Poznámka 

E01 Napojení TR Mírovka na stávající 
vedení ZVN 400 kV Řeporyje- 
Prosenice 

? 0 Územní střet koridoru s EVL 
Šlapanka a Zlatý potok. Vlivy je 
pravděpodobně možné eliminovat 
nebo zmírnit na projektové úrovni. 

E02 Zdvojení vedení ZVN 400 kV 
Mírovka – Velká Bíteš - hranice 
Jihomoravského kraje 

? 0 Územní střet koridoru s EVL 
Šlapanka a Zlatý potok (vliv nelze 
hodnotit, pravděpodobně lze 
eliminovat nebo zmírnit na 
projektové úrovni), EVL Rybník 
u Zadního Zhořce (bez vlivu). 

E03 Rozvodna Slavětice 0 0  

E04 Nadzemní vedení ZVN 400 kV TR 
Slavětice – hranice 
Jihomoravského kraje 

0 0  

E05a Nadzemní vedení ZVN 400kV 
Mírovka - Kočín 

? 0 Územní střet koridoru s EVL 
Jankovský potok. Vlivy je 
pravděpodobně možné eliminovat 
nebo zmírnit na projektové úrovni. 

E05b Nadzemní vedení ZVN 400 kV 
Hradec – Mírovka 

? 0 Územní střet koridoru s EVL Želivka. 
Vlivy je pravděpodobně možné 
eliminovat nebo zmírnit na 
projektové úrovni. 

E06 Nadzemní vedení VVN 110 kV 
Mírovka – Jihlava–západ 

? 0 Územní střet koridoru s EVL 
Šlapanka a Zlatý potok. Vlivy je 
pravděpodobně možné eliminovat 
nebo zmírnit na projektové úrovni. 

E07 Nadzemní vedení VVN 110 kV 
obchvat Jihlavy 

0 0  

E08 Nadzemní vedení VVN 110 kV R 
Jihlava– západ – R Třešť – R Telč 

0 0  

E09 Propojení R Třešť na nadzemní 0 0  
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vedení VVN 110 kV Kosov – Telč 

E10 Nadzemní vedení VVN 110 kV R 
Slavětice – R Moravské 
Budějovice – R Jemnice – R 
Dačice 

0 0  

E11 Nadzemní vedení VVN 110 kV 
Pelhřimov – R Tábor 

0 0  

E12 Nadzemní vedení VVN 110 kV R 
Pelhřimov - R Pacov 

0 0  

E13 Nadzemní vedení VVN 110 kV R 
Pelhřimov – R Humpolec 

? 0 Územní střet koridoru s EVL 
Jankovský potok. Vlivy je 
pravděpodobně možné eliminovat 
nebo zmírnit na projektové úrovni. 

E14 Nadzemní vedení VVN 110 a 
rozvodna Polná 

? 0 Územní střet koridoru s EVL 
Šlapanka a Zlatý potok. Vlivy je 
pravděpodobně možné eliminovat 
nebo zmírnit na projektové úrovni. 

E15 Nadzemní vedení VVN 110 kV R 
Velké Meziříčí – R Ostrov nad 
Oslavou 

0 0  

E16 Nadzemní vedení VVN 110 kV a 
rozvodna Krahulov 

0 0  

E17 Nadzemní vedení VVN 110 kV a 
rozvodna Nové Město na Moravě 

0 0  

E19 Rozvodna Jemnice 0 0  

E20 Rozvodna Třešť 0 0  

E21 Rozvodna Jihlava – západ 0 0  

E22 Rozšíření TR Mírovka 0 0  

E23 Rozvodna 220/110kv Rosice 0 0  

 Rozšíření jaderné elektrárny 
Dukovany 

? 0 Umístění se předpokládá 
v ochranném pásmu elektrárny, 
které významně zasahuje na území 
EVL Údolí Jihlavy. Dle informací 
v příloze 5 ÚEK (převzato z oznámení 
EIA) by přímé zasažení EVL mělo být 
malé nebo žádné. Je nutné posoudit 
na projektové úrovni (proces EIA 
aktuálně probíhá). ÚEK místo 
záměru, podobu ani technologii 
neurčuje, je na konkrétním umístění 
a provedení záměru nezávislá. 

 Výstavba nové transformovny 
Březník  

- 0 Územní rezerva pro transformovnu 
a navazující vedení se dotýká EVL 
Údolí Oslavy a Chvojnice, 
pravděpodobně bez vlivu. Záleží na 
konkrétním umístění transformovny 
(musí být umístěna mimo EVL, 
k zásahu nesmí dojít ani během 
stavby). 

P01 VVTL plynovod DN 500 Olešná – 
Borek (hranice Kraje Vysočina a 

0 0  
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Pardubického kraje) 

P02 VVTL plynovod DN 700 Kralice 
nad Oslavou - hranice Kraje 
Vysočina a Jihomoravského kraje 
(u obce Hluboké) 

0 0  

P03 Kompresorová stanice Kralice 0 0  

R01 Ropovod Radostín – Golčův 
Jeníkov – hranice kraje 

0 0  

R02 Nová ropovodní stanice severně 
od AŠ 15-19- Golčův Jeníkov 

0 0  

R03 Skladovací nádrž ropy Velká Bíteš 0 0  

H01 Dálkový horkovod Jaderná 
elektrárna Dukovany – hranice 
Jihomoravského kraje 

0 -1 Možný střet s EVL Velký kopec 
v Jihomoravském kraji.  Podle 
mapových podkladů v příloze 5 ÚEK 
by nemělo dojít k přímému 
územnímu střetu, trasa prochází 
v těsné blízkosti lokality. Předmětem 
ochrany EVL je koniklec velkokvětý 
(Pulsatilla grandis). Pokud bude 
dodržena v současnosti 
předpokládané trasa a během 
provádění stavby nebude EVL přímo 
zasažena (např. při pojezdech 
techniky nebo skládkami zeminy), 
bude vliv na EVL nulový. Vliv je tedy 
třeba eliminovat na projektové 
úrovni. 

Pozn.: U všech nadzemních vedení elektrické energie, která jsou v územním střetu s EVL (E01, E02, 

E05a, E05b, E06, E13, E14) platí, že vlivy jsou zcela závislé na technickém provedení záměru, tedy na 

konkrétním umístění stožárů, na prostoru zasaženém během stavby a případně na způsobu instalace 

vodičů. Je třeba stožáry umístit tak, že budou zcela mimo EVL nebo alespoň mimo místa výskytu 

předmětů ochrany. Obdobně musí být s ohledem na předměty ochrany naplánována vlastní výstavba 

(např. minimalizace zásahů v okolí stožárů, zamezení splachům půdy při výkopech, v případě potřeby 

ruční vedení vodičů při instalaci). Na koncepční úrovni žádné vlivy jednoznačně neplynou, byť je nelze 

zcela vyloučit, to je nutné na projektové úrovni. Rovněž opatření k minimalizaci vlivů je třeba 

konkretizovat na projektové úrovni. 

 

Dále koncepce počítá s dalšími záměry, které v ZÚR obsaženy nejsou. Jejich hodnocení je v tabulce 

níže. 

Tab. 5: Hodnocení ostatních záměrů 

Záměr Vliv 

Nová 110 kV přípojka pro závod KRONOSPAN  0 

Nová 22 kV přípojka pro závod AGROSTROJ Pelhřimov  0 

Nová VTL regulační stanice (RS) Pacov město  0 

Výměna parovodních páteřních rozvodů SZT v Pelhřimově za horkovodní  0 

Výměna teplovodních rozvodů v ostrovních SZT Jarní (lokalita Horní Kosov) a SZT U Hřbitova 
Jihlava  

0 
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Přepojení plynové kotelny „U Pivovaru“ v Jihlavě k biomasové kotelně „U Hřbitova“ se 
současným připojením místní mateřské školy – vyšší využití biomasového zdroje tepla, 
současná instalace KVET na zemní plyn  

0 

Ekologizace závodní teplárny v závodu ŽĎAS; pravděpodobné ukončení provozu uhelného 
zdroje a jeho náhrada za nový zdroj na zemní plyn  

0 

Využití odpadního tepla ze závodu KRONOSPAN k jeho dodávkám do SZT v Jihlavě 0 

Uvedené záměry se nedotýkají žádné EVL. 

 

4.2.4 Hodnocení variant koncepce 

Z hlediska ochrany EVL se navrhované varianty uspořádání systému nakládání s energií 

(konzervativní a progresivní) liší v následujících bodech: 

• Využití OZE a DZE: Progresivní varianta předpokládá větší rozvoj využití OZE, což může být 

spojeno i s většími riziky negativních vlivů na EVL v závislosti na konkrétních projektech. 

• Snižování emisí: Progresivní varianta počítá s větším snížením emisí a tedy i větším 

pozitivním vlivem na citlivá stanoviště včetně předmětů ochrany EVL. 

• Rozvoj energetické infrastruktury: Progresivní varianta obsahuje navíc tepelný napáječ 

z EDU do Brna, který je rizikový z hlediska vlivů na EVL Velký kopec. Vlivy záleží na 

technickém provedení (není předmětem koncepce). 

Vzhledem k nejistotám nelze jednoznačně posoudit rozdíl ve vlivech variant koncepce na lokality 

Natura 2000. 

 

4.3 VYHODNOCENÍ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ 

Pozitivním vlivem na EVL, zejména citlivá stanoviště, je příspěvek ÚEK ke snižování emisí. 

U několika předpokládaných záměrů, které jsou jmenovány v přílohách koncepce, může dojít 

k územnímu střetu s EVL. Ve všech těchto případech je vlivy pravděpodobně možné eliminovat na 

projektové úrovni. Další projekty vyplynou při vlastní implementaci ÚEK, přičemž povoleny mohou 

být pouze takové záměry, které nebudou mít významný negativní vliv na EVL. Vzhledem k nejistotám 

vyplývajícím z obecné úrovně koncepce nelze vlivy blíže vyhodnotit. 

 

4.4 VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Vzhledem k územnímu rozsahu a charakteru koncepce jsou vlivy na lokality Natura 2000 na území 

jiných států vyloučeny. 
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5 Závěr 

 

Koncepce Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 nemá významný 

negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
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6 Opatření k prevenci, eliminaci a zmírn ění negativních vliv ů 

• Při výstavbě nadzemních vedení elektrické energie křižujících EVL je nutné na projektové úrovni 

eliminovat negativní vlivy na předměty ochrany. Ze záměru jmenovaných v přílohách ÚEK jde o 

E01, E02, E05a, E05b, E06, E13, E14, další záměry mohou vyplynout při implementaci koncepce. 

o Stožáry je nutné umístit tak, že budou zcela mimo EVL nebo alespoň mimo místa výskytu 

předmětů ochrany.  

o S ohledem na předměty ochrany musí být provedena vlastní výstavba (např. minimalizace 

zásahů v okolí stožárů, zamezení splachům půdy při výkopech, v případě potřeby ruční 

vedení vodičů při instalaci, umístění příjezdových cest mimo místa výskytu předmětů 

ochrany). 

• Rozšíření jaderné elektrárny Dukovany musí být provedeno tak, aby nedošlo ke vlivům na EVL 

Údolí Jihlavy: 

o Všechny stavby musí být umístěny mimo EVL, případně mimo místa výskytu předmětů 

ochrany. 

o S ohledem na předměty ochrany musí být provedena vlastní výstavba (např. minimalizace 

zásahů v okolí staveb, zamezení splachům půdy při výkopech, dočasné skládky půdy mimo 

EVL, zamezení znečištění vody a půdy, umístění příjezdových cest mimo místa výskytu 

předmětů ochrany). 

• Výstavba nové transformovny Březník musí být provedena tak, aby nedošlo ke vlivům na EVL 

Údolí Oslavy a Chvojnice: 

o Transformovna musí být umístěna mimo EVL a v dostatečné vzdálenosti od ní, aby 

nedošlo k zásahům do EVL ani během stavby. 

o S ohledem na předměty ochrany musí být provedena vlastní výstavba (např. minimalizace 

zásahů v okolí stavby, zamezení splachům půdy při výkopech, dočasné skládky půdy mimo 

EVL, zamezení znečištění vody a půdy, umístění příjezdových cest mimo EVL). 

• Dálkový horkovod Jaderná elektrárna Dukovany – hranice Jihomoravského kraje musí být 

realizován tak, aby nedošlo ke vlivům na EVL Velký kopec: 

o Dodržet v současnosti předpokládanou trasu, i v případě jejích změn trasu vést mimo EVL. 

o Nezasahovat do EVL ani během stavby (příjezdové trasy, pojezdy techniky, zařízení 

staveniště, skládky zeminy apod. mimo EVL). 

• Jakékoli další záměry realizované při naplňování koncepce je třeba plánovat s ohledem na EVL. 
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8 Seznam zkratek 

DZE  druhotné zdroje energie 

EVL  evropsky významná lokalita 

KrV  Kraj Vysočina 

KVET kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

PO  ptačí oblast 

SEK  Státní energetická koncepce 

SZT  soustava zásobování teplem 

TR  transformovna 

ÚEK  Územní energetická koncepce 

VTL  vysokotlaký  

VVN  velmi vysoké napětí 

VVTL velmi vysokotlaký  

ZÚR  Zásady územního rozvoje 

ZVN  zvláště vysoké napětí 
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9 Seznam p říloh 

1. Rozhodnutí o udělení autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb. 
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