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Legislativní rámec posuzování 

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je v České republice upraveno 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon zahrnuje požadavky směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o hodnocení účinků určitých plánů a programů na životní 

prostředí č. 2001/42/ES.  

Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Kraje Vysočina - aktualizace 2017 - 

2042 (dále též jen „Koncepce“ nebo „ÚEK KrV“) proběhlo dle požadavků výše 

uvedeného zákona.  

Při zpracování posouzení byly zohledněny metodické přístupy k SEA popsané 

v relevantních mezinárodních dokumentech či metodických pokynech jiných států 

např. „ (EHK OSN a REC CEE, 2011)“ nebo „A Practical Guide to the Strategic 

Environmental Assessment Directive, UK (Kancelář premiéra, 2005)“.  

Obsah a rozsah SEA ÚEK KrV byl stanoven závěrem zjišťovacího řízení podle § 10d 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, který byl vydán Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 

Ministerstva životního prostředí dne 28. června 2017, číslo jednací 41850/ENV/17. 

Dále je obsah a rozsah posuzování stanoven §2, §10b zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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1 OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM  

1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONCEPCI 

Územní energetická koncepce Kraje Vysočina (aktualizace 2017 – 2042) – dále též 

bude uváděna zkratka "Koncepce", příp. "ÚEK KrV" – konkretizuje dlouhodobou 

strategii řešení systému nakládání s energií na území Kraje Vysočina na dobu 

příštích 25 let, tj. do roku 2042. 

ÚEK KrV vznikla jako aktualizace stávající Územní energetické koncepce KrV. 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., o hospodaření s 

energií, a nařízením vlády ČR č. 232/2015, o státní energetické koncepci a územní 

energetické koncepci.  

Součástí ÚEK KrV je analytická a návrhová část. 

Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina schvaluje zastupitelstvo Kraje 

Vysočina. 

 

1.2 OBSAH KONCEPCE 

Obsah Územní energetické koncepce tvoří celkem 10 kapitol a 6 příloh. 

- Příloha č. 1  Datové podklady 

- Příloha č. 2  Podklady k energ. bezpečnosti a ostrovním provozům 

- Příloha č. 3  Energetický management 

- Příloha č. 4  Seznam významných energetických projektů / staveb  

   naplňujících ÚEK KrV 

- Příloha č. 5  Podrobnější představení vybraných záměrů naplňujících  

   ÚEK KrV 

- Příloha č. 6  Zápisy z jednání uskutečněných v rámci konzultačního  

   procesu 

V úvodní části návrhu Koncepce je uveden Souhrn analytické části a Souhrn 

návrhové části. 

Hlavní část Koncepce je členěna na podkapitoly: 

- rozbor trendů poptávky po energii; 

- rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií; 

- hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor energie; 
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- hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů energie; 

- základní cíle dalšího rozvoje a nástroje k jejich dosažení; 

- řešení systému nakládání s energií. 

Součástí kapitoly "Řešení systému nakládání s energií" je návrh variant a jejich 

hodnocení. 

Strategie naplňování Koncepce je rozpracována do 3 strategických cílů a 9 oblastí. 

Pro každou oblast jsou dále navrženy opatření. Závěrem jsou navržena opatření 

průřezová. 

Oblast 1: Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií 

- Opatření 1.1 Zpracování metodického pokynu, jak stavební úřady mají 

postupovat při posuzování nových staveb a změn stávajících z hlediska 

souladu s ÚEK 

- Opatření 1.2. Zpracování strategie / doporučení pro provozovatele SZT, jak 

zvyšovat jejich konkurenceschopnost a míru spokojenosti jejich zákazníků 

- Opatření 1.3. Zařadit významnější plánované investice do SZT v příštích 

letech mezi žádoucí projekty ÚEK KrV 

- Opatření 1.4. Ustanovit pracovní skupinu tvořenou zástupci SZT, kraje a obcí 

pro řešení vážných problémů, dalšího rozvoje SZT a koordinaci propagačních 

aj. aktivit 

Oblast 2: Realizace energetických úspor 

- Opatření 2.1. Zavést a neustále rozvíjet technické možnosti systému energ. 

managementu certifikovaného dle ISO 50 001 na budovách v majetku kraje 

- Opatření 2.2 Podporovat metodicky případně i jiným způsobem, zavádění 

systémů energetického managementu dle ISO 50 001 organizacemi 

veřejného i soukromého sektoru 

- Opatření 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) 

- Opatření 2.4. V rámci implementace opatření zavedení energetického 

managementu zavést monitoring přínosu veškerých relevantních opatření 

- Opatření 2.5. Vypracovat studii proveditelnosti využití odpadního tepla ze 

závodu KRONOSPAN. 

Oblast 3: Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie 

- Opatření 3.1 Podrobně zmapovat doposud nevyužitý potenciál různých 

zdrojů biomasy pro výrobu ušlechtilých forem energie na území KrV 

- Opatření 3.2. Vypracovat strategii umisťování fotovoltaických zdrojů 

elektřiny 



 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA, AKTUALIZACE 2017 - 2042 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KOCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

  18 

 

- Opatření 3.3. Vypracovat územní studii pro využití potenciálu k instalaci 

tepelných čerpadel 

Oblast 4: Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 

- Opatření 4.1. Zpracovat analýzu možností rozšíření KVET 

- Opatření 4.2. Podpořit přípravu studií proveditelnosti zavádění KVET na 

území kraje 

- Opatření 4.3. Účast na studii proveditelnosti využití tepla z EDU a 

navazujících jednání o realizaci záměru 

Oblast 5: Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů 

- Opatření 5.1. Podpora projektů na snižování emisí a zvyšování energetické 

účinnosti energetických zdrojů 

- Opatření 5.2. Monitorovat vývoj emisí skleníkových plynů, stanovit cíl jejich 

absolutního snížení v budoucnu a navrhnout strategii jeho dosažení 

- Opatření 5.3. Podporovat rychlejší obnovu kotelního fondu na území kraje 

Oblast 6: Rozvoj energetické infrastruktury 

- Opatření 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.) 

- Opatření 6.2. Specifikovat opatření pro zvýšení spolehlivosti a dostupnosti 

dodávek elektrické energie z distribuční sítě na území KrV 

- Opatření 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 

Oblast 7: Ostrov elektrizační soustavy 

- Opatření 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) 

- Opatření 7.2. Ověření proveditelnosti možného vytvoření ostrovního 

provozu i na vybrané menší lokalitě s využitím místního vhodného zdroje 

elektřiny 

Oblast 8: Inteligentní síť 

- Opatření 8.1. Připravit dlouhodobou strategii přechodu na "inteligentní 

úřad" a realizovat první pilotní projekt na úřadu KrV 

- Opatření 8.2. Podpora rychlejšího zavádění inteligentních sítí realizací 

pilotních projektů u vybraných spotřebitelů 
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Oblast 9: Využití alternativních paliv v dopravě 

- Opatření 9.1. KrV pořídí do svého vozového parku ekologicky šetrná vozidla 

na alternativní paliva či pohon v míře odpovídající národním závazkům 

- Opatření 9.2. KrV bude podporovat (nefinančně) zvyšování počtu vozidel na 

alternativní paliva či pohony ostatními právnickými a fyzickými osobami na 

území kraje 

- Opatření 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 

Opatření ostatní (průřezová) 

- Ustanovit pracovní výbor pro implementaci ÚEK, jenž bude složen z členů 

KrÚ KrV případně zástupců dalších organizací (např. zástupců obcí) 

- Osvětová a propagační činnost (vč. podpory VaV aktivit a demonstračních 

projektů na území KrV) 

- Vytvořit v rozpočtu KrÚ KrV odpovídající finanční prostředky na 

implementaci části aktivit navržených AP ÚEK 

 

1.3 CÍLE KONCEPCE 

V souladu s ASEK a prováděcí legislativou má být budoucí vývoj nakládání s energií v 

území, řešeném energetickou koncepcí, vymezen základními cíli a současně mají být 

definovány nástroje k jejich dosažení. 

Základní cíle jsou rozděleny na strategické a operativní. 

Strategické cíle by měly být v souladu se strategickými cíly ASEK, ty jsou vymezeny 

následovně:  

- Bezpečnost dodávek energie 

- Konkurenceschopnost (energeticky a sociální přijatelnost) 

- Udržitelnost (udržitelný rozvoj) 

Strategické cíle jsou pro účely ÚEK KrV definovány: 

- Bezpečnost 

- Hospodárnost 

- Udržitelnost 

Na strategické cíle navazují cíle operativní. Jejich členění je vymezeno nařízením 

vlády 232/2015 Sb., cíle by měly být naplňovány za pomoci jasně vymezených 

opatření (viz kapitola 1.2). 
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1.4 VZTAH KONCEPCE K JINÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTŮM 

Vzhledem k účelu a charakteru koncepce lze očekávat vazby ÚEK KrV s řadou 

mezinárodních, národních a regionálních dokumentů. Níže je uveden přehled 

nejdůležitějších relevantních strategických dokumentů, které mají s ÚEK KrV vazbu 

na koncepční úrovni z hlediska životního prostředí, veřejného zdraví a energetiky. 

Dokumenty související s ÚEK KrV z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného 

zdraví jsou uvedeny v kapitole 5.2. (vč. vyhodnocení vazeb koncepce), resp. v 

Příloze č. 2 SEA vyhodnocení. 

Dokumenty na mezinárodní úrovni  

- Sdělení Evropské komise “Evropa 2020“ 

- Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 

- Environmentální akční plán 

- Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu 

(Goteborský protokol, 1999, k Úmluvě EHK OSN o dálkovém znečišťování 

ovzduší překračujícím hranice států) 

- Rámcová úmluva o změně klimatu a Kjótský protokol 

Dokumenty ČR - národní úroveň 

- Strategie udržitelného rozvoje ČR 

- Strategický rámec ČR 2030 

- Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR) 

- Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020  

- Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+ 

- Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 

- Národní program snižování emisí 

- Aktualizace Státní energetické koncepce ČR, 2014 

- Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů 

- Třetí akční plán energetické účinnosti České republiky 

- Státní politika životního prostředí ČR na období 2012 - 2020 

- Surovinová politika české republiky nerostných surovin a jejich zdrojů (2017) 

- Plán odpadového hospodářství ČR České republiky pro období 2015 - 2024 

- Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (na období 2016 – 2025) 

- Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (2009) 
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- Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR (1999) 

- Politika ochrany klimatu 

- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (Adaptační 

strategie ČR) (2015) 

- Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence 

nemocí (2014-2020) 

- Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 

pro všechny v 21. století (do roku 2020) 

- Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 

2017 

- NEHAP ČR - Akční plán zdraví a životního prostředí ČR 

- CEHAPE, 2004 - Akční plán pro Evropu zaměřený na zdraví a životní 

prostředí dětí (Children’s Environment and Health Action Plan for Europe - 

CEHAPE) 

- Ministerská deklarace Parma 2010 závazek identifikovat rizika a snižovat 

expozici chemickým látkám a fyzikálním faktorům. 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/EC o hodnocení a řízení 

hluku ve venkovním prostředí, označované i jako END - Environmental Noise 

Directive.  

- Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016  

Rozvojové dokumenty pro území Kraje Vysočina - regionální úroveň 

- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

- Územně analytické podklady Kraje Vysočina 

- Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina 

- Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina 

- Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina 

- Plán dílčího povodí Dyje 

- Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 

- Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 

- Plán dílčích povodí Horní Vltavy 

- Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016 - 2025 

- Program zlepšování kvality ovzduší zóny Jihovýchod 

- CZ06Z Program zdraví 2020 pro Kraj Vysočina, střednědobý plán pro období 

2016 - 2020 
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2 INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE 

2.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Územní energetická koncepce Kraje Vysočina je zpracována pro celé území Kraje 

Vysočina, území tvoří okresy: Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a 

Pelhřimov. 

2.1.1 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT 

KONCEPCÍ OVLIVNĚNY  

Územně samosprávné členění České republiky vychází ze základních jednotek – 

obcí. Jako vyšší územně samosprávné celky jsou definovány kraje. Předpokládá se 

potenciální ovlivnění všech obcí na území Kraje Vysočina: 

Okresy Kraj Vysočina: Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov. 

Obce s rozšířenou působností Kraj Vysočina: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův 

Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, 

Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké 

Meziříčí, Žďár nad Sázavou. 

 

2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Níže uvedený popis obsahuje základní zhodnocení, jakým způsobem se vyvíjela 

situace v uplynulých letech pro jednotlivá témata (oblasti) životního prostředí, jaké 

jsou hlavní faktory ovlivňující dosavadní vývoj a jaké jsou existující hlavní cíle pro 

dané téma na městské, krajské či národní úrovni. 

2.2.1 OVZDUŠÍ 

V kontextu ČR patří Kraj Vysočina k imisně nejméně zatíženým krajům. Relativně je 

zde kvalita ovzduší dobrá, s nízkými dopady na lidské zdraví a ekosystémy. 

Na základě pětiletých průměrů publikovaných ČHMÚ pro období let 2011 - 2015 lze 

konstatovat, že v Kraji Vysočina dochází k překračování imisního limitu pouze 

v případě průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Imisní limity ostatní 

znečišťujících látek jsou na celém území kraje plněny. 

Situaci dokresluje následující tabulka vypracovaná na základě pětiletých průměrů 

koncentrací za období let 2011 - 2015. 
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Tabulka 1: Současná úroveň znečištění ovzduší v KrV 

Maximum Průměr 

 

Doba 

průmě-

rování konc. % limitu konc. % limitu 
Imisní limit Jednotka 

PM10 1rok 23.4 59% 18.2 45% 40 μg/m3 

PM10 24 hod* 41.5 83% 31.6 63% 50 μg/m3 

PM2,5 1 rok 19.1 96% 14.4 72% 20** μg/m3 

B(a)P 1 rok 1.27 127% 0.42 42% 1 ng/m3 

NO2 1 rok 25.6 64% 9.5 24% 40 μg/m3 

benzen 1 rok 1.4 28% 0.90 18% 5 μg/m3 

* 36. nejvyšší hodnota 

** limit platný od roku 2020 

Znečištění benzo(a)pyrenem, jehož imisní koncentrace jako jediná v posuzovaném 

kraji překračuje přípustnou úroveň znečištění stanovenou platnou legislativou,  

dosahuje nejvyšších hodnot v lidských sídlech. K překročení imisního limitu dochází 

lokálně, zejména v souvislosti s vlivem individuálního vytápění pevnými palivy. 

V malé míře přispívá k celkové úrovni znečištění tímto polutantem automobilová 

doprava a dálkový transport z okolních regionů. Podíl průmyslových zdrojů na imisní 

koncentraci této látky je nevýznamný. 

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v kraji je 

automobilová doprava, významně se na celkové koncentraci podílí také individuální 

vytápění domácností a sekundární aerosoly. Průmyslové zdroje, především 

fugitivních emisí prachu (kamenolomy, betonárny, slévárny) se v imisních 

koncentracích suspendovaných částic projevují pouze lokálně. 

Hlavním zdrojem oxidů dusíku v kraji je automobilová doprava. Imisní příspěvky 

k celkové koncentraci tohoto polutantu jsou významné pouze ve větších sídlech 

a lokálně podél vysoce frekventovaných dálnic a rychlostních komunikací. 

Další látky jsou z hlediska plnění limitů a celkové úrovně znečištění v kraji 

nevýznamné a nejsou zde proto komentovány. 

2.2.2 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Kraj Vysočina je třetí nejméně lidnatý kraj v České republice. Ve městech žije 56,6 % 

obyvatel Kraje Vysočina. Na území kraje se nachází 6 nemocnic, v nemocnicích na 

území kraje je k dispozici 2 605 lůžek, v kraji je 286 mateřských školek, ve 263 

základních školách se vzdělává téměř 44 tisíc žáků. V Kraji Vysočina žilo dle údajů 

ČSÚ na konci roku 2016 celkem 508 952 obyvatele. Ke konci června 2017 žilo v Kraji 

Vysočina 508 602 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 350 osob méně 

(v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší úbytek). 

Průměrná střední délka života v roce 2013 u mužů v kraji činila 75,9 let (v ČR 75,2 

let) a u žen 81,7 let (v ČR 81,1 let). 
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Na rozdíl od předchozích období se v tomto pololetí na celkovém poklesu obyvatel 

(vedle negativního migračního salda) podílel i výrazný úbytek obyvatel přirozenou 

cestou. Do kraje se přistěhovalo 1 966 osob, vystěhovalých bylo 2 189.  

Celkový pokles populace se projevil ve všech okresech kraje s výjimkou Jihlavska, 

kde přibylo 122 obyvatel a Pelhřimovska s přírůstkem 16 obyvatel. O nejvíce 

obyvatel přišlo Třebíčsko (-250), kde se značný přirozený úbytek spojil se ztrátou 

175 obyvatel stěhováním. Ze všech okresů kraje to byl nejvyšší úbytek stěhováním. 

Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v prvním pololetí roku 2017 množství 

vystěhovalých pouze v pelhřimovském (o 112 osob) a jihlavském okrese (o 74 osob). 

V průběhu prvního pololetí 2017 se v Kraji Vysočina živě narodilo 2 605 dětí, což 

bylo o 33 méně než v předchozím roce. V lednu až červnu 2017 na Vysočině 

zemřelo 2 732 osob, oproti stejnému období roku 2016 to představuje zvýšení 

o 166 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých pouze v jihlavském 

(o 48 osob) a žďárském okrese (o 15 osob). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou 

cestou byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (-96). 

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až červnu 2017 zaznamenán v sedmi krajích, a to 

Hlavním městě Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, 

Pardubickém a Jihomoravském. Počet obyvatel České republiky se zvýšil 

o 9 243 osob, přírůstek se však koncentroval především do Středočeského kraje 

a Prahy, ve kterých dohromady přibylo více než dvanáct tisíc obyvatel. Naproti 

tomu populace Moravskoslezského kraje se snížila více než o dva a půl tisíce osob. 

V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu však nejvíce obyvatel ubylo 

v Karlovarském kraji (-5,1), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského 

kraje (+9,8). 

V lednu až červnu 2017 bylo v Kraji Vysočina uzavřeno 916 sňatků (o 13 méně než 

ve stejném období roku 2016). Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Žďár nad 

Sázavou (221), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (114)1. 

Úmrtnost na onemocnění srdce a cév má v Kraji Vysočina sestupný, tj. pozitivní 

trend. I nadále je však vedoucí diagnosou v příčinách úmrtí. U mužů je tak příčinou 

téměř poloviny úmrtí (46 %), u žen je procentuální zastoupení ještě o něco vyšší – 

50 %. Pokud porovnáme nejčastější příčiny celkové a předčasné úmrtnosti, najdeme 

značné rozdíly zejména u kategorií „novotvary“ a „nemocí oběhové soustavy“. 

Nejčastější příčinou úmrtí v rámci celkové úmrtnosti (dle srovnání v roce 2013) byly 

nemoci oběhové soustavy. Na druhém místě byly novotvary. 

 

 

 

1 https://www.czso.cz/csu/xj/v-1-pololeti-2017-se-dale-snizoval-pocet-obyvatel-kraje  
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Graf 1: Celková příčina úmrtí v Kraji Vysočina v roce 2013 

 

 

2.2.3 ZMĚNA KLIMATU 

Z hlediska klimatu a jeho změn je pro ÚEK KrV relevantní zejména problematika 

emisí skleníkových plynů. Od roku 1994 je na úrovni ČR trend snižování emisí 

skleníkových plynů trvalý a případné fluktuace jsou způsobeny, např. rozdílnými 

teplotami v zimních obdobích, meziročními změnami HDP či mírou implementace 

přijímaných opatření. Znatelný je pokles emisí v sektoru energetiky (stacionární 

spalování) a v sektoru zemědělství, naopak dlouhodobě narůstají emise z dopravy. 

K poklesu emisí dochází ve zpracovatelském průmyslu a v ostatních sektorech 

(bydlení, instituce a služby).  

Pozitivně se projevuje trend klesajícího podílu tuhých paliv a nárůst podílu zemního 

plynu. Pozitivní vliv lze také připsat energetickým úsporám (nové výrobní 

technologie, lepší spotřebiče, zateplování budov, apod.). Národní emisní cíle 

vyplývající z Kjótského protokolu pro první kontrolní období (2008 – 2012) Česká 

republika splnila.  

Bez zohlednění odstraňování skleníkových plynů změnou využití území a opatřeními 

v lesnictví poklesly emise skleníkových plynů ČR mezi roky 2005 a 2015 z cca 147 Mt 

na 126 Mt ekvivalentu CO2, tedy o cca 14%. Oproti základně roku 1990 došlo 

k poklesu o cca 35%.  

Emise CO2 v ČR mezi roky 2005 a 2015 klesly z cca 125 Mt/rok na cca 104 Mt/rok, 

tedy o cca 17%. Oproti základně roku 1990 se jedná o pokles o cca 36%. Uvedené 

údaje jsou převzaty z reportingu v rámci konvence Spojených národů pro 

klimatickou změnu (UNFCCC). 

Obdobný dosavadní trend lze předpokládat i pro území Kraje Vysočina.  
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Emise skleníkových plynů jsou soustavě sledovány pouze na celostátní úrovni a jen 

u zdrojů, u nichž to právní předpisy vyžadují. Na emisích CO2 v Kraji Vysočina se 

nejvýznamněji podílí automobilová doprava. S ohledem na malé zastoupení velkých 

spalovacích zdrojů je zde podíl průmyslových zdrojů emisí skleníkových plynů ve 

srovnání s průměrem ČR podstatně nižší. Nižší je zde v návaznoti na menší 

urbanizaci a vyšší zalesnění území také emisní hustota a ceková velikosti krajských 

emisí skleníkových plynů. 

2.2.4 VODA 

Krajem Vysočina prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. 

Do Severního moře je odvodňována západní část kraje - území okresu Havlíčkův 

Brod a části okresů Pelhřimov, Jihlava a Žďár nad Sázavou. K úmoří Černého moře 

patří východní část kraje - okres Třebíč a části okresů Pelhřimov, Jihlava a Žďár nad 

Sázavou. 

Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek - např. 

Sázava, Doubrava, Želivka, Nežárka, Jihlava, Svratka, Oslava a Moravská Dyje. Z 

hlediska průměrného ročního průtoku patří mezi největší řeky na Vysočině Jihlava 

(11,4 m3/s), Sázava (9,9 m3/s) a Želivka (7,2 m3/s). 

Největší část Kraje Vysočina odvodňuje řeka Jihlava, pramenící nedaleko obce 

Jihlávka, v Jihlavských vrších na Českomoravské vysočině. Řeka Jihlava ústí do Dyje v 

nádrži Nové mlýny. 

Krajina je charakteristická velkým množstvím rybníků a umělých vodních nádrží. 

Mezi významná vodní díla v Kraji Vysočina patří např. vodní nádrž Dalešice (zdroj 

chladící vody pro jadernou elektrárnu Dukovany), vodní nádrž Mohelno, Vírská 

přehrada (zásobárna pitné vody pro brněnskou aglomeraci), Švihov, Mostiště, Nová 

Říše aj. V kraji se nachází celkem přibližně 8 900 menších či větších rybníků. 

Největším rybníkem Vysočiny je Velké Dářko s rozlohou 206 ha. Nejvíce rybníků je v 

rámci kraje soustředěno v okolí Telče (např. Velký pařezitý rybník). 

Velké množství rybníků je ve špatném technickém stavu, zaneseno splachy z orné 

půdy. Řada vodních toků je nevhodně technicky upravených, nivní louky a 

prameniště jsou odvodněna. Potřeba revitalizačních opatření se týká podstatné 

části povodí i vlastních drobných vodotečí v oblastech přítoků Želivky, Jihlavy, 

Moravské Dyje. Negativně se projevuje uplatňování nevhodných způsobů 

odbahňování rybníků vyhrnováním břehů včetně litorálního pásma, ničení údolních 

niv vodních toků zavážením přebytečnými zeminami ze stavebních prací (včetně 

rybničního bahna). Snahou o navržení a výstavbu některých nepřiměřeně 

projektovaných vodohospodářských děl jsou vodní toky vystaveny nebezpečí 

fragmentace. 

Hydrogeologické poměry jsou poměrně stálé na celém území kraje, jenž patří 

geologicky do krystalinika Českého masívu s vysokou puklinatostí a vyznačují se 

velkým množstvím drobných méně vydatných zdrojů podzemní vody. Neexistují zde 

významné zdroje podzemní vody situované běžně v údolních nivách řek. Z hlediska 
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zásob podzemní vody patří území Kraje Vysočina mezi chudší kraje. 

Nejvýznamnějšími zdroji kvalitní pitné vody jsou Podmoklany u Chotěboře, 

Heraltice - Opatov - Předín u Třebíče a Rytířsko u Jihlavy. 

Velkou část území okresu Žďár nad Sázavou a část okresu Havlíčkův Brod zaujímá 

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, která je zároveň také Chráněnou oblastí 

přirozené akumulace vod. U většiny vodních zdrojů na území Kraje Vysočina jsou 

vymezena ochranná pásma I. a II. stupně. Územním rozsahem jsou velmi významná 

ochranná pásma povrchových zdrojů: Vír, Mostiště, Nová Říše a Švihov, jakožto 

významných vodárenských nádrží. 

Kvalita povrchové i podzemní vody není v některých oblastech kraje na dobré 

úrovni vlivem intenzivního zemědělství a nedostatečného čištění odpadních vod v 

předcházejícím období. Díky výstavbě nových ČOV i rekonstrukci a intenzifikaci 

stávajících ČOV postupně dochází ke zlepšování tohoto stavu. 

Zásobování pitnou vodou na území Kraje Vysočina se vyznačuje dostatečnou 

kapacitou vodních zdrojů, především zdrojů vod povrchových i nadregionálního 

významu. Podle údajů ČSÚ bylo v Kraji Vysočina v roce 2016 zásobeno pitnou vodou 

z veřejných vodovodů celkem 490 001 obyvatel - tj. 96,2% z celkového počtu 

obyvatel kraje. Tento podíl se nacházel lehce nad průměrnou hodnotou za celou ČR 

(94,4%). 

2.2.5 PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Území Kraje Vysočina se z hlediska geomorfologického členění nachází v 

podsoustavě (oblasti) Českomoravská vrchovina, která přísluší k Českomoravské 

geomorfologické soustavě. Pouze severní výběžek zasahuje nevýznamnou částí do 

podsoustavy Středočeská tabule, která je součástí soustavy Česká tabule. 

Českomoravskou vrchovinu budují přeměněné horniny s malým obsahem živin a 

převahou SiO2, což je činí kyselými, proto jsou na nich vytvořené většinou hnědé 

kyselé čili živinami nenasycené půdy, Zbytek hornin tvoří hlubinné vyvřeliny, 

většinou žuly a jim podobné horniny (syenity, diority, granodiority v centrálních 

masívech - jihlavském, třebíčském, železnohorském), které mají rovněž kyselý 

chemismus a nízkou úživnost. Existují však i významné místní odchylky - živinami 

bohaté hadce, amfibolity, krystalické vápence a také živinami bohaté hlubinné 

vyvřeliny v masívech ranském a borském. Svým charakterem je výjimečný výběžek 

České křídové tabule, která pískovci a opukami na okraji hor vybíhá až k Velkému 

Dářku, kde jsou proslulá rašeliniště. 

Z hlediska ložiskové geologie se nejedná o příliš bohaté území. Většina rudných 

surovin, které se na území Vysočiny nacházely, byla již v minulosti vytěžena. 

Významný hlubinný uranový důl Rožná ukončil komerční těžbu ke konci roku 2016. 

Větší význam má těžba nerudných surovin, např. žuly v okolí Telče a Lipnice nad 

Sázavou. 

Z hlediska výskytu radonu leží dvě třetiny území kraje na území vysokého 

radonového indexu a zbytek na středním a nízkém radonovém indexu. Nejvíce 
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postiženým je okres Třebíč (třebíčský masív), Žďár n. S. (Žďárské vrchy) a Jihlava. 

Nebezpečná zátěž obyvatel kraje je postupně snižována formou protiradonových  

ozdravných opatření v bytech, školních a předškolních zařízeních, v budovách ve  

veřejném zájmu a ve veřejných vodovodech za pomoci účelové státní dotace v 

rámci Radonového programu ČR. 

Půda 

Výměra obhospodařované zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch k  

31. 5. 2017 zaujímá v Kraji Vysočina rozlohu 364 638 ha. Orná půda zabírá na 

Vysočině plochu téměř 280 tis. ha a na celkové zemědělské půdě se podílí 77 %. 

Trvalé travní porosty se nachází na 84 329 ha. Celkem bylo v Kraji Vysočina v roce 

2017 oseto a osázeno 278 561 ha. Kraj Vysočina je v rámci krajů České republiky co 

do nejrozsáhlejších osevních ploch na 3. místě. 

Kraj je křižován dálnicí D1, což se odráží záborem půdy pro výstavbu průmyslových 

zón navazujících na dopravní tepnu. V posledních letech došlo ke značným úbytkům 

půdy při budování fotovoltaických elektráren. Stávajícím problémem zemědělské 

půdy jsou případy nevhodného způsobu hospodaření, kdy vlivem dešťových srážek 

dochází k vodní erozi a rovněž využití zemědělské půdy pro velkoobjemové plodiny 

pro využití v elektrárnách na biomasu nebo bioplyn.  

2.2.6 ODPADY 

V Kraji Vysočina bylo dle "Veřejných informací o produkci a nakládání s odpady" v 

roce 2015 vyprodukováno celkem 1 322 704,64 tun odpadů.  

Celková produkce odpadů na obyvatele v Kraji Vysočina mezi lety 2009 - 2015 

výrazně vzrostla o 79,7 % a meziročně 2014 - 2015 o 10,1 % na hodnotu  

2 596,0 kg.obyv.-1, a to z důvodu souběžného vývoje celkové produkce ostatních 

odpadů na obyvatele, která za stejné období razantně narostla o 83,6 % na  

2 478,5 kg.obyv.-1 kvůli zvyšování produkce stavebních a demoličních odpadů.  

Celková produkce nebezpečných odpadů na obyvatele mezi lety 2009 - 2015 rovněž 

stoupla, a to o 24,4 % na celkových 117,5 kg.obyv.-1. Vzhledem k razantnějšímu 

nárůstu produkce ostatních odpadů však podíl celkové produkce NO na celkové 

produkci odpadů na obyvatele poklesl mezi lety 2009 - 2015 z 6,5% na 4,5 %.  

Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele od roku 2009 vzrostla o 21,9% 

na celkových 506,6 117,5 kg.obyv.-1. Pro Kraj Vysočina je typické, stejně jako pro 

ostatní kraje s nízkou produkcí odpadů, že oproti krajům s vyšší produkcí má větší 

podíl komunálních odpadů, ale méně stavebních a demoličních odpadů. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o zemědělský region, je kraj typický svou vysokou produkcí 

odpadů ze zemědělství, rybářství a zahradnictví. 

Z místního hlediska má na celkové produkci odpadů v Kraji Vysočina nejvyšší 

procentuální podíl ORP Jihlava (28,54 %), ORP Třebíč (14,64) a ORP Havlíčkův Brod 

(13,81%). 
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Graf 2: Produkce odpadů na obyvatele v letech 2009 - 2015 v Kraji Vysočina 

 

Skládkování komunálního odpadu, respektive jeho materiálově nevyužitelných 

složek, na skládkách představuje na území Kraje Vysočina jeden z nejčastějších 

způsobů nakládání s odpady, ačkoliv dle hierarchie způsobů nakládání s odpady je 

považován za nejméně žádoucí. V posledních letech však vzrostl podíl vytříděných 

složek komunálních odpadů pro recyklaci. 

Největší podíl materiálově využitelných složek z komunálních odpadů tvoří papír a 

lepenka, biologicky rozložitelné odpady, sklo, kovy a plasty. Nižší podíl na 

materiálově využitelných složkách mají elektrozařízení, textil, baterie a 

akumulátory, což odpovídá celorepublikovému trendu. 

Dle Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 patří 

obce Kraje Vysočina mezi nejlépe vybavené obce v rámci ČR pro sběr 

recyklovatelných KO. Hustota sběrné sítě (počet obyvatel/sběrné místo, které je 

standartně tvořeno kontejnerem na papír, plast a sklo) v roce 2014 byla 108 

obyvatel/sběrné místo. 

K 31.3. 2017 bylo na území Kraje Vysočina v činnosti 463 stacionárních a 227 

mobilních zařízení. Stacionární zařízení je možné dále rozdělit na skupiny zařízení 

definované ustanoveními zákona o odpadech, a tedy na 340 zařízení provozovaných 

podle § 14, odst. 1 (zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů, 

např. sběrny a výkupny odpadů, skládky odpadů, sklady odpadů, kompostárny, 

bioplynové stanice, spalovny odpadů zařízení k nakládání s autovraky a 

elektroodpady apod.), 109 zařízení provozovaných podle § 33b (tzv. malá zařízení, 

která zpracovávají využitelné biologicky rozložitelné odpady pro jednu zakládku v 

množství nepřekračujícím deset tun těchto odpadů za rok, roční množství biologicky 

rozložitelného odpadu zpracované malým zařízením nesmí přesáhnout 150 tun) a 

14 zařízení provozovaných podle § 14, odst. 2 zákona o odpadech (papírny, 

železárny, dřevozpracující závody, zpracování plastů, zpracování asfaltu). 

Jedním z největších problémů na území Kraje Vysočina z hlediska ohrožení životního 

prostředí jsou staré ekologické zátěže (SEZ) resp. kontaminovaná místa. Na území 
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kraje se nacházejí desítky starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst 

zejména charakteru starých skládek a průmyslových objektů. Řada ekologických  

zátěží zůstává neřešena především tam, kde náklady na sanaci přesahují cenu  

vlastních nemovitostí, nejsou vyjasněna vlastnická práva, nebo kde převod 

nemovitosti na nového vlastníka nebyl vázán na povinnost provedení sanace. Přesto 

se podařilo na území kraje odstranit některé staré ekologické zátěže. Jde o skládku 

nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky na Třebíčsku a skládku průmyslových odpadů 

v Novém Rychnově na Pelhřimovsku. 

Nejvýznamnější kontaminovaná místa na území Kraje Vysočina s prioritou A 

dokumentuje následující tabulka (zdroj: Databáze SEKM, 2017) 

Tabulka 2: Nejvýznamnější kontaminovaná místa na území Kraje Vysočina 

Název Obec Priorita 

APS, Světlá nad Sázavou a.s. Světlá nad Sázavou A2.3 

Bývalá provozovna ČSAD Brno Telč A2.2 

Čepro, a.s. sklady PHM Vysoká A2.2 

Humpolecké strojírny - šrotiště Humpolec A3.3 

JMP, a.s. Jihlava Jihlava A2.1 

MARS Svratka, a.s. Svratka A2.2 

Na kopci Radonín A1.3 

PBS velká Bíteš, a.s. Velká Bíteš A2.0 

Proseč skládka Proseč A2.2 

Staré Hory Jihlava A2.3 

Zichův rybník Nové Město na Moravě A1.3 

Skládka Janštejn -areál Horní Dubenky A3.3 

Bývalý areál UNIPLET Třebíč A2.2 

Rybník Obecník 
Nová Ves u Nového Města  

na Moravě 
A2.3 

Skládka JDZ Obrataň Obrataň A1.1 

Bývalý podnik Jihlavan galvanovna Jihlava A3.1 

 

2.2.7 PŘÍRODA A KRAJINA 

Fauna, flóra: Potenciální přirozenou vegetací jsou převážně bikové bučiny, bikové 

nebo jedlové doubravy, bučiny s kyčelnicí devítilistou a černýšové dubohabřiny.  
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V kraji se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů a to i mimo 

zvláště chráněná území. Příznivý je postupný návrat některých druhů zpět do krajiny 

(vydra říční – Lutra lutra, sýc rousný – Aegolius funereus), na druhou stranu 

zdecimované populace jiných druhů (sýček obecný – Athene noctua, sova pálená – 

Tyto albus) jsou i přes značné úsilí o jejich podporu v celém regionu nadále kriticky 

ohroženy. Bez odpovídající úpravy způsobu zemědělského hospodaření v krajině 

spolu s vytvořením vhodných biotopových podmínek nemůže být úspěšná ani snaha 

některých mysliveckých sdružení o zvýšení stavů drobné zvěře. Dochází tak však i 

nadále k případům záměrné likvidace některých druhů chráněných zákonem. 

Rozloha migračně významných území v rámci Kraje Vysočina činí přibližně 3 136 km2 

a na rozloze kraje se tak podílí přibližně 45 %. Jedná se o logický důsledek různých 

přírodních poměrů a ekologických požadavků druhů, které preferují především 

lesnaté oblasti vrchovin a pahorkatin. Území kraje je dle metodiky AOPK (2001) 

zařazeno mezi území mimořádného významu pro migraci velkých savců. Migračními 

překážkami v kraji jsou pak zejména těleso dálnice D1, jiné vysokokapacitní 

dopravní liniové stavby a intenzivně využívaná území s hustým osídlením. 

Krajina: Území je charakteristické maloplošným střídáním celků lesní a zemědělské 

krajiny. Rozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí spíše v pramenné oblasti hlavního 

evropského rozvodí ve Žďárských vrších. Krajina je charakteristická velkým 

množstvím menších rybníků, je zde řada pramenišť a drobných vodních toků. V 

důsledku vysokého zornění zemědělských půd, nepříznivého způsobu hospodaření v 

lesích, na rybnících a vodních tocích je příroda se na Vysočině nenachází rozsáhlejší 

území s vyšší koncentrací přírodních biotopů - je zde nízký podíl přirozených 

ekosystémů, tj. lesů s vyšším zastoupením dřevin přirozené skladby, nižší podíl luk a 

pastvin a vyšší podíl orné půdy. 

Koeficient ekologické stability, vyjadřující poměr výměry ekologicky stabilních ploch 

(např. louky, lesy, rybníky apod.) a ekologicky nestabilních ploch (orná půda, 

zastavěné plochy apod.), je za celý Kraj Vysočina 1,08 (střední). Z hlediska dnes 

běžných a převažujících forem hospodaření v krajině je v současnosti pozornost 

ochrany přírody věnována zejména jednotlivým vybraným lokalitám nelesního 

charakteru. 

K ochraně krajinného rázu kterým je zejména přírodní, kulturní a historická 

charakteristika určitého místa či oblasti, je v Kraji Vysočina v lokalitách s 

významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami vyhlášeno devět 

přírodních parků: Doubrava, Melechov, Rokytná, Svratecká hornatina, Třebíčsko, 

Čeřínek, Bohdalovsko, Střední Pojihlaví a Balinské údolí. Celková výměra přírodních 

parků v Kraji Vysočina činí 48 192,4 ha. 

Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera, údolní nivy, dále může orgán ochrany přírody a krajiny zaregistrovat další 

části krajiny.  

V území je registrována celá řada VKP, zejména parky, aleje, mokřady, apod. 

Významné krajinné prvky je možné využívat jen tak, aby nedocházelo k jejich 

poškození. V zájmovém území jsou vymezeny všechny úrovně územního systému 
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ekologické stability, tedy nadregionální, regionální a lokální, zahrnuje především 

zachovalejší lesy, vodní toky a jejich okolí a větší i menší plochy zeleně. 

ZCHÚ, Natura 2000: 

Na území Kraje Vysočina se nachází dvě velkoplošná zvláště chráněná území (CHKO 

Žďárské vrchy a CHKO Železné hory, které zasahují rovněž do Pardubického kraje) a 

200 maloplošných zvláště chráněných území. 

Jednotlivé členění je následující: v kategorii národní přírodní památka (4), přírodní 

památka (117), přírodní rezervace (73) a národní přírodní rezervace (6). Smluvně 

chráněné území jsou Fickův rybník a Jeřišno-Heřmaň. 

Na území kraje se nachází 75 evropsky významných lokalit náležejících do soustavy 

Natura 2000, které zaujímají plochu 6 175 ha, tj. 0,9% z celkové rozlohy kraje. V kraji 

není evidována žádná ptačí oblast, proto je plocha evropsky významných lokalit 

zároveň celkovou plochou soustavy Natura 2000 na jeho území. 

Z maloplošných zvláště chráněných území byla přibližně čtvrtina z nich zřízena k 

ochraně lesních společenstev, více než třetina k ochraně lučních společenstev, 

třináct procent za účelem ochrany skalních útvarů, sedmnáct procent za účelem 

ochrany rašelinišť, čtyři procenta za účelem ochrany vodních společenstev a 

ochrany břehových a mokřadních společenstev. Svou rozlohou jsou nejrozsáhlejší 

území vyhlášená k ochraně lesních společenstev. Nejvíce maloplošných chráněných 

území se nachází na území okresu Žďár nad Sázavou (z nich většina v rámci CHKO), a 

dále na Jihlavsku a Třebíčsku. 

Maloplošná zvláště chráněná území jsou zásluhou trvalé péče Kraje Vysočina ve 

velmi dobrém stavu, podařilo se zastavit degradační procesy na většině území a 

stabilizovat významné biotopy. 

2.2.8 LESNÍ EKOSYSTÉMY 

Vysočina patří mezi kraje s vysokou lesnatostí (30,58 %). Celková výměra pozemků 

určených k plnění funkcí lesa činí v Kraji Vysočina 207 798 hektarů, výměra porostní 

půdy (půda porostlá lesními porosty) pak 202 696 hektarů. 

Nejvíce zalesněná území se nacházejí zejména na území Žďárských a Jihlavských 

vrchů, naopak velmi nízká lesnatost je v některých níže položených a méně 

členitých územích. 

Nejvyšší lesnatost vykazuje správní obvod ORP Žďár nad Sázavou (39,9 %). Nejméně 

zalesněno je ve správních obvodech ORP Havlíčkův Brod (23,8 %) a Moravské 

Budějovice (24,1 %). V absolutních číslech je největší výměra lesních porostů ve 

správním obvodu ORP Jihlava (25 251 ha), nejmenší pak ve správním obvodu ORP 

Náměšť nad Oslavou (4 393 ha). 

Podíl jehličnatých a listnatých lesů Vysočiny v roce 2016 je 86,6 % jehličnaté :  

12,4 % listnaté. Hlavní dřevinou je s převahou 72,4 % smrk ztepilý, dále borovice 

(10,7 %), buk (4 %) a modřín (3,1 %). 
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Zdravotní stav lesů na Vysočině kolísá, zejména s ohledem na průběh počasí. 

Potenciál zdravotního stavu se stále zlepšuje, protože jsou v čímdál vyšší míře 

zakládány lesy s vyšší pestrostí vhodné druhové skladby. 

2.2.9 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Jako jediný český region má na svém území Kraj Vysočina celkem tři památky 

zařazené na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o 

historické jádro města Telče, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené 

hoře ve Žďáru nad Sázavou a židovskou čtvrť a Baziliku svatého Prokopa v Třebíči. 

Na území kraje se nachází také 3 městské památkové rezervace a 22 městských 

památkových zón, soubory lidové architektury jsou chráněné na území tří 

vesnických památkových rezervací a pěti vesnických památkových zón. 

Historická zástavba v sídelní památkové rezervaci je obvykle kompaktní, bez 

výraznějších novodobých rušivých zásahů a charakter hodnotných staveb 

jednoznačně udává charakter celému území. Na území Kraje Vysočina se nachází 

Měststká památková rezervace Jihlava, Pelhřimov a Telč a tři Vesnické památkové 

rezervace - Dešov, Krátká a Křižánky. 

Kraj se počtem kulturních památek na svém území řadí na jedno z předních míst v 

České republice. Na konci roku 2016 bylo na území Kraje Vysočina evidováno 3 375 

movitých kulturních památek a 2 964 nemovitých kulturních památek. 

K nejvýznamnější součásti kulturního bohatství Vysočiny nesporně patří patnáct 

nemovitých a tři movité národní kulturní památky: Rodný dům Karla Havlíčka  

Borovského, Zámek Telč, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Zřícenina 

hradu Lipnice nad Sázavou, Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Zámek Náměšť nad 

Oslavou, Klášter s kostelem svatého Prokopa v Třebíči, Židovský hřbitov v Třebíči, 

Kostel svatého Jakuba Většího v Jihlavě, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné, 

Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě, Klášter premonstrátů v Želivě, Zámek Červená 

Řečice, Sklárna v Tasicích a Michalův statek v Pohledí. 

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, 

svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné 

bohatství. Kraj Vysočina proto může být právem hrdý na množství a význam 

kulturních památek na svém území. K tomu se však váže i povinnost chránit toto 

kulturní bohatství před nepříznivými vlivy. Jedním z aktuálních ohrožení může být 

nadměrná a neregulovaná výstavba větrných nebo solárních elektráren, která 

zásadně změní charakter krajiny, v případě instalace solárních panelů na objekty 

také vzhled samotných kulturních památek, či jiné individuální s životním 

prostředím nekonzistentní zájmy. 
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2.3 PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE 

Ovzduší 

Na budoucí vývoj imisních trendů bude mít vliv především vývoj v sektorech zdrojů, 

které v současnosti v Kraji Vysočina nejvíce působí na kvalitu ovzduší (doprava 

a individuální vytápění domácností). Budoucí vývoj v těchto sektorech bude v 

návrhovém horizontu posuzované koncepce určován zejména: 

• růstem ekonomiky doprovázené růstem dopravních intenzit, 

• vývojem automobilových motorů, využitím alternativních paliv a elektromobility 
v dopravě, 

• změnou podílu přepravních výkonů hromadné osobní dopravy k přepravním 
výkonům individuální automobilové dopravy, 

• modernizací zdrojů tepla sloužících k individuálnímu vytápění domácností. 

Tyto faktory budou přibližně v první třetině návrhového horizontu (cca do roku 

2025) významně určovány úspěšností zavedení stávajících legislativních 

a koncepčních opatření do praxe, zejména: 

• zákazem provozu individuálních spalovacích zdrojů tepla v domácnostech, které 
nedosahují alespoň 3. emisní třídy, 

• realizací opatření v dopravě a v oblasti modernizace individuálního vytápění 
domácností, které jsou definovány v PZKO, 

• naplněním cílů v oblasti snížení emisí z dopravy uvedených v Národním 
programu snižování emisí ČR (především prostřednictvím modernizace 
vozového parku ČR), 

• efektivitou využití prostředků fondů EU pro výše uvedené typy koncepčních 
opatření (využitím dostupných finančních zdrojů na projekty poskytující co 
možná nejvýhodnější poměr imisních přínosů k vynaloženým nákladům). 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti lze v kraji v následujících 5 letech 

očekávat z hlediska celkového vývoje kvality ovzduší setrvalý stav, tj. přibližně 

stagnaci imisních koncentrací. Významný nárůst ani pokles úrovně znečištění 

v tomto horizontu nelze očekávat. Po roce 2020 nastane pravděpodobně 

v návaznosti na realizaci již schválených koncepčních dokumentů v oblasti ochrany 

ovzduší mírný pokles znečištění, zejména u celostátně prioritních polutantů 

(suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu).  

Odhadujeme, že k lokálnímu překračování imisního limitu benzo(a)pyrenu může 

v kraji docházet minimálně po dobu 5 následujících let, postupně lze očekávat při 

realizaci schválených strategických opatření (modernizaci individuálního vytápění ) 

zlepšení pod hodnotu imisního limitu. 

S malou rezervou bude od roku 2020 na celé ploše kraje kvalita ovzduší vyhovovat 

i zpřísněnému imisnímu limitu suspendovaných částic PM2,5, jehož plnění bude 

v okolních krajích problematické z důvodu významného příspěvku dálkového 

transportu znečištění a místních zdrojů. 
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Imisní koncentrace ostatních znečišťujících látek, které jsou již v současnosti  

z hlediska plnění imisních limitů bezproblémové, budou pravděpodobně mírně 

klesat. 

Případný odhad vývojových trendů kvality ovzduší po roce 2030 není v návaznosti 

na významné množství nejistot a nezbytných předpokladů (včetně případných 

nových emisních normativů v rámci EU) účelný a nebyl proto proveden. 

Veřejné zdraví 

Spolehlivé zásobování obyvatel energiemi je zajisté důležitým předpokladem pro 

zajištění základních potřeb nezbytných pro udržení dobrého zdraví (teplo, světlo, 

mikroklima, bezpečnost potravin a dostupnost zdravotní péče). Do budoucna je 

jistě žádoucí zvýšit bezpečnost a spolehlivost zásobování energiemi, zlepšit 

hospodárnost v této oblasti a zajistit udržitelný rozvoj. Vzhledem ke stávajícímu 

stavu by však neprovedení koncepce nemělo pravděpodobně na veřejné zdraví 

bezprostřední vliv, nicméně s ohledem na prodlužování délky života lze očekávat 

nárůst počtu starších obyvatel, tj. senzitivní skupiny populace. Nároky této skupiny 

na spolehlivost zásobování energiemi, respektive na úpravy mikroklimatu (tj. 

klimatizace, topení), jsou vyšší než u ostatních skupin. Při možném přibývání dní 

s tropickou teplotou nebo „horkých vln“ či naopak extrémně nízkých teplot (jako 

důsledku změn klimatu) mohou růst požadavky na realizaci plně klimatizovaných 

objektů nebo alespoň instalaci klimatizačních zařízení, tedy nárazové zvýšení 

spotřeby energie. V případě nedostatečného zásobování teplem v zimních měsících 

(ale i při vyšším počtu klimatizovaných budov) může růst počet nemocí z nachlazení. 

Zásobování elektřinou má bezprostřední vliv také na bezpečnost potravin – 

dodržování chladového režimu. 

Emise skleníkových plynů 

Dosavadní výsledky reportingu v rámci úmluvy OSN o změně klimatu ukazují na 

další postupné snižování celkových emisí skleníkových plynů. Výraznější pokles 

emisí by měl pokračovat do roku 2025 na úroveň okolo 45 % pod referenčním 

rokem 1990, mezi lety 2025 – 2030 je očekáván pouze velmi pozvolný pokles až 

stagnace. Jak je uvedeno v 6. Národním sdělení ČR k Rámcové úmluvě OSN o změně 

klimatu, dominantním faktorem, majícím vliv na velikost emisí, je ekonomický vývoj. 

S ohledem na dosavadní vývoj emisí skleníkových plynů a při zvážení možného 

budoucího vývoje na národní úrovni lze na území Kraje Vysočina předpokládat 

mírný pokles emisí v návaznosti na očekávaný vývoj v automobilové dopravě (lze 

očekávat nárůst intenzit dopravy kompenzovaný postupnou modernizací vozového 

parku s úspornějšími motory a méně významně také zaváděním alternativních paliv 

a později i elektromobility).  

S ohledem na snížený podíl průmyslových zdrojů na emisích skleníkových plynů 

a způsob využití území v kraji předpokládáme, že vývoj v průmyslovém sektoru 

a zemědělství celkovou krajskou emisní bilanci ovlivňuje oproti průměru ČR méně 

významně.  
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Za předpokladu nerealizace koncepce by pokračoval mírně klesající trend emisí 

skleníkových plynů. 

Voda 

Neprovedení koncepce nebude mít pravděpodobně na problematiku vody v území 

významnější vliv. V kontextu posuzované koncepce je relevantní problematika 

znečištění vod vlivem vodní eroze ze zemědělských ploch, na kterých by byla 

případně pěstována biomasa pro energetické účely. ÚEK KrV dává ovšem pouze 

podněty k vypracování územních studií a podrobných dokumentů, které se budou 

zabývat energetickým využíváním biomasy, umisťováním fotovoltaických zdrojů a 

potenciálem pro využití tepelných čerpadel. Tyto dokumenty mohou být 

potenciálně vypracovány i v současné době, bez schválení Územní energetické 

koncepce. 

Program rozvoje Kraje Vysočina stanovuje zlepšení kvality povrchových a 

podzemních vod jako jeden z cílů, který ovlivní priority územního plánování v kraji. 

S ohledem na charakter území a jeho očekávaný budoucí vývoj lze očekávat bez 

realizace koncepce pomalé zlepšování stávajícího stavu. 

Půda a horninové prostředí 

Výměra obhospodařované zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch k  

31. 5. 2017 zaujímá v Kraji Vysočina rozlohu 364 638 ha. Orná půda zabírá na 

Vysočině plochu téměř 280 tis. ha a na celkové zemědělské půdě se podílí 77 %.  

Negativním vlivem koncepce by mohl být nárůst požadavků na využívání kvalitních 

půd pro hospodářský rozvoj (plochy fotovoltaických el. – půda přichází o svoji 

přirozenou produkční funkci). Hlavním problémem je zábor půdy u velkoplošných 

instalací. Negativním vlivem by bylo pěstování biomasy na kvalitních půdách 

určených k potravinářské výrobě a případný zábor půdy potřebný pro instalaci 

tepelných čerpadel. 

V posledních letech došlo na Vysočině ke značným úbytkům půdy při budování 

fotovoltaických elektráren. Stávajícím problémem zemědělské půdy jsou případy 

nevhodného způsobu hospodaření, kdy vlivem dešťových srážek dochází k vodní 

erozi a rovněž využití zemědělské půdy pro velkoobjemové plodiny pro využití v 

elektrárnách na biomasu nebo bioplyn. Dá se předpokládat, že tento trend bude 

pokračovat i bez realizace posuzované koncepce.  

V případě nerealizace koncepce lze očekávat v závislosti na ekonomickém vývoji 

pokračující trendy růstu zastavěných ploch na vrub úbytku zemědělské půdy. Lze 

předpokládat, že uvedený trend bude pokračovat i přes deklarované snahy posílit 

ochranu zemědělské půdy, i když díky větší pozornosti věnované této tématice v 

rámci plánovacích a povolovacích procesů, patrně pomalejším tempem než 

doposud. 

Odpady 

Při zvážení dosavadního vývoje lze očekávat stávající trend ve vývoji jednotlivých 

druhů odpadů produkovaných na území Kraje Vysočina. U energetického využívání 
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odpadů (zejména při zvážení příslušných opatření Plánu odpadového hospodářství 

Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025), lze předpokládat u energetického využívání 

odpadů nárůst, nicméně další vývoj mj. závisí také na ekonomickém zájmu podniků 

v KrV popř. okolních krajích na využívání odpadů jako paliva. 

Příroda, lesy, biodiverzita a krajina 

I v případě nepřijetí a nerealizace posuzované koncepce lze očekávat další rozvoj 

energetické infrastruktury, který je dán zejména vývojem nároků na sektor ze 

strany průmyslu, dopravy, domácností nebo legislativními požadavky, dotační 

politikou státu a v neposlední řadě dalšími schválenými strategiemi včetně platných 

Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Tento rozvoj bude spojen s negativními 

vlivy (celkově spíše mírnými) na přírodu a krajinu, zejména jde o zábory a 

fragmentaci lesní půdy, přírodních stanovišť a biotopů významných druhů, snižování 

biodiverzity, negativní vlivy na krajinný ráz i případné negativní ovlivnění ZCHÚ a 

lokalit Natura 2000. Mohou nastat i mírné pozitivní vlivy v případě nahrazení 

stávajících zdrojů energie novými šetrnějšími k životnímu prostředí. Bez 

implementace strategie se přitom zvyšuje riziko nedostatečně koordinovaných 

aktivit, realizace méně vhodných řešení z hlediska negativních i pozitivních vlivů, 

nevyužívání nejlepších dostupných technologií a nedostatečného využívání 

stávajících i nových staveb, a tedy zvyšuje se i riziko větších negativních vlivů a 

nevyužití příležitostí k uplatnění pozitivních vlivů. Cíle stanovené v koncepci směřují 

mj. ke snižování negativních vlivů a hledání nejlepších řešení problémů. Lze tedy 

konstatovat, že bez implementace posuzované koncepce i s ní bude docházet 

k negativním i pozitivním vlivům na přírodu a krajinu, přičemž bez koncepce se 

zvyšuje riziko zbytečných negativních vlivů. 

Kulturní památky 

K zásadním úkolům památkové péče kraje (i do budoucna) patří zachování 

kulturního dědictví. V plné míře je nutné zamezit zanikání kulturních památek 

způsobenému neadekvátní péčí, necitlivým využíváním památkových objektů a 

nezájmem vlastníků o jejich obnovu. 

Opatření uvedená v ÚEK KrV nebudou mít přímý vliv na kulturní památky kraje, ale 

teoreticky vytváří podmínky pro výstavbu některých prvků energetické 

infrastruktury (např. strategie umisťování fotovoltaických zdrojů, nákup 

energetických služeb se zaručenými úsporami energie), kde u konkrétních záměrů 

připadá v úvahu možnost střetu s ochranou kulturních hodnot (památková ochrana, 

ochrana krajinného rázu). 

Jako pozitivní vliv ÚEK KrV lze označit opatření vedoucí ke snižování energetické 

náročnosti a nepřímo též k snižování emisí znečišťujících látek. Tato opatření budou 

mít pozitivní vliv na ochranu památek před poškozením chemickými sloučeninami 

obsaženými v atmosférických emisích (zejména sloučeniny síry, sloučeniny dusíku, 

chloridy, oxid uhličitý a ozón). Tyto přínosy však nejde jednoznačně kvantifikovat a 

budou v kontextu komplexní problematiky ochrany památek spíše okrajové. 
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Nerealizace koncepce nebude mít významný dopad z hlediska vývoje v oblasti 

ochrany památek a kulturního dědictví. 

Nejvýraznějším ohrožením je v současnosti modernizace památkově chráněných 

objektů, která vede k zániku památkových hodnot. 
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3 CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY MOHLY 

BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY 

Územní energetická koncepce Kraje Vysočina se územně týká celé rozlohy tohoto 

kraje. Je tedy možno předpokládat potenciální vliv opatření koncepce na celé 

dotčené území. 

Konkrétní dopady provádění ÚEK KrV se však mohou lišit nejen podle charakteru 

jednotlivých opatření, ale také podle citlivosti lokalit potenciálně dotčených 

aktivitami, jimiž budou naplňovány příslušné cíle ÚEK KrV. Tuto problematiku řeší 

důsledné uplatňování environmentálních kritérií pro výběr projektů (viz kapitola 11) 

a vzhledem k tomu, že pomocí těchto environmentálních kritérií budou eliminovány 

aktivity, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, neměly by 

být realizací ÚEK KrV žádné oblasti významně negativně zasaženy. 

Nicméně je však třeba uvést, že v zájmovém území existují „senzitivní“ oblasti, v 

nichž je potřebné vyhodnocovat případné dopady aktivit, potenciálně navrhovaných 

k podpoře v rámci ÚEK KrV, z hlediska jejich možných nepříznivých vlivů na životní 

prostředí zvlášť důsledně. Jedná se konkrétně o následující oblasti: 

 Oblasti se zvláště zhoršeným stavem životního prostředí. 

Z analýzy stavu životního prostředí vyplynulo, že postižení některých složek 

životního prostředí, především ovlivnění kvality ovzduší škodlivinami z dopravy a 

lokálních topenišť, může mít potenciálně lokálně nepříznivý vliv na životní prostředí 

a veřejné zdraví. 

V této souvislosti lze tedy považovat vybrané oblasti (zejména centra velkých měst 

zasažená znečištěním ovzduší) za území, v nichž je potřeba věnovat pozornost jak 

negativním, tak především případným pozitivním dopadům plynoucím z provádění 

koncepce. 

 Oblasti se zvýšenými požadavky na ochranu přírody a krajiny. 

Jedná se především o velkoplošná zvláště chráněná území (CHKO Žďárské vrchy a 

CHKO Železné hory), maloplošná zvláště chráněná území (NPR, NPP, PR, PP) a o 

území evropsky významných lokalit soustavy lokalit NATURA 2000 dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, případně další cenná 

přírodní území, která nejsou vyhlášena jako zvláště chráněná (přírodní parky, prvky 

ÚSES, významné krajinné prvky a další). 
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 Oblast se zvlášním bezpečnostním režimem pro obyvatele 

V okolí JE Dukovany je poměrně rozsáhlá oblast havarijního plánování , kde je 

obyvatelstvo cvičeno a vybaveno pro případ jaderné havarie2. Mimo zónu jsou 

zřízena místa dekontaminace. I když energetická koncepce bezprostředně němění 

havarijní plánování pro JE, jde o významný zdroj elektrické energie a koncepce 

potenciálně počítá také s využitím JE jako zdroje teplé vody pro otop.  

 

 

 

2  https://www.cez.cz/edee/content/file/energie-a-zivotni-

prostredi/dukovany/hav_prirucka_edu_2016_2017.pdf 
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4 VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU 

VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM SE 

ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ. OBLASTI 

VYŽADUJÍCÍ OCHRANU PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ) 

Problémy životního prostředí jsou spolu s hlavními trendy vývoje jednotlivých složek 

životního prostředí popsány v kapitolách č. 2 a 3 dokumentace SEA.  

4.1 PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROTŘEDÍ, KTERÉ JSOU VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI 

Na základě analýzy stavu životního prostředí na území Kraje Vysočina byly 

stanoveny hlavní problémy životního prostředí. V rámci přehledu jsou uvedeny 

hlavní problémy životního prostředí, které jsou významné pro danou oblast a 

současně mají vazbu k tématu ÚEK KrV. Skupina hlavních okruhů byla definována na 

základě analýzy existujícího stavu a vývojových trendů jednotlivých jevů a složek 

životního prostředí. 

Ovzduší 

• Překračování imisního limitu benzo(a)pyrenu a lokálně zvýšená koncentrace 

suspendovaných částic PM2,5 v sídlech. 

• Nevyhovující trend znečištění ovzduší (pomalé směřování k cílům PZKO, který 

předpokládá splnění imisních limitů na celé ploše kraje do roku 2020). 

Veřejné zdraví 

Kraj Vysočina patří k těm “zdravějším“ v ČR bez specifických problémů. 

Samostatným problémem ve vnímání zdravotního rizika je přítomnost JE Dukovany 

a s tím spojené výhody i omezení. 

• Pomalejší implementace opatření na snížení expozice PAH a skleníkových plynú 

a větší využití potenciálu JE v kraji. 

• Kvalita života daná jistotou zabezpeční zásobování energiemi. 

• Zabezpečená ochrana obyvatel v okolí JE Dukovany. 

Změna klimatu 

• Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla a dopravy. 

• Odolnost energetického systému proti extrémním projevům klimatické změny. 

Půda a horninové prostředí 

• Úbytek ZPF a nezastavěných ploch 

• Eroze ze zemědělských a jiných nezpevněných pozemků 
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Voda 

• Problémy jakosti povrchových vod 

• Povodňové riziko 

• Spotřeba vody 

• Vliv na vodní režim 

Odpady 

• Doprava odpadů ke zpracování 

Příroda, les, biodiverzita a krajina 

• Stav lesů 

• Zábory a fragmentace lesní půdy 

• Špatný stav zeleně 

• Degradace citlivých stanovišť 

• Ubývání zeleně, přírodních stanovišť a ohrožených druhů 

• Integrita a stav ZCHÚ a lokalit Natura 2000 a jejich předmětů ochrany 

• Narušování krajinného rázu výraznými stavbami 

Kulturní památky 

• Poškozování památek vlivem atmosférické depozice na památkové objekty 

• Negativní vliv necitlivě provedených investic na památkové hodnoty území či 

objektů 
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4.2 HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI DLE 

ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

Jako oblasti se zvláštním významem pro životní prostředí lze chápat evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti, tj. lokality soustavy Natura 2000, dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí 

této kapitoly je proto posouzení vlivů na tato území. 

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 je obsahem Přílohy 1 SEA 

dokumentace. Níže uvádíme shrnutí hodnocení a hlavní závěry: 

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. Cílem předkládaného 

hodnocení je zjistit, zda má koncepce významný negativní vliv na předměty ochrany 

a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí. 

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). 

Hodnocení vlivů koncepce probíhalo ve fázi návrhové verze ze září 2017 a bylo 

doplněno dle připomínek Ministerstva životního prostředí ČR v listopadu 2017 a 

dále na základě úprav koncepce (verze 13. 12. 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. 

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. 
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Konkrétně přináší předložená ÚEK 24 opatření a 8 aktivit (které nejsou součástí 

ZÚR) s nulovým vlivem na lokality soustavy Natura 2000. 

V případě dvou opatření lze očekávat mírně pozitivní vliv (+1 dle stupnice 

hodnocení). Tato opatření se zabývají snižováním emisí znečišťujících látek v 

ovzduší. 

V případě pěti opatření bylo konstatováno, že jejich vliv nelze za současné situace 

vyhodnotit (? dle stupnice hodnocení). Důvodem je skutečnost, že hodnocená 

koncepce nepřináší natolik konkrétní informace, jež by opravňovaly stanovení bližší 

míry vlivu na EVL a PO, resp. na jejich předměty ochrany. Spekulativně, za určitých 

okolností, může mít realizace konkrétních opatření a projektů zahrnutých do této 

kategorie negativní, u některých však také možný pozitivní vliv. Výsledné 

konstatování míry možného vlivu těchto projektů a opatření na EVL by proto bylo 

velmi spekulativní, bez opory v textu koncepce. 

U žádného z navržených opatření či projektů nebyl a priori konstatován očekávaný 

jednoznačně významný negativní vliv (-2) na lokality soustavy NATURA 2000. U 

jednoho opatření (H01 Dálkový horkovod Jaderná elektrárna Dukovany – hranice 

Jihomoravského kraje) byl identifikován možný mírně negativní vliv (-1) na EVL 

Velký kopec, které lze na projektové úrovni eliminovat. Zmírňující opatření jsou 

navržena v hodnocení. 

Všechny projekty naplňující koncepci uvedené v přílohách koncepce i další zde 

neuvedené, které by mohly mít vliv na lokality soustavy NATURA 2000, je nutné 

podrobit v procesu dalšího posuzování hodnocení dle §45h,i ZOPK. Pokud některé z 

konkrétních záměrů realizovaných v rámci těchto potenciálně problematických 

opatření již prošly procesem EIA, včetně zpracování naturového hodnocení dle 

§45h,i ZOPK, případně k nim již bylo vydáno stanovisko v rámci procesu EIA, je 

zapotřebí závěry těchto hodnocení respektovat. 

Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s §45h,i zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění lze konstatovat, že uvedená koncepce nemá 

významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných 

lokalit a ptačích oblastí. 
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5 CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ, 

KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE 

KONCEPCI, A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ 

PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA PŘI POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 

5.1 ZPŮSOB STANOVENÍ HODNOTÍCÍHO RÁMCE 

Základní rámec pro hodnocení Územní energetické koncepce Kraje Vysočina 

představuje sada témat ochrany životního prostředí. Tato témata jsou stanovena na 

základě: 

• požadavků zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve 
znění pozdějších předpisů; 

• analýzy stavu životního prostředí v zájmovém území; 

• zohledněním požadavků závěru zjišťovacího řízení. 
 

Sada témat životního prostředí pro hodnocení ÚEK KrV 

Níže uvedená sada témat životního prostředí představuje základní rámec pro 

hodnocení potenciálních vlivů ÚEK KrV na životní prostředí:  

• Ovzduší 

• Veřejné zdraví 

• Změna klimatu 

• Půda a horninové prostředí 

• Voda 

• Odpady 

• Příroda, lesy, biodiverzita a krajina 

• Kulturní památky 
 

ÚEK KrV je hodnocena z hlediska, zda a jakým způsobem její naplňování ovlivní stav, 

případně trendy vývoje v rámci daného tématu životního prostředí a rovněž zda 

přispívá k naplnění cílů ochrany životního prostředí stanovených relevantními 

strategickými dokumenty s vazbou na problematiku životního prostředí. Kromě 

toho bylo samostatně provedeno též vyhodnocení ÚEK KrV z hlediska veřejného 

zdraví, včetně souladu koncepce s cíli strategie Zdraví 21, resp. cíli Zdraví 2020 (viz 

kapitola 12 SEA dokumentace) a vyhodnocení ÚEK KrV z hlediska možných vlivů na 

lokality soustavy NATURA 2000. 
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5.2 CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ, NÁRODNÍ 

A REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

Cíle ochrany životního prostředí představují důležitý podklad pro tvorbu 

referenčního rámce pro hodnocení potenciálních vlivů koncepce na životní 

prostředí. Níže je uveden přehled hlavních strategických dokumentů a v nich 

obsažených vybraných environmentálních cílů, které byly zohledňovány při 

hodnocení jednotlivých cílů a opatření. 

Níže uvedené dokumenty a jimi stanovené cíle byly využity při určení pro ÚEK KrV 

relevantních cílů a hodnocení vazeb (viz kap. 5.3). 

Koncepční dokumenty (mezinárodní, národní i regionální) a jejich cíle jsou uvedeny 

v Příloze č. 2 SEA vyhodnocení. 

 

5.3 HODNOCENÍ SOULADU S CÍLI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ 

Na základě analýzy relevantních dokumentů a rozboru obsahu návrhu ÚEK KrV byla 

provedena analýza souladu této koncepce s vybranými cíli v oblasti ochrany 

životního prostředí a zdraví na národní a regionální úrovni. 

Shrnutí hodnocení je prezentováno v tabulkové formě níže. S ohledem na 

skutečnost, že hodnocení SEA bylo zahájeno v okamžiku, kdy byla k dispoizici 

pokročilá verze ÚEK KrV, nebylo cílem hodnocení zjistit „způsob, jak byly tyto cíle 

vzaty v úvahu během její přípravy" (jak specificky požaduje příloha č. 9 zákona o 

posuzování), ale zjištění, jakým způsobem hodnocená (tedy z velké části finální) 

verze ÚEK KrV, respektive implementace dokumentu, může ovlivnit relevantní cíle 

ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 

Jak je zřejmé z hodnotící tabulky níže, s převážnou většinou relevantních cílů je ÚEK 

KrV v souladu a může přispět k jejich plnění. Potenciální střety (v případě témat 

voda, půda, příroda, biodiverzita a krajina) lze předpokládat pouze na úrovni 

specifických projektů. 

Hodnocení pomocí následujících symbolů  

+ (plus) synergie mezi ÚEK KrV a daným cílem tj. implementace ÚEK KrV  

  může přispět k plnění cíle 

0 (nula) bez vazby 

- (minus)  potenciální konflikt mezi ÚEK KrV a daným cílem tj. implementace  

  ÚEK KrV může ohrozit plnění cíle 
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Tabulka 3: Hodnocení souladu s cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví 

Téma životního 
prostředí a 
veřejného zdraví  

Relevantní cíl Zdrojový dokument Hodnocení vazby 
mezi cíly ÚEK KrV a 
daným cílem 

Komentář k hodnocení  

Dosažení „úrovně jakosti vzduchu, která 

nepředstavuje rizika pro veřejné zdraví a 

pro životní prostředí, ani na ně nemá 

výrazně negativní dopad“ (nepřekračovat 

v přirozeném prostředí kritické zátěže 

a úrovně). 

Politika životního prostředí 
EU, Tematická strategie o 
znečišťování ovzduší 

+ Koncepce přispěje ke snížení imisních koncentrací 
(viz hodnocení v kapitole 6.3.1). 

Zvýšit úsilí o dosažení plného souladu s 
právními předpisy EU v oblasti kvality 
ovzduší a vymezit strategické cíle a 
opatření na období po roce 2020 

+ V kraji kvalita ovzduší překračuje legislativně 
povolenou úroveň (je překračován imisní limit 
benzo(a)pyrenu). Koncepce potenciálně přispěje k 
jeho plnění.  

Do roku 2020 výrazně zlepšit kvalitu 
ovzduší v EU 

Návrh 7. Akčního programu 

EU pro životní prostředí 

+ Koncepce přispěje ke zlepšení kvality ovzduší. 

Ovzduší 

Dosažení plného souladu se stávajícími 
legislativními cíli do roku 2020: 
- dodržování směrných úrovní 
daných Světovou zdravotnickou 
organizací pro veřejné zdraví 
- plnění kritických zátěží, které 
vymezují hranice tolerance ekosystémů 
snížení plochy ekosystémů s eutrofizací 
překračující mezní hodnoty o 40% do roku 
2030 oproti roku 2005 

Program Čisté ovzduší pro 
Evropu 

+ Koncepce přispěje ke snížení zátěže 
benzo(a)pyrenem a suspendovanými částicemi, 
prioritními polutanty z hlediska vlivů na veřejné 
zdraví.  
Navržená opatření, zejména podpora SZT a využití 
odpadního tepla, povedou potenciálně k mírnému 
snížení emisí NOx, které jsou významným 
determinantem eutrofizace a dodržení kritických 
zátěží ekosystémů.  
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Ve srovnání s rokem 2005 do roku 2030 
snížit o 54% počet případů zkrácené délky 
života způsobených prachovými částicemi 
a ozonem. 

+ Koncepce přispěje ke snížení emisí a imisních 
koncentrací suspendovaných částic. 

Snížit koncentrace znečišťujících látek v 
ovzduší, aby kvalita ovzduší byla zlepšena 
tam, kde jsou imisní limity překračovány 

Program zlepšování kvality 
ovzduší zóny Jihovýchod - 
CZ06Z 

+ V ÚEK je navržena, mimo jiné, podpora využívání 
SZT, fotovoltaických zdrojů, tepelných čerpadel, 
odpadního tepla a rychlejší obnova kotelního fondu. 
Jednoznačně převažují potenciální přínosy nad 
ojedinělými potenciálními riziky (některé způsoby 
spalování biomasy). 

Udržet a zlepšovat kvalitu ovzduší také 
tam, kde jsou současné koncentrace 
znečišťujících látek pod hodnotami 
imisních limitů 

+ 

D.4. Zajistit postupný přechod od 
nevyhovujících zdrojů na tuhá paliva 
nižších emisních tříd (dle ČSN 303-5) na 
účinnější nízko-emisní zdroje emisních 
tříd vyšších (náhrada nevyhovujících kotlů 
s ručním přikládáním, nízkou účinností a 
vysokými emisemi umožňujícími spalovat 
odpady a nekvalitní paliva za moderní 
dřevo-zplyňující kotle nebo automatické 
kotle na pelety) v souladu s aktuálním 
zněním zákona o ochraně ovzduší. 

 
Aktualizace Státní 
energetické koncepce ČR, 
2014 

+ 

 
V ÚEK je navržena podpora rychlejší obnovy 
kotelního fondu na území kraje ve prospěch 
účinnějších a co do emisí škodlivin šetrnějších zdrojů 
tepla (vedení informační kampaně, ukazující důvody 
pro modernizaci kotlů a možnosti získání dotací, a 
optimalizaci procesu vyřizování žádostí). 

2.2.1 Zlepšit kvalitu ovzduší v místech,  
kde jsou překračovány imisní limity, a  
zároveň udržet kvalitu v územích, kde 
imisní limity nejsou překračovány. 
 

Státní politika životního 
prostředí ČR na období 2012 
- 2020 
 

+ V ÚEK je navržena, mj.podpora využívání SZT, 
fotovoltaických zdrojů, tepelných čerpadel, 
odpadního tepla a rychlejší obnova kotelního fondu. 
Převažují její potenciální imisní přínosy nad 
ojedinělými potenciálními riziky (některé způsoby 
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2.2.2 Plnit národní emisní stropy platné  
od roku 2010 a snížit celkové emise  
oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), 
těkavých organických látek (VOC) o, 
amoniaku (NH3) a jemných prachových 
částic (PM2,5) do roku 2020 ve shodě se 
závazky ČR. 

spalování biomasy). 

 

Nepřekračování od roku 2020 hodnoty 
národních emisí stanovených na základě 
scénáře NPSE - WaM 
 
Plnění od roku 2020 emisních stropů pro 
skupiny stacionárních a mobilních zdrojů 
dle scénáře NPSE - WaM 

Národní program snižování 
emisí 

+ V ÚEK je navržena, mj. podpora využívání SZT, 
fotovoltaických zdrojů, tepelných čerpadel, 
odpadního tepla a rychlejší obnova kotelního fondu. 
Převažují její potenciální imisní přínosy nad 
ojedinělými potenciálními riziky (některé způsoby 
spalování biomasy). 

 

Zlepšit zdravotní stav populace a snižovat 
výskyt nemocí a předčasných úmrtí, 
kterým lze předcházet, udržet a zlepšovat 
zdravotní stav obyvatel, jejich prostředí 
jejich pohodu. 

„Zdraví 2020“ 0/+ Veřejné zdraví 

Snižovat expozice chemickým látkám a 
fyzikálním faktorům, zvyšovat pohodu a 

NEHAP 
+ Ministerská deklarace 

0/+ 

Cíle posuzované koncepce jsou v souladu se 
strategickým cílem Zdraví 2020 i s krajským 
programem z tohoto dokumentu vycházejícím. 
Určitým snížením emisí znečišťujících látek může v 
konečném důsledku dojít i ke zlepšení veřejného 
zdraví, ale především dva ze strategických cílů 
koncepce (Zvýšit bezpečnost a spolehlivost 
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sociální stabilitu, prodloužit aktívní 
stárnutí v odpovídajícím životním 
prostředí. 

Parma 2010 
+Ministerská deklarace 
Ostrava 20173 
 
+ CEHAPe 

zásobování energií a Podporovat udržitelný rozvoj) 
jsou jedním z nezbytných předpokladů pro 
prosazování cílů Zdraví 2020. 
Vliv ÚEK KrV však bude, v oblasti fyzického prostředí 
člověka, spíše méně významný (s pozitivní výjimkou 
snížení negativního vlivu na změny klimatu), ale spíše 
prospěšný, pozitivní v oblasti sociálních determinant 
a kvality života. 

 
Změna klimatu 

Snížení emisí skleníkových plynů v rámci 
EU ETS o 21 % a omezení nárůstu emisí 
mimo EU ETS na 9 % do roku 2020 oproti 
úrovni roku 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptace na změnu klimatu 

Státní politika životního 
prostředí ČR na období 2012 
- 2020 v návaznosti na: 

a) „energeticko-
klimatický balíček 
EU“ 

b) Rámcovou úmluvu 
OSN o změně 
klimatu 

c) Kjótský protokol 
 

Adaptační strategie ČR 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

Realizací opatření ke zvýšení energetické efektivity 
lze předpokládat také snížení emisí skleníkových 
plynů. 
 
Vyvážený mix centrálních a lokálních zdrojů tepla a 
elektřiny a využití úsporných opatření je významným 
adaptačním opatřením na změnu klimatu. 

Půda a horninové Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, Zásady územního rozvoje + V ÚEK je navrženo dále rozvíjet obnovitelné a 

 

 

3 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/341944/OstravaDeclaration_SIGNED.pdf?ua=1  
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prostředí kulturní a civilizační hodnoty na území 
kraje, které vytvářejí image kraje a posilují 
vztah obyvatelstva kraje ke svému území. 
Přitom se soutředit zejména na: 
minimalizaci záboru zemědělského 
půdního fondu a negativních zásahů do 
pozemků určených k plnění funkcí lesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zalesňování ploch nevhodných pro 
zemědělskou výrobu 

Kraje Vysočina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie Kraje Vysočina 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/+ 

druhotné zdroje energie na území kraje v souladu 
s ostaními strategickými dokumenty KrV a SEK ČR. 
Opatření č. 3.1 reaguje na skutečnost, že energetické 
využívání biomasy by se v kontextu cílů SEK (2015) 
mělo nadále na území ČR zvyšovat. S tím souvisí 
vypracování dokumentu, jaké formy biomasy na 
území kraje pro energii v příštích letech získávat a 
vhodně ji využívat (aby plán byl prakticky využitelný 
a využívání biomasy nebylo v konfliktu s veřejnými 
zájmy (nezhoršování půdní eroze a obecně úrodnosti 
zem.půd atd.) = příznivý dopad na cíle koncepce 
pokud nebude v konfliktu s veřejnými zájmy. 
Ochrana půdy jakožto klíčového přírodního a 
neobnovitelného zdroje je zařazena mezi nejvyšší 
priority. 
Opatření č. 3.2 reaguje na strategii umisťování 
fotovoltaických zdrojů elektřiny na volných plochách 
a stavbách = pozitivním vlivem by bylo při instalaci 
slunečních kolektorů a fotovoltaických článků využít 
střechy a fasády budov – tedy plochy již zastavené, 
popř. brownfieldy. 
 
Zalesňování plochy, které již nejsou vhodné pro 
zemědělskou výrobu může mít vztah k opatření 3.1 
koncepce (biomasa). Na některých plochách je 
možné jako způsob dalšího hospodaření zvolit 
pěstování biomasy. 
 

Voda Podpora přírodě blízkých způsobů 
zadržování vody v krajině, protierozních 

Strategie Kraje Vysočina 
2020 

0/- 
 

Opatření 3.1 počítá s navýšením pěstování 
energetických plodin - potenciálně negativní vliv. 
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opatření a revitalizace říčních systémů 
 
Zlepšení jakosti podzemních a 
povrchových vod v územích, které jsou v 
mimořádném zájmu ochrany vod 
 
Zkvalitňování ochrany obcí před 
povodněmi 

 
 
 
Strategie Kraje Vysočina 
2020 
 
 
 
Strategie Kraje Vysočina 
2020 

 
 

0/- 
 
 
 

0/- 

Snižuje se schopnost zadržovat vodu v krajině, 
zároveň roste riziko povodní. 
Zároveň s rozvojem pěstování biomasy může dojít 
(vlivem agrotechnických postupů) k vnosu 
cizorodých látek do vod a znečištění povrchových i 
podzemních vod ze zemědělských zdrojů. 
V ÚEK KrV je navržen rozvoj soustav zásobování 
tepelnou energií, resp. se počítá s rozvojem JE 
Dukovany. Řada procesů výroby elektřiny vyžaduje 
chlazení a zavlažování – vysoké nároky na spotřebu 
vody – potenciální negativní vlivy. 

0/+ Většina opatření navržených v ÚEK KrV mají nulový 
vztah k tématu odpady, resp. jedná se o využívání 
odpadního tepla (opatření 3.4 odpadní teplo ze 
společnosti KRONOSPAN) 

Odpady Materiálové a energetické využívání 
odpadů 

Předcházení vzniku odpadů a snižování 
měrné produkce odpadů. 

Maximální využívání odpadů jako náhrady 
primárních zdrojů a přechod na oběhové 
hospodářství 

Strategie Kraje Vysočina 
2020 

Plán odpadového 
hospodářství ČR (2014) pro 
období 2015 - 2024 

Plán odpadového 
hospodářství Kraje Vysočina 
pro období 2016-2025 

0/+ Většina opatření navržených v ÚEK KrV mají nulový 
vztah k tématu odpady. Možný pozitivní vzath může 
mít opatření 5.1 podporující využívání druhotných 
zdrojů (tj. mj. i odpadů). 

Omezení úbytku původních druhů a 

přírodních stanoviš 

Státní politika životního 

prostředí České republiky 

2012 - 2020 

-/0 Možné střety energetické infrastruktury s přírodními 

biotopy, nutno řešit na projektové úrovni.  

Udržet a zvyšovat přírodní a estetické 

hodnoty krajiny 

Aktualizace státního 

programu ochrany přírody a 

krajiny České republiky 

-/0 Možné střety energetické infrastruktury s ochranou 

krajinného rázu, nutno řešit při územním plánování a 

na projektové úrovni.  

Příroda, lesy, 
biodiverzita 
krajina 

Zajistit udržitelné využívání lesa Strategie ochrany biologické 

rozmanitosti České republiky 

2016–2025 

-/0 Zvýšená poptávka po palivovém dřevu může vést ke 

zhoršení způsobu hospodaření v lesích, záleží však na 

přístupu jednotlivých majitelů a hospodářů. 
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Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje 

ČR 

Republiková priorita 20: 

Rozvojové záměry, které 

mohou významně ovlivnit 

charakter krajiny, umísťovat 

do co nejméně konfliktních 

lokalit 

+/- Budování energetické infrastruktury vždy ovlivňuje 

charakter krajiny. Infrastruktura plánovaná v ÚEK se 

převážně konfliktním lokalitám vyhýbá, ve střetu je 

v několika případech s maloplošnými ZCHÚ a 

přírodními parky, vlivy jsou spíše mírné. Plánované 

koncepční dokumenty k potenciálu biomasy a 

umisťování fotovoltaických zdrojů elektřiny mohou 

naopak pomoci předcházet negativním vlivům těchto 

zařízení na cenné lokality.  

Kulturní památky Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty na území 

kraje, které vytvářejí image kraje a posilují 

vztah obyvatelstva kraje ke svému území. 

Přitom se soustředit zejména na: 

zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s 

cílem nenarušovat cenné městské i 

venkovské urbanistické struktury a 

architektonické i přírodní dominanty 

nevhodnou zástavbou a omezit 

fragmentaci krajiny 

 

Ochrana kulturních památek. 

 

 

 

 

 

Zásady územního rozvoje 

Kraje Vysočina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepce památkové péče v 

České republice na léta 2011 

– 2016 (Odbor památkové 

péče Ministerstva kultury, 

březen 2011). 

+ 

 

 

 

 

 

0/- 

Pozitivní vliv na všechny uvedené cíle relevatních 

koncepcí může mít snižování emisí, které obecně 

přispěje k nižšímu dopadu kyselé depozice na 

nemovité památky (snížení koroze atp.) 

 

 

Nulový až negativní vliv na uvedené cíle může mít 

necitlivá realizace či umístění investic, které mohou 

narušit památkové hodnoty území nebo jednotlivých 

objektů. Za předpokladu dodržení standardních 

procesních postupů památkové ochrany je nicméně 

riziko minimální.  
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6 ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, 

KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, 

TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) 

NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

6.1 PŘÍSTUP K HODNOCENÍ 

Na základě informací v kapitolách 2 a 3, požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a závěru 

zjišťovacího řízení, byl vymezen následující rámec pro hodnocení vlivů ÚEK KrV tj. 

oblasti životního prostředí a veřejného zdraví a související problémy, které mohou 

být implementací ÚEK KrV ovlivněny. 

Ovzduší 

• Překračování imisního limitu benzo(a)pyrenu a lokálně zvýšená koncentrace 

suspendovaných částic PM2,5 v sídlech. 

• Pomalé zlepšování imisní situace (neplnění cílů PZKO, který předpokládá 

splnění imisních limitů na celé ploše kraje do roku 2020). 

Veřejné zdraví 

• Pomalejší implementace opatření na snížení expozice PAH a skleníkových plynú 

a větší využití potenciálu JE v kraji. 

• Kvalita života daná jistotou zabezpečení zásobování energiemi. 

• Zabezpečená ochrana obyvatel v okolí JE Dukovany. 

Změna klimatu 

• Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla a dopravy. 

• Odolnost energetického systému proti extrémním projevům klimatické změny. 

Půda a horninové prostředí 

• Úbytek ZPF a nezastavěných ploch 

• Eroze ze zemědělských a jiných nezpevněných pozemků 

Voda 

• Problémy jakosti povrchových vod 

• Povodňové riziko 

• Spotřeba vody 

• Vliv na vodní režim 
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Odpady 

• Doprava odpadů ke zpracování  

Příroda, lesy, biodiverzita a krajina 

• Stav lesů 

• Zábory a fragmentace lesní půdy 

• Špatný stav zeleně 

• Degradace citlivých stanovišť 

• Ubývání zeleně, přírodních stanovišť a ohrožených druhů 

• Integrita a stav ZCHÚ a lokalit Natura 2000 a jejich předmětů ochrany 

• Narušování krajinného rázu výraznými stavbami 

Kulturní památky 

• Poškozování památek vlivem atmosférické depozice na památkové objekty 

• Negativní vliv necitlivě provedených investic na památkové hodnoty území či 

objektů 

 

Hodnocení vlivů na tyto oblasti bylo provedeno na úrovni opatření ÚEK KrV ve dvou 

následujících krocích: 

1. vyhodnocení vazeb mezi cíli (oblastmi) ÚEK KrV a tématy životního prostředí a 

veřejného zdraví (a souvisejícími specifickými problémy); 

2. vyhodnocení vlivů opatření ÚEK KrV na relevantní témata životního prostředí a 

veřejného zdraví. 

 

Účelem kroku vyhodnocení vazeb bylo určit, které oblasti ÚEK KrV mohou mít vazbu 

na životní prostředí a veřejné zdraví - pouze ta opatření z příslušné oblasti byla 

následně předmětem podrobnějšího hodnocení vlivů v dalším kroku (viz kapitola 

6.3). 

6.2 VYHODNOCENÍ VAZEB MEZI CÍLI ÚEK KRV A TÉMATY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉHO 

ZDRAVÍ (A SOUVISEJÍCÍMI SPECIFICKÝMI PROBLÉMY) 

Návrh koncepce obsahuje tři strategické cíle, které jsou pro účely ÚEK KrV 

definovány: 

1. Bezpečnost; 

2. Hospodárnost; 

3. Udržitelnost. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela obecně formulované cíle, jejich vliv na ŽP a VZ 

nelze hodnotit. 

 

Vazba (vliv na ŽP a VZ) byla hodnocena pro jednotlivé oblasti, resp. cíle - viz níže. 

Vazba byla hodnocena pomocí tabulky s využitím následující stupnice k hodnocení 

síly vazby mezi cíli ÚEK KrV a tématy ŽP a VZ. 

 0 bez vazby 

 1 slabá vazba (tj. implementace cíle ÚEK KrV může nepřímo - či   

  přímo, ale s nízkou pravděpodobností - ovlivnit dané téma) 

 2 silná vazba (tj. implementace cíle ÚEK KrV může přímo - či nepřímo  

  ale s vysokou pravděpodobností - ovlivnit dané téma) 

 

ÚEK KrV navrhnuje následujících devět oblastí (oblasti jsou v koncepci shodné s cíli), 

pro každou z těchto oblastí je navržen dlouhodobý cíl: 

Oblast 1: Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií 

Dlouhodobý cíl 1: Dlouhodobě udržet na území kraje co největší ekonomicky 

udržitelný rozsah soustav zásobování teplem 

- Opatření 1.1 Zpracování metodického pokynu, jak stavební úřady mají 

postupovat při posuzování nových staveb a změn stávajících z hlediska 

souladu s ÚEK 

- Opatření 1.2. Zpracování strategie / doporučení pro provozovatele SZT, jak 

zvyšovat jejich konkurenceschopnost a míru spokojenosti jejich zákazníků 

- Opatření 1.3. Zařadit významnější plánované investice do SZT v příštích 

letech mezi žádoucí projekty ÚEK KrV 

- Opatření 1.4. Ustanovit pracovní skupinu tvořenou zástupci SZT, kraje a obcí 

pro řešení vážných problémů, dalšího rozvoje SZT a koordinaci propagačních 

aj. aktivit 

Oblast 2: Realizace energetických úspor 

Dlouhodobý cíl 2: Využít na území KrV ekonomický potenciál energ. úspor ve všech 

sektorech 

- Opatření 2.1. Zavést a neustále rozvíjet technické možnosti systému energ. 

managementu certifikovaného dle ISO 50 001 na budovách v majetku kraje 

- Opatření 2.2 Podporovat metodicky případně i jiným způsobem, zavádění 

systémů energetického managementu dle ISO 50 001 organizacemi 

veřejného i soukromého sektoru 

- Opatření 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) 
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- Opatření 2.4. V rámci implementace opatření zavedení energetického 

managementu zavést monitoring přínosu veškerých relevantních opatření 

- Opatření 2.5. Vypracovat studii proveditelnosti využití odpadního tepla ze 

závodu KRONOSPAN. 

Oblast 3: Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie 

Dlouhodobý cíl 3: Dále rozvíjet obnovitelné a druhotné zdroje energie na území KrV 

v souladu s ostatními strategickými dokumenty KrV a SEK ČR 

- Opatření 3.1 Podrobně zmapovat doposud nevyužitý potenciál různých 

zdrojů biomasy pro výrobu ušlechtilých forem energie na území KrV 

- Opatření 3.2. Vypracovat strategii umisťování fotovoltaických zdrojů 

elektřiny 

- Opatření 3.3. Vypracovat územní studii pro využití potenciálu k instalaci 

tepelných čerpadel 

Oblast 4: Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 

Dlouhodobý cíl 4: Zvyšovat množství elektřiny vyráběné na území KrV v režimu KVET 

- Opatření 4.1. Zpracovat analýzu možností rozšíření KVET 

- Opatření 4.2. Podpořit přípravu studií proveditelnosti zavádění KVET na 

území kraje 

- Opatření 4.3. Účast na studii proveditelnosti využití tepla z EDU a 

navazujících jednání o realizaci záměru 

Oblast 5: Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů 

Dlouhodobý cíl 5: Dále snižovat množství emisí škodlivin produkovaných zdroji 

znečištění na území kraje 

- Opatření 5.1. Podpora projektů na snižování emisí a zvyšování energetické 

účinnosti energetických zdrojů 

- Opatření 5.2. Monitorovat vývoj emisí skleníkových plynů, stanovit cíl jejich 

absolutního snížení v budoucnu a navrhnout strategii jeho dosažení 

- Opatření 5.3. Podporovat rychlejší obnovu kotelního fondu na území kraje 

Oblast 6: Rozvoj energetické infrastruktury 

Dlouhodobý cíl 6: Zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území kraje el. 

energií a zemním plynem 

- Opatření 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.) 

- Opatření 6.2. Specifikovat opatření pro zvýšení spolehlivosti a dostupnosti 

dodávek elektrické energie z distribuční sítě na území KrV 

- Opatření 6.3 Iniciovat vznik pravidelné pracovní skupiny za účasti KrV, 

hlavních odběratelů, výrobců a distributorů elektřiny a plynu k řešení 
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významnějších problémů, plánování dalšího rozvoje distribučních sítí na 

území kraje a koordinaci dalších aktivit 

Oblast 7: Ostrov elektrizační soustavy 

Dlouhodobý cíl 7: Udržet zásobování el. energií u hlavních metropolitních oblastí a 

vybraných odběrných míst na území KrV i v případě dlouhodobého výpadku jejich 

dodávek z elektrizační soustavy ČR 

- Opatření 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) 

- Opatření 7.2. Ověření proveditelnosti možného vytvoření ostrovního 

provozu i na vybrané menší lokalitě s využitím místního vhodného zdroje 

elektřiny 

Oblast 8: Inteligentní síť 

Dlouhodobý cíl 8: Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území KrV 

- Opatření 8.1. Připravit dlouhodobou strategii přechodu na "inteligentní 

úřad" a realizovat první pilotní projekt na úřadu KrV 

- Opatření 8.2. Podpora rychlejšího zavádění inteligentních sítí realizací 

pilotních projektů u vybraných spotřebitelů 

Oblast 9: Využití alternativních paliv v dopravě 

Dlouhodobý cíl 9: Zvyšovat podíl vozidel na alternativní paliva a pohony v souladu s 

národními strategiemi 

- Opatření 9.1. KrV pořídí do svého vozového parku ekologicky šetrná vozidla 

na alternativní paliva či pohon v míře odpovídající národním závazkům 

- Opatření 9.2. KrV bude podporovat (nefinančně) zvyšování počtu vozidel na 

alternativní paliva či pohony ostatními právnickými a fyzickými osobami na 

území kraje 

- Opatření 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 

Oblast průřezová 

Dlouhodobý cíl: Zajistit organizační, informační a finanční rámec pro implementaci 

AP (Akční plán) 

- Ustanovit pracovní výbor pro implementaci ÚEK, jenž bude složen z členů 

KrÚ KrV případně zástupců dalších organizací (např. zástupců obcí) 

- Osvětová a propagační činnost (vč. podpory VaV aktivit a demonstračních 

projektů na území KrV) 

- Vytvořit v rozpočtu KrÚ KrV odpovídající finanční prostředky na 

implementaci části aktivit navržených AP ÚEK 
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Účelem níže uvedené tabulky bylo určit, které oblasti ÚEK KrV mohou mít vazbu na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Dále byla hodnocena pouze opatření z těch 

oblastí, u nichž byla identifikována vazba 1 nebo 2.  

Dále nebyla hodnocena ta opatření z oblastí u nichž byla identifikována nulová 

vazba k tématům ŽP a VZ. 
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Tabulka 4: Identifikace vazeb mezi cíli ÚEK a tématy životního prostředí a veřejného zdraví 

Oblasti / Cíle ÚEK KrV 

Téma 

životního 

prostředí a 

veřejného 

zdraví  

Specifické problémy životního prostředí a 

veřejného zdraví v Kraji Vysočina 

 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

 

P
rů

ře
zo

vá
 

Stručný komentář k celkové vazbě ÚEK na dané téma 

životního prostředí a veřejného zdraví 

Ovzduší Překračování imisního limitu 

benzo(a)pyrenu a lokálně zvýšená 

koncentrace suspendovaných částic PM2,5 

v sídlech.  

Pomalé zlepšování imisní situace 

(neplnění cílů PZKO, který předpokládá 

splnění imisních limitů na celé ploše kraje 

do roku 2020). 

2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Vazby jsou podrobněji odůvodněny vyhodnocením v 

kapitole 6.3.1. 
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Veřejné zdraví 

 

Pomalejší implementace opatření na 

snížení expozice PAH a skleníkových plynú 

a větší využití potenciálu JE v kraji. 

 

Kvalita života daná jistotou zabezpečení 

zásobování energiemi. 

 

Zabezpečená ochrana obyvatel v okolí JE 

Dukovany. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spolehlivé zásobování obyvatel energiemi je v kraji, kde 

je větší podíl bydlení v rodinných domech, než je 

průměr ČR, samo o sobě důležitým předpokladem pro 

zajištění základních potřeb nezbytných pro udržení 

dobrého zdraví (teplo, světlo, mikroklima, bezpečnost 

potravin, rozsah zdravotní péče). Vlastní koncepce sice 

nemá přímou vazbu na témata veřejného zdraví, ale 

v případě vybraných opatření z oblastí 1, 3, 5, 6 a 7, 

bude záležet na dalším postupu především při výběru a 

podpoře jednotlivých projektů. Každé téma, resp. cíl 

ovlivňuje pohodu obyvatel a jejich spokojenost 

s životem v kraji. Elektřina byla na území kraje v období 

2003-2015 vyráběna v průměru z více než 95 % 

jadernou elektrárnou. Přesto vliv na zdraví a pohodu 

obyvatel není v této koncepci vyhodnocen 

vyčerpávajícím způsobem, není hodnoceno riziko 

havárie JE. 

Změna 

klimatu 

Emise skleníkových plynů.  

Odolnost energetického systému proti 

extrémním projevům klimatické změny. 

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Vazba energetické koncepce na krajské úrovni 

k problematice změny klimatu je vzhledem k charakteru 

dostupných opatření slabší než u Státní energetické 

koncepce. Veškerá opatření podporující energetickou 

efektivitu mohou mít dílčí význam z hlediska celkového 

snižování emisí skleníkových plynů. Posilování 

robustnosti a autonomie energetických systémů je 

zároveň důležitým adaptačním opatřením na rizika 

související s klimatickou změnou. 
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Úbytek ZPF a nezastavěných ploch 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Kraj Vysočina má v rámci ČR 3. největší rozlohu osevních 

ploch. 

Významným negativním vlivem by mohl být nárůst 

požadavků na využívání kvalitních půd pro rozvoj ploch 

fotovoltaických elekráren nebo pěstování biomasy na 

kvalitních zemědělských půdách určených k 

potravinářské výrobě. Pro pěstování energetických 

plodin je možné využívat přebytečnou zemědělskou 

půdu – půdy, které se nehodí (jsou kontaminované) 

nebo nejsou potřebné k potravinářské výrobě. 

Půda a 

horninové 

prostředí 

Eroze ze zemědělských a jiných 

nezpevněných pozemků 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 U zemědělsky intenzivně využívané půdy v Kraji 

Vysočina je riziko větrné a vodní eroze. Pěstování 

biomasy a nevhodné umístění fotovoltaických panelů 

nepřispívá k ekologické stabilitě zemědělské krajiny, 

naopak zvyšuje riziko větrné a vodní eroze. 

Problémy jakosti povrchových vod 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 S rozvojem pěstování biomasy může dojít ke vnosu 

cizorodých látek do povrchových vod a tím ke 

kontaminaci. 

Povodňové riziko 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Pěstování energetických plodin zvyšují rizika eroze 

půdy a snižuje se schopnost zadržování vody v krajině, 

roste riziko povodní. 

Voda 

Spotřeba vody 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Řada procesů výroby elektřiny vyžaduje chlazení a 

zavlažování – vysoká spotřeba vody, která je 

odčerpávána z říčních toků a jezer. Údržba 

fotovoltaických panelů má vyšší požadavky na odběr 

vody (čištění panelů), to samé platí i o pěstování 
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energetických plodin. 

Vliv na vodní režim 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Negativním vlivem by mohl být vliv zemní sondy u 

tepelných čerpadel (zemní sondy vždy zastihnou 

minimálně jeden, zpravidla však více útvarů podzemní 

vody, z nichž každý je charakteristický specifickou 

formou svého výskytu, vlastnostmi a znaky 

hydrologického režimu) na vodní režim. 

Odpady Doprava odpadů ke zpracování  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Významnost vlivu bude záviset především na dopravní 

vzdálenosti odpadů k využití (druhotný zdroj energie). 

Špatný stav lesů 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Zábory a fragmentace lesní půdy 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Špatný stav zeleně 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Degradace citlivých stanovišť 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ubývání zeleně, přírodních stanovišť  

a ohrožených druhů 
1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 

Integrita a stav ZCHÚ a lokalit Natura 

2000 a jejich předmětů ochrany 
1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 

Příroda, les, 

biodiverzita a 

krajina 

Narušování krajinného rázu výraznými 

stavbami 
1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 

Vztah ÚEK k problematice ochrany přírody a krajiny, 

biodiverzity a lesů je dán především těmi cíli ÚEK, které 

budou naplňovány budováním nových staveb, které 

s sebou vždy přinášejí riziko střetu s přírodními biotopy, 

lesy, významnými druhy, krajinnými rázem a někdy i se 

zvláště chráněnými územími. Dále může dojít 

k ovlivnění nepřímo skrze zvyšování / snižování emisí do 

ovzduší. Specifickým tématem je zvyšující se poptávka 

po palivovém dřevu, která s sebou může přinést změny 

ve způsobu hospodaření v lesích. 

Kulturní 

památky 

Vliv atmosférické depozice na památkové 

objekty.  

Rizika negativního ovlivnění kulturních 

památek realizací investičních opatření 

(nevhodné provedení zateplování 

památkově cenných objektů, nevhodné 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Vazba mezi ÚEK a ochranou kulturních památek je 

slabá, rozhodující faktory stavu památek jsou jiné 

(památková péče, financování obnovy památkového 

fondu atp.) Vliv atmosférické depozice znečištění 

(zejména SO2, NOx) na fyzický stav památkových 

objektů může mít svůj význam, ale není rozhodujícím 
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umístění v těsné blízkosti památek atp.) problémem jejich ochrany. V jednotlivých případech 

může docházet k problémům při nedostatečném 

zohlednění hlediska památkové ochrany při plánování a 

realizaci investičních záměrů (zateplování, výstavba 

prvků energetické infrastruktury) na památkově 

cenných objektech nebo v jejich blízkosti. 
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6.3 VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI ÚEK KRV, VČ. VYHODNOCENÍ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ 

V návaznosti na rámcové vyhodnocení vazeb cílů ÚEK KrV na témata životního 

prostředí a veřejného zdraví (viz výše) bylo provedeno podrobné vyhodnocení 

jednotlivých opatření, u nichž lze předpokládat možnost významných pozitivních 

a/nebo negativních vlivů. Jedná se o vlivy sekundární, synergické, kumulativní, 

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, trvalé, přechodné, popř. další. 

Níže jsou shrnuty závěry hodnocení možných vlivů opatření ÚEK KrV na jednotlivá 

témata životního prostředí a veřejného zdraví v tabulkové podobě. 

Součástí návrhu koncepce je Příloha č. 4 "Seznam významných energetických 

projektů/staveb naplňujících ÚEK KrV". Seznam je dále členěn na "Veřejně 

prospěšné projekty/stavby" a "Ostatní připravované projekty/stavby". Veřejně 

prospěšné projekty/stavby jsou záměry převzaté ze ZÚR Kraje Vysočina a byly na 

strategické úrovni již posouzeny (v rámci SEA ZÚR KrV) a dále byly posouzeny i 

z hlediska vlivů na lokality Natura 2000. V rámci SEA ÚEK KrV již tyto záměry 

hodnoceny nebyly. Protože od doby posouzení ZÚR a jejich aktualizací došlo 

k vyhlášení nových evropsky významných lokalit (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. 

Druhou částí Přílohy 4 návrhu koncepce jsou "Ostatní připravované 

projekty/stavby". Jedná se o dva projekty v oblasti zásobování el. energií, 1 projekt 

v oblasti zásobování plynem, 4 projekty v oblasti zásobování teplem a 1 projekt 

zařazen jako ostatní. U těchto projektů není známo jejich umístění (vedení v území), 

bylo nakonec rozhodnuto v rámci SEA ÚEK KrV nezpracovávat původně zamýšlenou 

územní analýzu střetů projektů s předměty ochrany přírody a krajiny. Jedná se o 

relativně malé záměry, většinou jsou v zastavěném území a nemohou se dotknout 

se žádného území významného z hlediska ochrany přírody, krajiny a lesů. Jejich vliv 

byl hodnocen v rámci jednotlivých opatření. 

 

Pro hodnocení vlivů byla použita následující stupnice: 

+2 silný/významný pozitivní vliv (tj. implementace opatření může pozitivně 
 ovlivnit danou složku životního prostředí respektive zdraví přímo či nepřímo, 
 ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v celém řešeném území), 

+1 slabý/málo významný pozitivní vliv (tj. implementace opatření může pozitivně 
 ovlivnit danou složku životního prostředí respektive zdraví přímo či nepřímo, 
 ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně, 

 0 bez vlivu, 

-1 slabý/málo významný negativní vliv (tj. implementace opatření může 
negativně ovlivnit danou složku životního prostředí respektive zdraví přímo či 
nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně, 
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-2 silný/významný negativní vliv (tj. implementace opatření může negativně 
 ovlivnit danou složku životního prostředí respektive zdraví přímo či nepřímo, 
 ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v celém řešeném území), 

? vliv nelze určit. 

V tabulce hodnocení je zároveň uveden slovní popis možných vlivů opatření na dané 
téma ŽP a VZ. 

Doporučení k minimalizaci identifikovaných rizik a nejistot vyplývajících 

z hodnocení, respektive návrhy k posílení efektivity a pozitivních dopadů 

implementace Koncepce, jsou obsahem kapitoly 7. 

6.3.1 OVZDUŠÍ 

Tabulka 5: Hodnocení možných vlivů koncepce na ŽP - ovzduší 

Relevantní opatření ÚEK Hodnocení možných vlivů 

Opatření 1.1 0/+1 

Bez přímých vlivů na ovzduší, nepřímé nelze při současné podrobnosti  

informací kvantifikovat. Potenciální nepřímý nevýznamný až málo 

významný vliv. 

Opatření 1.2 0/+1 

Bez přímých vlivů na ovzduší, nepřímé nelze při současné podrobnosti  

informací kvantifikovat. Potenciální nepřímý nevýznamný až málo 

významný pozitivní vliv. 

Opatření 1.3 +1/+2 

Prospěšné opatření (potenciální pozitivní vliv) bez praktických rizik pro 

kvalitu ovzduší (zdroje SZT na rozdíl od individuální výroby tepla 

podléhají povolení krajského úřadu pro umístění, stavbu a provoz a 

často se řídí také zákonem o integrované prevenci, takže plní BAT). 

Potenciální nepřímý málo významný až lokálně významný pozitivní vliv. 

Opatření 1.4 0 

Bez přímých vlivů na ovzduší, nepřímé nelze při současné podrobnosti  

informací kvantifikovat. Podpora rozvoje SZT má z hlediska ovzduší 

potenciální nepřímý nevýznamný pozitivní vliv. 

Oblast 1 - Souhrnné hodnocení +2 

Možný málo významný až lokálně významný pozitivní vliv. 

Lokálně významným faktorem kvality ovzduší může být povolování 

nových a změny zdrojů tepla menších výkonů na pevná paliva (včetně 

biomasy) ve vztahu k obytné zástavbě, a také rozvoj SZT. Při plnění 

legislativy a BAT budou imisní rizika spojená s povolováním nových 

zdrojů a jejich změn nevýznamná. V případě rozvoje SZT nebyla rizika 

identifikována, z hlediska kvality ovzduší se jedná o obecně prospěšné 

opatření. 

Opatření 2.1 0 
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Bez přímých vlivů na ovzduší, nepřímé nelze při současné podrobnosti 

informací kvantifikovat. Potenciální nepřímý nevýznamný pozitivní vliv 

(snížení emisí jako důsledek nevyrobeného tepla). 

Opatření 2.2 0 

Bez přímých vlivů na ovzduší, nepřímé nelze při současné podrobnosti 

informací kvantifikovat. Potenciální nepřímý nevýznamný pozitivní vliv 

(snížení emisí v důsledku nevyrobeného tepla).  

Opatření 2.3 +1 

Nepřímý pozitivní vliv, při současné podrobnosti informací 

nekjvantifikovatelný. Největší význam v případě zaměření na podporu 

obnovy kotlů pro individuální vytápění domácností (prioritní původce 

nadlimitních koncentrací benzo(a)pyrenu). Ověřeno pozitivními 

zkušenostmi z jiných krajů v ČR. 

Opatření 2.4 +1 

Vyhodnocení efektivity různých prováděných opatření následně 

umožní případnou úpravu lokálních až krajských strategií ochrany 

ovzduší ve smyslu vyšší podpory a/nebo vymahatelnosti opatření. 

V případě takového využití výsledků opatření lze očekávat rychlejší 

snižování znečištění ovzduší. 

Opatření 2.5 0/+1 

Bez přímých vlivů na ovzduší. Nulová imisní rizika opatření. Nepřímé 

vlivy nelze při současné podrobnosti informací kvantifikovat (není 

definován rozsah případných budoucích technických opatření).  

Potenciální lokální nevýznamný až málo významný vliv. 

Oblast 2 - Souhrnné hodnocení  +1 

Možný málo významný pozitivní vliv. 

Potenciální snížení emisí v důsledku nevyrobeného tepla a 

modernizace vytápění domácností (přínos na celé obydlené ploše 

kraje). 

Rizika nebyla identifikována. 

Opatření 3.1 0/+1 

Bez přímých vlivů na ovzduší, nepřímé nelze při současné podrobnosti  

informací kvantifikovat (není definován rozsah a technické řešení 

případných nových zdrojů znečišťování).  

Potenciální nepřímý nevýznamný až málo významný pozitivní vliv.  

Opatření 3.2 0/+1 

Bez přímých vlivů na ovzduší. Nulová imisní rizika opatření. Nepřímé 

vlivy nelze při současné podrobnosti informací kvantifikovat (není 

definován rozsah případných budoucích technických opatření).  

Potenciální nevýznamný až málo významný nepřímý pozitivní vliv. 

Opatření 3.3 0/+1 

Bez přímých vlivů na ovzduší. Nulová imisní rizika opatření. Nepřímé 

vlivy nelze při současné podrobnosti informací kvantifikovat (není 

definován rozsah případných budoucích technických opatření).  
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Potenciální nevýznamný až málo významný nepřímý pozitivní vliv. 

Oblast 3 - Souhrnné hodnocení  0/+1 

Možný nevýznamný až málo významný pozitivní vliv. Plošný 

potenciální vliv ve všech obydlených částech kraje. 

Rizika nebyla identifikována. 

Opatření 4.1 0/+1 

Bez přímých vlivů na ovzduší. Nepřímé vlivy nelze  při současné 

podrobnosti  informací kvantifikovat (není definován rozsah 

případných budoucích technických opatření).  

Potenciální nevýznamný, nepřímý pozitivní vliv (dle popisu opatření cílí 

pravděpodobně především na menší energetické zdroje, typicky 

REZZO2, které jsou emisně i imisně nevýznamné). 

Opatření 4.2 0 

Hypotetický nepřímý nevýznamný pozitivní vliv, na základě dostupných 

podkladů nekvantifikovatelný. 

 

Opatření 4.3 +1 

Nepřímý málo významný pozitivní vliv (případné teplo z EDU nahradí 

kapacitu zdrojů na zemní plyn, které jsou z hlediska prioritních látek 

imisně málo významné, v případě NOx středně význanné). 

Oblast 4 - Souhrnné hodnocení +1 

Možný málo významný pozitivní vliv. Předpokládaný potenciál výroby 

energie v zařízeních KVET není z hlediska ovzduší významný. Z 

uvedených opatření je z hlediska ovzduší potenciálně nejvýznamnější 

využití odpadního tepla z EDU.  

Opatření 5.1 +1 

Málo významný pozitivní vliv. Opatření je zacíleno na vyjmenované 

stacionární zdroje, které jsou v kraji imisně nevýznamné s výjimkou 

zdrojů fugitivních emisí (lomy, betonárny), ty jsou však již z hlediska 

snižování emisí dostatečně řešeny stávající legislativou. 

Opatření 5.2 0 

Bez přímých vlivů na ovzduší.  

Nulový vliv na imisní situaci (řeší pouze skleníkové plyny). Opatření s 

potenciálním nepřímým pozitivním vlivem na klima, který nelze v této 

fázi kvantifikovat. 

Opatření 5.3 +1 

Nepřímý málo významný pozitivní vliv. 

Zacíleno na prioritní sektor zdrojů znečišťování v kraji (hlavní zdroje 

benzo(a)pyrenu překračujícího imisní limit). Jedná se o nepřímý vliv 

(opatření obsahuje pouze informační kampaně, neřeší provedení 

přímého technického opatření). Dobrá spolehlivost opatření (ověřeno 

v jiných krajích). 

Oblast 5 - Souhrnné hodnocení  +1 

Možný málo významný pozitivní vliv. 
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Pozitivní může být spojení opatření ÚEK a aktivit koordinačního výboru 

PZKO, zejména, pokud bude maximální pozornost soustředěna na 

podporu obměny kotelního fondu.  

Opatření č. 6.1 +1 

Možný málo významný pozitivní vliv. Při současné podrobnosti 

informací nelze blíže kvantifikovat. 

Opatření č. 6.2 0 

Stávající i předpokládané případné nové stacionární záložní zdroje mají 

celkově nevýznamný imisní vliv. 

Opatření č. 6.3 0/+1 

Možný nevýznamný až málo významný pozitivní vliv. Při současné 

podrobnosti informací nelze blíže kvantifikovat. 

Oblast 6 - Souhrnné hodnocení  0/+1 

Potenciální málo významný pozitivní vliv. Negativní vlivy a rizika nebyly 

identifikovány. 

Opatření č. 7.1 0 

Stávající i předpokládané případné nové záložní zdroje mají celkově 

nevýznamný negativní imisní vliv. Při předpokládaném omezeném 

provozním fondu a plnění legislativy při povolování a provozu nových 

zdrojů budou rizika nevýznamná. 

Opatření č. 7.2 0 

Testovací ostrovní provoz bude krátkodobý a celkově proto imisně 

nevýznamně negativní. 

Oblast 7 - Souhrnné hodnocení  0 

Vliv stávajících a případných nových záložních zdrojů a testů bude při 

dodržování standardní povolovací procedury v souladu s platnou 

legislativou s ohledem na velmi omezený provozní fond nevýznamně 

negativní. 

Opatření č. 8.1 0 

Potenciální nepřímé nevýznamné pozitivní efekty. Bude záviset na 

obsahu a rozsahu případné strategie. 

Opatření č. 8.2 0 

Potenciální nepřímé nevýznamné pozitivní efekty, závisející na rozsahu 

projektů. 

Oblast 8 - Souhrnné hodnocení  0 

Opatření budou mít potenciální nevýznamné efekty. 

Opatření č. 9.1 0/+1 

Přímé pozitivní efekty budou nevýznmané, lze očekávat potenciálně 

málo významný pozitivní efekt v podobě osvěty a dobrého příkladu 

ekologického chování. 

Opatření č. 9.2 0/+1 

Nevýznamný až málo významný pozitivní efekt, kvantifikace vlivu není 

možná, bude záviset na rozsahu podpory. 

Opatření č. 9.3 0/+1 
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Nevýznamný až málo významný pozitivní efekt, spočívající zejména 

v příkladu dobré praxe a zviditelnění vozidel s alternativním pohonem 

pro soukromé subjekty a fyzické osoby. S ohledem na nevýznamný 

podíl těchto případných nových vozidel ve vozovém parku v rámci 

celých jednotlivých měst či kraje bude objektivní imisní přínos opatření 

neprokazatelný. 

Oblast 9 - Souhrnné hodnocení  0/+1 

Celkově nevýznamný až málo významný pozitivní efekt bez 

identifikovaných imisních rizik. 

Průřezová opatření 0/+1 

Potenciální nepřímý nevýznamný až málo významný pozitivní vliv, v 

závislosti na rozsahu a zaměření aktivit. Navržená osvětová a 

propagační činnost se bez bližšího upřesnění jeví jako částečně 

duplicitní s opatřením 5.3. Rizika opatření nebyla identifikována. 

  

 

Samostatně se jako nejpřínosnější z hlediska ochrany ovzduší jeví tato opatření: 

• Opatření 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). 

• Opatření 4.3 - Účast na studii proveditelnosti využití tepla z EDU a 

navazujících jednání o realizaci záměru. 

• Opatření 5.3 - Podporovat rychlejší obnovu kotelního fondu na území kraje. 

Negativní vlivy ani rizika pro kvalitu ovzduší nebyla u žádného navrženého opatření 

identifikována. 

 

Možné kumulativní a synergické vlivy  

V případě ÚEK bylo identifikováno možné pozitivní spolupůsobení, negativní vlivy 

nebyly zjištěny. Na základě posouzení byl identifikován následující soubor opatření 

s předpokládaným potenciálním nejsilnější pozitivním synergickým vlivem na kvalitu 

ovzduší: 

• Opatření 1.3 - Zařadit významnější plánované investice do SZT v příštích 

letech mezi žádoucí projekty ÚEK KrV 

• Opatření 1.4 - Ustanovit pracovní skupinu tvořenou zástupci SZT, kraje a 

obcí pro řešení vážných problémů, dalšího rozvoje SZT a koordinaci 

propagačních aj. aktivit. 

• Opatření 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). 

• Opatření 5.3 - Podporovat rychlejší obnovu kotelního fondu na území kraje. 
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Při věcně a termínově koordinované realizaci tohoto souboru opatření ve stejném 

časovém horizontu může být jeho souhrnný vliv na ovzduší významně pozitivní, 

zejména z hlediska benzo(a)pyrenu, prioritní látky v kraji.  

 

Vyhodnocení variant 

Všechna opatření navržená v ÚEK směřují spíše ke snížení dopadů na ovzduší, a to 

bez identifikovaných rizik. Progresivní varianta představuje oproti variantě 

konzervativní posílení těchto opatření. Z tohoto důvodu je ve všech variantně 

členěných oblastech ÚEK (provozování SZT a další rozvoj, realizace energ. úspor, 

využití OZE a DZE, výroba elektřiny z KVET, snižování emisí, rozvoj energetické 

infrastruktury, ostrov elektrizační soustavy, inteligentní sítě, alternativní paliva v 

dopravě) z hlediska ochrany ovzduší výhodnější progresivní varianta koncepce.  

 

6.3.2 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Tabulka 6: Hodnocení možných vlivů koncepce na veřejné zdraví 

Relevantní opatření ÚEK Hodnocení možných vlivů 

Opatření 1.1 -1/+1 

Bez přímých vlivů na fyzické zdraví, ale s možným vlivem na sociální 

zdraví (cena tepla) a možným negativním vlivem na pohodu – 

administrativní náročnost přípravy nové stavby. Potenciální nepřímý 

nevýznamný až málo významný vliv. 

Opatření 1.2 0/+1 

Bez přímých vlivů na fyzické zdraví, ale s možným pozitivním vlivem na 

pohodu obyvatel. Potenciální nepřímý nevýznamný až málo významný 

pozitivní vliv. 

Opatření 1.3 0 

Vliv na zdraví lze hodnotit až ve větším detailu, vliv je hodnocen jako 

neutrální. 

Opatření 1.4 0 

Bez přímých vlivů na zdraví. 

Oblast 1 - Souhrnné hodnocení 0/+1 

Možný málo významný až lokálně významný pozitivní vliv zejména na 

pohodu, popřípadě na rodinnou ekonomiku – sociální determinanty 

zdraví. 

Opatření 2.1 0/+1 

Bez přímých vlivů na fyzické zdraví, ale v případě zvýšení bezpečnosti a 

plynulosti zásobování obyvatel energiemi lze toto opatření hodnotit 

jako mírně pozitivní  

Opatření 2.2 0/+1 

Bez přímých vlivů na fyzické zdraví, ale v případě zvýšení bezpečnosti a 

plynulosti zásobování obyvatel energiemi lze toto opatření hodnotit 
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jako mírně pozitivní 

Opatření 2.3 +1 

Nepřímý pozitivní vliv na veřejné zdraví, potenciálním snížením 

expozice benzo(a)pyrenu. 

Opatření 2.4 0/+1 

Bez přímých vlivů na fyzické zdraví, ale s možným pozitivním vlivem na 

pohodu obyvatel. Potenciální nepřímý nevýznamný až málo významný 

pozitivní vliv. 

Opatření 2.5 0 

Bez přímých vlivů na veřejné zdraví. 

Oblast 2 - Souhrnné hodnocení  0/+1 

Možný málo významný pozitivní vliv. 

Opatření 3.1 0 

Bez přímých vlivů na veřejné zdraví. 

Opatření 3.2 -1/0 

Bez přímých vlivů na veřejné zdraví. V závislosti na implementaci nelze 

vyloučit nespokojenost části obyvatel tedy negativní vliv na pohodu 

necitlivým zásahem do stávající krajiny. 

Opatření 3.3 0/-1 

Bez přímých vlivů na zdraví obyvatel s rizikem vlivu na hlukovou 

pohodu zejména v případě čerpadel vzduch-voda. 

Oblast 3 - Souhrnné hodnocení  0 

Možný neutrální, nevýznamný pozitivní či negativní vliv na veřejné 

zdraví a pohodu. viz výše. Bez rizika pro zdraví. 

Opatření 4.1 0/+1 

Bez přímých vlivů na veřejné zdraví s možným pozitivním vlivem na 

snížení cen energii, nepřímý pozitivní vliv na sociální, resp. ekonomické 

determinanty zdraví. 

Opatření 4.2 0/? 

Bez odhadnutelného vlivu na veřejné zdraví. 

Opatření 4.3 +1 

Nevýrazně pozitivní vliv na vnímání JE DU a tak zlepšení pohody u takto 

zásobovaných odběratelů. 

Oblast 4 - Souhrnné hodnocení +1 

Možný málo významný pozitivní vliv.  

Opatření 5.1 +1 

Málo významný pozitivní vliv na veřejné zdraví možným potenciálním 

snížením emisí, resp. imisí.  

Opatření 5.2 0/+1 

Možný nevýrazný pozitivní vliv na veřejné zdraví prostřednictví snížení 

rizik změny klimatu, resp. snížení emisí skleníkových plynů. 

Opatření 5.3 +1 

Nepřímý málo významný pozitivní vliv na veřejné zdraví možným 

snížením expozice obyvatel benzo(a) pyrenu resp. PAH. 
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Oblast 5 - Souhrnné hodnocení  +1 

Možný málo významný pozitivní vliv na veřejné zdraví potenciálním 

zlepšením kvality ovzduší. 

Opatření č. 6.1 0 

Bez detekovatelného vlivu na veřejné zdraví. 

Opatření č. 6.2 +1 

Potenciální lehce pozitivní vliv na veřejné zdraví – dodržení chladového 

režimu, dostupnost zdravotní péče v celém rozsahu při snížení výpadku 

el. energie (v domácnostech, obchodech i potravinovém průmyslu). 

Potenciálně zvýšení pohody při zachování komunikačních sítí a 

dostupnosti e-konektivity. 

Opatření č. 6.3 0 

Bez detekovatelného vlivu na veřejné zdraví. 

Oblast 6 - Souhrnné hodnocení  0/+1 

Potenciální málo nebo lehce pozitivní vliv. Bez rizik pro veřejné zdraví. 

Opatření č. 7.1 +1 

Potenciální lehce pozitivní vliv na veřejné zdraví – dodržení chladového 

režimu, dostupnost zdravotní péče v celém rozsahu při snížení výpadku 

el. energie (v domácnostech, obchodech i potravinovém průmyslu). 

Potenciálně zvýšení pohody při zachování komunikačních sítí a 

dostupnosti e-konektivity. Do seznamu je třeba zahrnout i přenosové 

soustavy (antenní systémy telefonních operátorů a provozovatelů 

veřejných e-konektivit (WI-FI). 

Opatření č. 7.2 +1 

Potenciální lehce pozitivní vliv na veřejné zdraví – dodržení chladového 

režimu, dostupnost zdravotní péče v celém rozsahu při snížení výpadku 

el. energie (v domácnostech, obchodech i potravinovém průmyslu). 

Potenciálně zvýšení pohody při zachování komunikačních sítí a 

dostupnosti e-konektivity. 

Oblast 7 - Souhrnné hodnocení  +1 

Potenciální lehce pozitivní vliv na veřejné zdraví – dodržení chladového 

režimu, dostupnost zdravotní péče v celém rozsahu při snížení výpadku 

el. energie (v domácnostech, obchodech i potravinovém průmyslu). 

Potenciálně zvýšení pohody při zachování komunikačních sítí a 

dostupnosti e-konektivity. 

Opatření č. 8.1 0 

Bez detekovatelného vlivu na veřejné zdraví a pohodu. 

Opatření č. 8.2 0 

Bez detekovatelného vlivu na veřejné zdraví a pohodu. 

Oblast 8 - Souhrnné hodnocení  0 

Bez detekovatelného vlivu na veřejné zdraví a pohodu. 

Opatření č. 9.1 0/+1 

Přímé pozitivní efekty na veřejné zdraví budou nevýznamné, lze 

očekávat potenciálně málo významný vliv na veřejné zdraví v podobě 
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osvěty a dobrého příkladu ekologického chování. 

Opatření č. 9.2 0/+1 

Přímé pozitivní efekty na veřejné zdraví budou nevýznamné, lze 

očekávat potenciálně málo významný vliv na veřejné zdraví v podobě 

osvěty a dobrého příkladu ekologického chování. 

Opatření 9.3 0/+1 

Přímé pozitivní efekty na veřejné zdraví budou nevýznamné, lze 

očekávat potenciálně málo významný vliv na veřejné zdraví v podobě 

osvěty a dobrého příkladu ekologického chování. 

Oblast 9 - Souhrnné hodnocení  0/+1 

Celkově nevýznamný až málo významný pozitivní efekt na veřejné 

zdraví 

Průřezová opatření 0 

Bez detekovatelného vlivu na veřejné zdraví a pohodu. 

 

Samostatně se jako nejpřínosnější z hlediska vlivu na veřejné zdraví jeví tato 

opatření: 

• Opatření 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). 

• Opatření 5.3 - Účast na studii proveditelnosti využití tepla z EDU a 

navazujících jednání o realizaci záměru. 

• Opatření 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). 

 

Možné kumulativní a synergické vlivy 

Spolehlivé zásobování obyvatel energiemi je důležitým předpokladem pro zajištění 

základních potřeb nezbytných pro udržení dobrého zdraví (teplo, světlo, 

mikroklima, bezpečnost potravin i dostupnost komplexní zdravotní péče.). Do 

budoucna je jistě žádoucí zvýšit bezpečnost a spolehlivost zásobování energiemi, 

zejména v krizových situacích (např. povodně, lesní polomy či jim podobné situace) 

zlepšit hospodárnost v této oblasti a zajistit udržitelný rozvoj. Vzhledem ke 

stávajícímu stavu však nelze předpokládat, že by provedení koncepce mělo na 

veřejné zdraví přímý vliv. Lepší využití potenciálu nadregionálního energetického 

zdroje JE Dukovany může zlepšit vnímání zdravotního rizika v okolí JE a zmírnit 

omezení pro obyvatele v zóně havarijního plánování. V mnoha případech bude 

záležet na výběru jednotlivých projektů, které budou koncepcí podporovány a jejich 

vliv mj. i na veřejné zdraví bude hodnocen samostatně v procesu EIA. Důležitou 

podmínkou implementace opatření je, že důsledkem jejich realizace by mělo dojít 
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ke zvýšení spolehlivosti dodávek energií a zároveň nesmí dojít k nepřiměřenému 

zvýšení hlukové zátěže a zvýšení produkce emisí znečišťujících látek, respektive by 

se měla jejich produkce snížit tak, aby bylo v konečném důsledku možné 

konstatovat i pozitivní vliv na veřejné zdraví. 

Vyhodnocení variant 

Opatření navržená v ÚEK nemají výrazný vliv na veřejné zdraví a pohodu. Z hlediska 

ochrany a podpory zdraví se jeví výhodnější progresivní varianta koncepce.  

 

6.3.3 ZMĚNA KLIMATU 

Tabulka 7: Hodnocení možných vlivů koncepce na ŽP - změna klimatu 

Relevantní opatření ÚEK Hodnocení možných vlivů 

Opatření 1.1 0/? 

Nepřímý vliv na rozsah a úspěšnost fungování SZT nelze předem 

odhadnout. Závisí na podílu využití biomasy. 

Opatření 1.2 0/? 

Nepřímý vliv na rozsah a úspěšnost fungování SZT nelze předem 

odhadnout. Závisí na podílu využití biomasy. 

Opatření 1.3 0/? 

Nepřímý vliv na rozsah a úspěšnost fungování SZT nelze předem 

odhadnout. Závisí na podílu využití biomasy. 

Opatření 1.4 0/? 

Nepřímý vliv na rozsah a úspěšnost fungování SZT nelze předem 

odhadnout. Závisí na podílu využití biomasy. 

Oblast 1 - Souhrnné 

hodnocení  

0/? 

Celkově nevýznamný až málo významný efekt, směr potenciálního málo 

významného vlivu nelze odhadnout (závisí na využití OZE, zejména 

biomasy, k výrobě tepla). 

Opatření 2.1 0/+1 

Potenciální nepřímý nevýznamný až málo významný pozitivní vliv, dle 

konkrétní podoby a rozsahu opatření. 

Opatření 2.2 0/+1 

Potenciální nepřímý nevýznamný až málo významný pozitivní vliv, dle 

konkrétní podoby a rozsahu opatření. 

Opatření 2.3 +1 

Přímé opatření, vlivem realizace podporovaných projektů lze očekávat 

málo významné snížení emisí skleníkových plynů. 

Opatření 2.4 0 

Je nepravděpodobné, že by výsledky případného monitoringu bilance 

skleníkových plynů jednotlivých opatření byly použity k priorizaci 

opatření. Při případném určování koncepčních priorit budou v souladu se 
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zájmy obyvatelstva kraje a státu pravděpodobně upřednostňována jiná 

kritéria. Dokonce i v případě, že by emise skleníkových plynů z hlediska 

vah výběrových kritérií dominovaly, nemohla by priorizace při navrženém 

rozsahu opatření celkovou krajskou bilanci skleníkových plynů významně 

ovlivnit (malé zastoupení fosilních energetických zdrojů v kraji 

neumožňuje dosáhnout významných emisních změn, dopad koncepce na 

emise z automobilové dopravy je zanedbatelný, ostatní zdroje jsou z 

hlediska celkových krajských emisí nevýznamné nebo se jimi koncepce 

nezabývá). 

Opatření 2.5 +1 

Přímé technické opatření s pozitivním málo významným vlivem na emise 

skleníkových plynů. 

Oblast 2 - Souhrnné 

hodnocení  

0/+1 

Celkově nevýznamný až málo významný, předpokládaně převážně 

pozitivní efekt.  

Opatření 3.1 +1 

Nepřímé opatření s potenciálně až významným pozitivním vlivem v 

podobě snížení emisí skleníkových plynů (v závislosti na velikosti 

potenciálu využití biomasy). 

Opatření 3.2 0/+1 

Opatření nebude mít přímý dopad z hlediska emisí. Perspektivně může 

mít větší využívání fotovoltaických zdrojů pozitivní vliv z hlediska snížení 

emisní náročnosti výroby elektřiny. 

Opatření 3.3 0/+1 

Opatření nebude mít přímý dopad z hlediska emisí. Perspektivně může 

mít větší využívání tepelných čerpadel pozitivní vliv z hlediska snížení 

emisní náročnosti výroby elektřiny. 

Oblast 3 - Souhrnné 

hodnocení  

+2 

V synergii celkově významný pozitivní efekt.  

Opatření 4.1 0/+1 

Opatření nebude mít přímý dopad z hlediska emisí. Perspektivně může 

mít větší využívání KVET pozitivní vliv z hlediska snížení emisní náročnosti 

produkce energie. 

Opatření 4.2 0 

Opatření nebude mít přímý dopad z hlediska emisí. Předpokládaný 

pozitivní efekt bude nevýznamný. 

Opatření 4.3 +1 

Relativně významný a spolehlivě dosažitelný potenciál snížení emisí. 

Jedná se o studii, nikoliv přímé opatření, proto pozitivní vliv hodnocen 

pouze jako málo významný. 

Opatření 4 - Souhrnné 

hodnocení 

+1 

Pozitivní vliv zacílený správným směrem. S ohledem na absenci přímých 

technických opatření (jedná se o studie) hodnocen jen jako málo 

významný. 
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Opatření 5.1 0/+1 

Bez přímých vlivů na emise. Vzhledem k formě podpory (koordinace bez 

vymezení rozsahu aktivit) nelze odhadovat rozsah nepřímého vlivu. 

Veškerá realizovaná investiční opatření na snižování emisí znečišťujících 

látek a energetické účinnosti budou mít pozitivní vliv z hlediska emisí 

skleníkových plynů. 

Opatření 5.2 +1 

Dostatečně podrobný monitoring je klíčovým předpokladem efektivity 

dalšího snižování emisí skleníkových plynů 

Opatření 5.3 0/+1 

Nepřímý potenciální vliv v závislosti na úspěšnosti kampaní. Lze očekávat 

přechod ke kotlům s vyšší účinností a posun k palivům s nulovými nebo 

nížšími emisemi CO2. 

Opatření 5 - Souhrnné 

hodnocení 

+1/+2 

V synergii málo významný až významný pozitivní vliv bez identifikovaných 

rizik. 

Opatření 6.1 +1 

Nepřímý málo významný pozitivní vliv. Na základě vyhodnocení 

jednotlivých opatření lze konstatovat, že s ÚEK mohou být v souladu 

pouze stavby, které jsou z hlediska snižování emisí CO2 přínosné.  

Opatření 6.2 0/+1 

Opatření nebude mít přímý dopad, ale vytváří podmínky pro posílení 

odolnosti energetického systému vůči rizikům spojeným s klimatickou 

změnou (podpora spolehlivosti klíčových prvků energetické 

infrastruktury). 

Opatření 6.3 0/+1 

Opatření nebude mít přímý dopad, ale vytváří podmínky pro posílení 

odolnosti energetického systému vůči rizikům spojeným s klimatickou 

změnou (podpora spolehlivosti klíčových prvků energetické 

infrastruktury). 

Opatření 6 - Souhrnné 

hodnocení 

0/+1 

Nevýznamný až málo významný pozitivní vliv bez identifikovaných rizik. 

Opatření 7.1 0/+1 

Opatření vytváří podmínky pro posílení odolnosti energetického systému 

vůči rizikům spojeným s klimatickou změnou (podpora spolehlivosti 

klíčových prvků energetické infrastruktury) a v případě realizace záložních 

zdrojů v konkrétních objektech i přímý pozitivní vliv z hlediska adaptace 

na změnu klimatu. 

Opatření 7.2  0/+1 

Opatření vytváří podmínky pro posílení odolnosti energetického systému 

vůči rizikům spojeným s klimatickou změnou (podpora spolehlivosti 

klíčových prvků energetické infrastruktury) a v případě realizace záložních 

zdrojů v konkrétních objektech i přímý pozitivní vliv z hlediska adaptace 

na změnu klimatu. 
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Opatření 7 - Souhrnné 

hodnocení 

+1 

Málo významný pozitivní vliv bez identifikovaných rizik. 

Opatření č. 8.1 0/+1 

Opatření nebude mít přímý dopad z hlediska emisí. Perspektivně může 

mít větší využívání inteligentních systémů pozitivní vliv z hlediska snížení 

emisní náročnosti zásobování energiemi. 

Opatření č. 8.2 0/+1 

Opatření nebude mít přímý dopad z hlediska emisí. Perspektivně může 

mít větší využívání inteligentních systémů pozitivní vliv z hlediska snížení 

emisní náročnosti zásobování energiemi. 

Opatření 8 - Souhrnné 

hodnocení 

+1 

Málo významný pozitivní vliv bez identifikovaných rizik. 

Opatření 9.1 0/+1 

Úspora emisí skleníkových plynů přechodem na alternativní pohon vozidel 

bude záviset na počtu vozidel a využitých technologiích, přičemž např. 

u elektromobilů je třeba uvažovat emisní náročnost elektřiny vyráběné 

z velké části z uhlí, které je významnou součástí palivoenergetického mixu 

ČR. V případě některých motorových biopaliv je emisní efektivita rovněž 

sporná.  

Opatření 9.2 0/+1 

Úspora emisí skleníkových plynů přechodem na alternativní pohon vozidel 

bude záviset na počtu vozidel a využitých technologiích, přičemž např. 

u elektromobilů je třeba uvažovat emisní náročnost elektřiny vyráběné 

z velké části z uhlí, které je významnou součástí palivoenergetického mixu 

ČR. V případě některých motorových biopaliv je emisní efektivita rovněž 

sporná.  

Opatření 9.3 0/+1 

Lze očekávat snížení emisí skleníkových plynů, svým rozsahem však 

z hlediska celkové krajské bilance nevýznamné. 

Opatření 9 - Souhrnné 

hodnocení 

0/+1 

Nevýznamný až málo významný pozitivní vliv. 

Průřezová opatření  0/+1 

Bez přímých dopadů. Přínosy opatření pro úspěšnou implementaci ÚEK 

nelze odhadnout. Významný potenciál realizace energetických úspor a 

dalších cílů koncepce s pozitivním vlivem na snížení emisí skleníkových 

plynů. Rizika opatření nebyla identifikována. 

 

Možné kumulativní a synergické vlivy 

Negativní kumulativní vlivy nejsou předpokládány. Z hlediska vlivu na klima budou 

vlivy navržených opatření v pozitivní synergii. 
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Je předpokládáno pozitivní spolupůsobení s opatřeními vyplývajícími z relevantních 

koncepčních dokumentů na národní úrovni (Aktualizovaná Státní energetická 

koncepce, Adaptační politika, apod.). 

 

Vyhodnocení variant 

Opatření v ÚEK směřují ke snížení dopadů na klima. Progresivní varianta posiluje 

očekávané pozitivní vlivy koncepce oproti variantě konzervativní. Z hlediska ochrany 

klimatu je výhodnější realizace konzervativní varianty. 

 

6.3.4 PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Tabulka 8: Hodnocení možných vlivů koncepce na ŽP - půda a horninové prostředí 

Relevantní opatření ÚEK Hodnocení možných vlivů 

Opatření 2.1 0 

Bez vlivu 

Opatření 2.2 0 

Bez vlivu 

Opatření 2.3 0 

Bez vlivu 

Opatření 2.4 0 

Bez vlivu 

Opatření 2.5 -1 

Možný slabý negativní vliv 

Z hlediska hodnocené složky životního prostředí lze předpokládat dílčí 

zábory půdy v souvislosti s vybudováním tepelného výměníku a 

teplovodu. Implementace tohoto opatření může hodnocenou složku 

ŽP přímo slabě negativně ovlivnit a to pouze lokálně. 

Opatření 3.1 -1/0 

vliv nepřímý, vliv nelze jednoznačně určit 

ÚEK KrV v rámci opatření 3.1. podporuje využívání biomasy na území 

kraje formou zpracování podrobného odborného dokumentu. 

Samotné opatření nebude mít přímý dopad na půdu a horninové 

prostředí.  

Vyšší energetické využívání biomasy nesmí být v konfliktu s jinými 

veřejnými zájmy (nezhoršování půdní eroze, nepěstování 

energetických plodin na úrodných půdách atd. – blokování kvalitní 

zemědělské půdy pro biomasu na úkor pěstování potravinářských 

plodin). Problematická se může jevit vodní eroze, aplikace chemických 

prostředků do vody a půdy a snižování úrodnosti půdy. 



 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA, AKTUALIZACE 2017 - 2042 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KOCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

  81 

 

Jako výhodným se jeví pěstování energetických plodin na 

devastovaných půdách, či využití kontaminovaných pozemků 

nevhodných pro pěstování potravinářských zemědělských potravin 

s rizikem následné kontaminace potravinářských produktů. Dalšími 

rizikovými faktory je používání herbicidů při zakládání porostů, což 

může vést ke zhoršení stability ekosystémů, snížení biodiverzity 

vznikem monokultur, likvidace tradičních květnatých luk a pastvin. 

Riziko potenciálního negativního vlivu je zejména záborem ploch 

(zejména ZPF). Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout, na jaké ploše 

bude biomasa pěstována (rozloha, třída ochrany ZPF), nelze 

jednoznačně odhadnout dopad opatření z hlediska vlivů na půdu a 

horninové prostředí. 

Opatření 3.2 -1/0 

Vliv nepřímý, vliv nelze jednoznačně určit 

Samotná strategie umisťování fotovoltaických zdrojů navrhovaná v 

rámci tohoto opatření nebude mít na půdu a horninové prostředí 

přímý vliv. 

V případě výstavby fotovoltaických zdrojů elektřiny je nevhodné jejich 

umístění na svažitých pozemcích, kde dochází ke značné vodní erozi. 

Na pozemcích, kde má proběhnout výstavba a následně provoz 

těchto zařízení je nutné přihlédnout ke kvalitě pozemku ZPF. Zcela 

nevhodné je jejich umisťování na půdy výjimečně odnímatelné. 

Vhodné je umístění fotovoltaických elektráren např. na střechy či 

fasády budov. 

Opatření 3.3 -1/0 

Vliv nepřímý, vliv nelze jednoznačně určit 

Opatření navrhuje vypracovat územní studii pro využití potenciálu k 

instalaci tepelných čerpadel. Vypracování studie nebude mít na půdu 

a horninové prostředí přímý vliv. 

V připadě realizace instalace tepelných čerpadel budou potenciální 

vlivy záležet na typu systému a jeho rozloze, proto je v současné době 

nelze jednoznačně určit. Dle typu tepelného čerpadla je nutná různě 

velká plocha pro zemní kolektor, funkce půdy je vždy do značné míry 

omezena (nelze zde stavět např. základy staby, bazén aj.) může 

docházet ke snížení teploty půdy nad kolektory v závislosti na kvalitě 

provedení. 

 

Možné kumulativní a synergické vlivy 

Realizace opatření 3.1 - 3.3 nezahrnuje výstavbu nových zdrojů a prvků energetické 

infrastruktury. Jedná se pouze o vypracování podrobných dokumentů, které 

identifikují potenciál umisťování a využívání příslušných zdrojů energie. V případě, 

že by na podkladu vypracovaných dokumentů byly realizovány projekty týkající se 
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využívání biomasy, umisťování fotovoltaických zdrojů a tepelných čerpadel, mohlo 

by to vést ke kumulaci negativních vlivů spojených hlavně se záborem nových ploch 

(včetně ZPF). Za předpokladu dodržení postupů procesu územního plánování je 

tento vliv málo významný. 

Vyhodnocení variant 

Nároky obou navrhovaných variant (konzervativní, progresivní) na půdní fond lze 

primárně vidět v realizaci výstavby 5. bloku EDU a s tím spojené infrastruktury. 

Dotčená plocha má být cca 40 hektarů, trvalý zábor ostatních součástí záměru by 

pak neměl přesáhnout 30 ha, plochy staveniště by měly mít okolo 135 ha. 

Varianta konzervativní počítá s omezeným dalším rozvojem vybraných OZE a DZE, 

naopak varianta progresivní počítá s dynamickým rozvojem OZE a DZE. Rozdíl v 

záboru ZPF lze očekávat především u opatření naplňujících cíl 3. Varianta 

progresivní počítá s významnějším zastoupení OZE a DZE, jedná se o cca 10% nárůst 

oproti výchozímu stavu. Jedná se především o rozvoj biomasy a fotovoltaických 

elektráren, stagnace je předpokládána u energie z vody, větru a dále klesá 

předpoklad využití bioplynu. S výše uvedeným rozvojem OZE souvisí vyšší nároky na 

zábory ZPF. Z hlediska minimalizace záborů ZPF je jako výhodnější jeví varianta 

konzervativní. 

 

6.3.5 VODA 

Tabulka 9: Hodnocení možných vlivů koncepce na ŽP - voda 

Relevantní opatření ÚEK Hodnocení možných vlivů 

Opatření 3.1 -1/0 

Vliv nepřímý, vliv nelze jednoznačně určit. 

Samotné opatření nebude mít přímý dopad na podzemní ani povrchové 

vody. 

V případě realizace vyššího energetického využívání biomasy může dojít 

v souvislosti s pěstováním energetických plodin ke změně 

agrotechnických postupů, k zanášení vodotečí a ke kontaminaci vod. 

Kvůli rychlým rotacím a extenzivnímu využití biomasy se živiny v půdě 

musejí nahrazovat hnojením. Vlivem vodní eroze jsou poté látky 

splachovány do vodotečí, kde mohou zhoršit kvalitu vody. Pěstování 

energetických plodin zároveň snižuje schopnost zadržování vody v 

krajině a roste riziko povodní. 

Negativní vlivy plynoucí z pěstování biomasy na vodu mohou být 

zmírněny výběrem vhodného stanoviště, vhodným typem vysazené 

plodiny a správným postupem orby. 

Optaření 3.2 -1/0 
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Vliv nepřímý, vliv nelze jednoznačně určit 

Vypracování strategie umisťování fotovoltaických zdrojů elektřiny 

nebude mít na povrchové či podzemní vody přímý vliv. 

Údržba velké plochy fotovoltaických panelů má obecně vysoké 

požadavky na odběr vody. Pravidelné čištění panelů má prokazatelný 

přínos pro zvýšení výtěžnosti fotovoltaických elektráren. Nepřímým 

slabě negativním vlivem by tak mohl být v případě realizace 

fotovoltaických elektráren na území kraje zvýšený odběr vody pro 

čištění solárních panelů.  

Opatření 3.3 -1/0 

Vliv nepřímý, vliv nelze jednoznačně určit 

Vypracování územní studie identifikující potenciál pro využití tepelných 

čerpadel nebude mít na vodu přímý vliv. 

V případě realizací vrtů pro tepelná čerpadla by nemělo docházet k 

ovlivnění podzemních vod. V případě nekvalitního provedení zatěsnění 

vrtu však může dojít např. k výkyvu vody ve studních. Tento nepřímý 

slabě negativní vliv na vodu (na lokální úrovni) může být vyloučen 

kvalitním provedením prací souvisejících s instalací tepelných čerpadel.  

 

Možné kumulativní a synergické vlivy: 

V případě, že by se na základě Opatření 3.1 realizovalo vyšší energetické využívání 

biomasy na území Kraje Vysočina, může (vlivem výše popsaných posloupností) 

rovněž dojít k ovlivnění kvality povrchové vody ve vodních nádržích, mj. nádrže 

Dalešice a Mohelno, které jsou využívány jako rezervoár chladící vody pro jadernou 

elektrárnu Dukovany. Kvalita vody v nádržích musí vyhovovat požadavkům pro 

využití v provozu elektráren, proto je její znečištění silně nežádoucí. V souvislosti s 

plánovaným budoucím rozšířením JE Dukovany o další dva bloky se jedná o 

nepřímý, jednoznačně neurčitelný vliv. 

Vyhodnocení variant 

Nároky na vodu pro EDU související s jejím rozvojem jsou u obou variant 

srovnatelné. 

Vyšší využití OZE u varianty progresivní má nepřímý vliv na vodu, resp. kvalitu vody 

v souvislosti s vyšším využitím biomasy a fotovoltaiky jako obnovitelného zdroje 

energie. Možné negativní vlivy pěstování biomasy a fotovoltaiky na vodu jsou 

popsány v hodnocení výše. Jedná se však o vlivy, které lze minimalizovat použitím 

vhodných opatření. Z hlediska ochrany vod, za předpokladu využití vhodných 

opatření, lze doporučit variantu progresivní. 

 

6.3.6 ODPADY 

Tabulka 10: Hodnocení možných vlivů koncepce na ŽP - odpady 
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Relevantní opatření ÚEK Hodnocení možných vlivů 

Opatření 5.1 -1/1 

vliv nepřímý, vliv nelze jednoznačně určit. 

Opatření navrhuje (společně s PZKO CZ06Z) podporu projektů, které 

budou přispívat k vyššímu využití druhotných zdrojů energie (mezi tyto 

zdroje patří také odpady). Vliv bude významně záviset na dopravě 

odpadů, přepravní vzdálenost a množství automobilů. 

Opatření 5.3 +1 

vliv přímý ,slabý pozitivní 

Výměnou kotlů za nové typy by mělo dojít k zamezení spalování 

odpadu v domácích topeništích 

 

Možné kumulativní a synergické vlivy: 

Kumulativní ani synergické vlivy nebyly v rámci hodnocení návrhu koncepce 

zjištěny. 

Vyhodnocení variant 

Z hlediska odpadů se jako vhodnější jeví varianta progresivní, která předpokládá 

vyšší využití druhotných zdrojů energie mezi které lze zařadit také využívání 

odpadů. 

 

6.3.7 PŘÍRODA, LESY, BIODIVERZITA A KRAJINA 

Tabulka 11: Hodnocení možných vlivů koncepce na ŽP - příroda, lesy, biodiverzita a krajina 

 

Relevantní opatření ÚEK Hodnocení možných vlivů 

Opatření 1.1 0 

Bez vlivu 

Opatření 1.2 +1 

Možný pozitivní vliv 

Přechod odběratelů od SZT k lokálním zdrojům by vedl ke zhoršování 

stavu ovzduší ve městech a tím i ke zhoršování stavu zeleně. Udržení 

nebo zvýšení počtu odběratelů SZT, k čemuž má opatření vést, je tedy 

žádoucí. 

Opatření 1.3 -2/+1 

Možný pozitivní / negativní / významný negativní vliv 

Většina projektů SZT bude lokalizována v místech s malým významem 

z hlediska ochrany přírody a krajiny. Pozitivní je snížení emisí a s tím 

spojené snížení imisní zátěže zeleně. Problematický může být záměr 
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tepelného napáječe z EDU do Brna, který byl v SEA ZÚR hodnocen jako 

potenciálně významně negativní ve vztahu k ÚSES, fauně, flóře a 

krajině, navíc je v blízkosti EVL Velký kopec. Dle údajů v příloze ÚEK by 

měl být napáječ uložený v zemi, což by negativní vlivy omezilo. Záleží 

tedy na konkrétní podobě projektu, což je předmětem samostatného 

posouzení EIA. 

Opatření 1.4 0 

Bez vlivu 

Opatření 2.1 0 

Bez vlivu 

Opatření 2.2 0 

Bez vlivu 

Opatření 2.3 -1 

Možný negativní vliv 

Případné projekty úspor energie zahrnující stavební úpravy mohou být 

ve střetu s faunou (druhy obývající budovy). Negativní vlivy lze 

eliminovat. 

Opatření 2.4 0 

Bez vlivu 

Opatření 2.5 +1 

Možný pozitivní vliv 

Opatření přispívá ke snižování emisí a s tím spojenému snížení imisní 

zátěže zeleně, lesů a citlivých stanovišť. 

Opatření 3.1 -1/+1 

Možný pozitivní / negativní vliv 

Dokument mapující potenciál biomasy na 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, zásahy do krajinného 

rázu (pěstování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin 

zejména na větších plochách může být negativní vzhledem k ochraně 

krajinného rázu, a to zejména (ale nejen) v CHKO a přírodních parcích). 

Opatření 3.2 -1/+1 

Možný pozitivní / negativní vliv 

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 

krajinného rázu. Pozitivní je mírný příspěvek ke snižování emisí a s tím 

spojenému snížení imisní zátěže zeleně, lesů a citlivých stanovišť. 

Opatření 3.3 +1 

Možný pozitivní vliv 

Pozitivní je příspěvek ke snižování emisí a s tím spojenému snížení 

imisní zátěže zeleně, lesů a citlivých stanovišť. 
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Opatření 4.1 0 

Bez vlivu 

Opatření 4.2 0 

Bez vlivu 

Opatření 4.3 -1/+1 

Možný negativní/pozitivní vliv 

Opatření je zaměřeno na studii proveditelnosti pro záměr tepelného 

napáječe z EDU do Brna, který byl v SEA ZÚR hodnocen jako potenciálně 

významně negativní ve vztahu k ÚSES, fauně, flóře a krajině, navíc je v 

blízkosti EVL Velký kopec. Vliv opatření je nepřímý – kvalitní zpracování 

studie může zamezit možným budoucím negativním vlivům záměru, 

nedostatečné řešení vlivů na přírodu a krajinu je může naopak vyvolat. 

Opatření 5.1 +1 

Možný pozitivní vliv 

Opatření přispívá ke snižování emisí a s tím spojenému snížení imisní 

zátěže zeleně, lesů a citlivých stanovišť. 

Opatření 5.2 0 

Bez vlivu 

Opatření 5.3 -1/+1 

Možný pozitivní / negativní vliv 

Opatření přispívá ke snižování emisí a s tím spojenému snížení imisní 

zátěže zeleně, lesů a citlivých stanovišť. Zvýšení poptávky po palivovém 

dřevu může vytvářet tlak na nešetrné hospodaření v lesích a pěstování 

rychle rostoucích dřevin i na nevhodných místech (např. hodnotných 

loukách). 

Opatření 6.1 -2/-1 

Možný negativní / významný negativní vliv 

Budování energetické infrastruktury je spojeno se zásahy do lesů, prvků 

ÚSES, VKP, přírodních stanovišť a krajinného rázu, případně též do 

biotopů významných druhů, zvláště chráněných území či lokalit Natura 

2000. 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. Ostatní uvedené 

projekty jsou z hlediska vlivů na přírodu, biodiverzitu, krajinu a lesy 

nevýznamné. Další projekty budou doplněny při vlastní realizaci 

opatření, zatím nejsou nijak specifikovány. 

Opatření 6.2 ? 

Vliv nelze určit 

Vliv bude záležet na konkrétních identifikovaných problémech a jejich 

řešeních. 

Opatření 6.3 0 

Bez vlivu 
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Na základě požadavků ZZŘ zde uvádíme dílčí hodnocení střetů projektů uvedených 

v přílohách ÚEK  a Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina (dále 

jen "Strategie"). Vzhledem k tomu, že tato Strategie navrhuje nová ZCHÚ, popř. jsou 

ZCHÚ převyhlašována, hodnotitel SEA ÚEK KrV analyzoval možné střety této 

Strategie s projekty, které byly již z hlediska vlivů na přírodu a krajinu hodnoceny v 

SEA ZÚR KrV, nikoli však vzhledem ke Strategii. Jedná se o střety: 

• Koridor ZÚR E05a Nadzemní vedení ZVN 400kV Mírovka – Kočín křižuje NPP 

Jankovský potok, která má být nově vyhlášena jako PR. 

• Koridor ZÚR E11 Nadzemní vedení VVN 110 kV Pelhřimov – R Tábor křižuje 

PP Kejtovské louky, která byla v souladu se strategií převyhlášena (došlo mj. 

k mírné úpravě hranic). 

• Koridor ZÚR E06 Nadzemní vedení VVN 110 kV Mírovka – Jihlava–západ 

křižuje navrhovanou PP Smrčenský potok (pravděpodobně v místě křížení 

se stávajícím vedením). 

• Koridor ZÚR E08 Nadzemní vedení VVN 110 kV R Jihlava– západ – R Třešť – 

R Telč může být ve střetu s navrhovanou PP Veselík. 

• Koridor ZÚR E15 Nadzemní vedení VVN 110 kV R Velké Meziříčí – R Ostrov 

nad Oslavou částečně zasahuje do okraje převyhlašované PP Šebeň, PP 

nemusí být vůbec dotčena. 

Na projektové úrovni bude třeba vyřešit konkrétní trasu, umístění stožárů a 

provedení vlastní stavby tak, aby nedošlo k ohrožení předmětů ochrany. U všech 

jmenovaných střetů je s největší pravděpodobností možné negativní vlivy na ZCHÚ 

a jejich předměty ochrany eliminovat. 

 

Na základě požadavku ZZŘ je dále uvedeno hodnocení ÚEK vzhledem ke Strategii 

ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina. Z hlediska ochrany krajinného rázu jsou 

nejvýznamnější stavby vedení VVN a ZVN, které jsou prakticky vždy výrazným 

prvkem v krajině. Zásadní je tedy jejich trasování pokud možno mimo exponovaná 

území (zejména přírodní parky, CHKO, dále maloplošná ZCHÚ, biocentra, okolí 

významných kulturních dominant), na projektové úrovni lze negativní vlivy zmírnit 

přesným vedením trasy a umístěním stožárů s co nejmenšími zásahy do 

významných horizontů, technicky pak jen málo barvou nátěru. 

S přírodními parky jsou ve střetu některé záměry (všechny jsou součástí platných 

ZÚR, při jejichž schvalování byly posouzeny i z hlediska vlivů na krajinný ráz): 

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

Jihomoravského kraje: Zasahuje do přírodního parku Bohdalovsko. Jedná se 

o zdvojení stávajícího vedení, tedy nikoli zcela nový vliv, ale určité zvýšení 

stávajícího vlivu. 
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• E05b Nadzemní vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka: Zasahuje do 

přírodního parku Melechov. Koridor vedení kopíruje trasu stávajícího, 

nejedná se tedy o zcela nový vliv, ale určité zvýšení stávajícího vlivu.  

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

Zasahuje do navrhovaného přírodního parku Javořická vrchovina. K zásahu 

dojde v nejvýchodnějším cípu přírodního parku a lze jej považovat za 

okrajový. 

Na území CHKO nejsou takové záměry plánovány. Nelze se vyhnout zásahům do 

ÚSES (zvláště do biokoridorů) a VKP.  

Dle Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina je třeba vedení VVN a ZVN 

umisťovat zejména mimo chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, a vymezené 

krajinářsky exponované prostory s převahou pozitivních hodnot. Tato zásada je 

převážně dodržena s výjimkou dvou koridorů ZVN 400, které však kopírují stávající 

vedení a z hlediska dalších vlivů se jedná o vhodné řešení, a jednoho nového vedení 

VVN, jehož koridor zasahuje přírodní park jen okrajově. Další vlivy plánovaných 

staveb jsou mimo koncepční úroveň a je třeba je řešit v navazujících fázích přípravy 

projektů. 

Vlivy na krajinný ráz mohou mít i další typy záměrů, které budou realizovány při 

implementaci ÚEK, ale zatím nejsou specifikovány, například fotovoltaické 

elektrárny nebo zařízení na využití biomasy. Negativní vlivy mohou být částečně 

eliminovány kvalitním zpracováním koncepčních dokumentů (opatření 3.1 a 3.2) a 

dále na projektové úrovni zejména vhodným umístěním. 

Možné kumulativní a synergické vlivy:  

Vlivy na ZCHÚ a lokality Natura 2000 

Pozitivním vlivem na ZCHÚ, 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, ZCHÚ nebo lokalitami navrženými 

k zařazení mezi ZCHÚ Strategií zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina. Ve 

všech těchto případech je vlivy možné eliminovat na projektové úrovni. Další 

projekty mohou vyplynout při vlastní implementaci ÚEK, v současné době však 

nejsou známy a nelze je hodnotit, k jejich hodnocení by (v souladu s platnými 

zákony) mělo dojít na úrovni územních plánů a na projektové úrovni. Na území kraje 

ani v jeho blízkosti se nenachází žádná ptačí oblast. Vzhledem k nejistotám 

vyplývajícím z obecné úrovně koncepce nelze vlivy blíže vyhodnotit. 

 

Vlivy na ÚSES a VKP 

Rozvoj energetické infrastruktury, především liniových prvků, je nevyhnutelně 

spojen se střety s prvky ÚSES a VKP. Plánovaná infrastruktura se převážně vyhýbá 

biocentrům, funkce biokoridorů mohou zůstat zachovány nebo budou omezeny jen 

málo. Z VKP jsou nejčastější územní střety s vodními toky a jejich nivami, ovlivněny 

jsou však jen málo nebo vůbec. V lesích dochází ke vznikům nových průseků a 

fragmentaci lesa. Vlivy na ekologické funkce prvků ÚSES a VKP lze obecně 

považovat spíše za mírné. Většina záměrů uvedených v přílohách koncepce byla již 



 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA, AKTUALIZACE 2017 - 2042 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KOCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

  89 

 

posouzena při SEA ZÚR. Další záměry, které budou při implementaci ÚEK 

realizovány a které zatím nejsou konkretizovány, musí být umisťovány i s ohledem 

na ÚSES a VKP. 

 

Vlivy na faunu, flóru, přírodní stanoviště, biodiverzitu 

Citlivá přírodní stanoviště budou mírně pozitivně ovlivněna snížením emisí a tedy 

zlepšením kvality ovzduší. Negativní vliv na faunu, flóru, přírodní stanoviště a 

biodiverzitu bude mít naplňování cílů spojených s budováním infrastruktury, 

celkově lze považovat vlivy vzhledem k charakteru předpokládaných záměrů za 

spíše mírné. Pozitivní i negativní vliv mohou mít v závislosti na způsobu a kvalitě 

zpracování dokumenty posuzující potenciál biomasy nebo možnosti umisťování 

fotovoltaických elektráren a záměry, které budou na základě dokumentů 

připraveny. 

 

Vlivy na krajinný ráz a přírodní parky 

Z hlediska ochrany krajinného rázu jsou nejvýznamnější stavby vedení VVN a ZVN, 

které jsou vždy nevyhnutelně výrazným prvkem v krajině. S přírodními parky jsou ve 

střetu tři záměry elektrického vedení, dva kopírují stávající vedení a lze je tak 

považovat za vhodné řešení, jeden zasahuje do okraje přírodního parku a bude tak 

mít relativně malý vliv. Na území CHKO nejsou takové záměry plánovány. V případě 

budování elektrického vedení se nelze zcela vyhnout zásahům do ÚSES (zvláště do 

biokoridorů) a VKP a dalším vlivům na krajinný ráz. Vlivy je možné dále zmírnit při 

plánování přesné trasy a technického provedení. 

Vlivy na krajinný ráz mohou mít i další typy záměrů, které budou realizovány při 

implementaci ÚEK, ale zatím nejsou specifikovány, například fotovoltaické 

elektrárny nebo zařízení na využití biomasy. Negativní vlivy mohou být částečně 

eliminovány kvalitním zpracováním koncepčních dokumentů (opatření 3.1 a 3.2) a 

dále na projektové úrovni zejména vhodným umístěním. 

 

Vlivy na lesy a jejich ochranná pásma 

Pozitivním vlivem na lesy je příspěvek ÚEK ke snižování emisí. Ve střetu s lesy a 

jejich ochrannými pásmy jsou některé záměry elektrického vedení, které budou mít 

za důsledek vznik nových průseků v lesních porostech, přičemž těmto vlivům se při 

budování energetické infrastruktury nelze zcela vyhnout, zároveň se však nejedná o 

vlivy závažné. Zvýšení poptávky po palivovém dřevu může mít nepřímý vliv na 

způsob hospodaření v lesích a druhovou skladbu při vysazování nových porostů, 

záleží však na přístupu jednotlivých majitelů a hospodářů. 

 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou zde shrnuty rozdíly mezi jednotlivými 

variantami návrhu koncepce. Navrhované varianty uspořádání systému nakládání 

s energií (konzervativní a progresivní) se liší v následujících bodech: 
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• Využití OZE a DZE: Progresivní varianta předpokládá větší rozvoj využití OZE, 

což může být spojeno i s většími negativními vlivy na přírodu a krajinu 

v závislosti na konkrétních projektech. 

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

větším pozitivním vlivem na citlivá stanoviště, zeleň a lesy. 

• Rozvoj energetické infrastruktury: Progresivní varianta obsahuje navíc 

tepelný napáječ z EDU do Brna, který je z hlediska vlivů na přírodu a krajinu 

rizikový, vlivy však záleží na technickém provedení (není předmětem 

koncepce). 

Vzhledem k nejistotám nelze jednoznačně posoudit rozdíl ve vlivech variant na 

přírodu a krajinu. 

 

6.3.8 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Všechna opatření koncepce vedoucí ke snižování energetické náročnosti a nepřímo 

též emisí znečišťujících látek budou mít pozitivní vliv na ochranu památek před 

poškozením chemickými sloučeninami obsaženými v atmosférických emisích 

(zejména sloučeniny síry, sloučeniny dusíku, chloridy, oxid uhličitý a ozón). Tyto 

přínosy však nejde jednoznačně kvantifikovat a budou v kontextu komplexní 

problematiky ochrany památek spíše okrajové. 

Opatření v oblasti "Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie" zahrnují 

vypracování podrobných dokumentů a strategií v oblasti potenciálu a umisťování 

fotovoltaických panelů a pěstování biomasy na území kraje. Opatření 3.1 a 3.2 by 

tak mohlo mít nepřímý, lokální vliv, který při současné podrobnosti informací nelze 

specifikovat. Nové rozsáhlé plochy s biomasou či fotovoltaická zařízení by mohly 

narušovat vizuální kvality památkově chráněných objektů či území.  

Pro oblast "Realizace energetických úspor" jsou navržena opatření, která mohou 

mít na kulturní památky nepřímý vliv. Existuje riziko narušení památkově cenných 

objektů např. charakteru fasád díky nevhodně provedenému zateplení, či 

nevhodných stavebních zásahů při změně technologií vytápění, apod.) Zateplení 

mění nejenom vzhled památky, ale není také často kompatibilní s fyzikálním 

chováním historických konstrukcí. Za předpokladu dodržení standardních 

procesních postupů památkové ochrany je nicméně riziko minimální. 

Tabulka 12: Hodnocení možných vlivů koncepce na ŽP - kulturní památky 

Relevantní opatření ÚEK Hodnocení možných vlivů 

Opatření 1.1 0 

Bez přímých vlivů na kulturní památky. 

Opatření 1.2 0 
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Bez přímých vlivů na kulturní památky. 

Opatření 1.3 +1/? 

Potenciálně nepřímý málo významný pozitivní vliv, který nelze při 

současné podrobnosti informací kvantifikovat. Snižování emisí 

obecně přispěje k nižšímu dopadu kyselé depozice na nemovité 

památky.  

Opatření 1.4 0 

Bez přímých vlivů na kulturní památky 

Opatření 2.1 -1/0/? 

Potenciální nepřímý vliv, nelze blíže určit.  

Nákup energetických služeb se zaručenými úsporami energie a 

energeticky efektivních výrobků a služeb by mohl představovat 

potenciální riziko necitlivého přístupu k realizaci energetických 

úspor (zejména u zateplování) na památkově cenných objektech 

(včetně těch bez formálního statusu památkové ochrany). Při 

současné podrobnosti informací nelze vliv jednoznačně 

kvantifikovat. 

Opatření 2.2 0 

Bez přímých vlivů na kulturní památky. 

Opatření 2.3 -1/0/? 

Potenciální nepřímý vliv, nelze blíže určit 

Riziko necitlivého přístupu k realizaci energeticky úsporných 

opatření z programu OPŽP, OPPIK atd. na památkově cenných 

objektech (včetně těch bez formálního statusu památkové 

ochrany). Při současné podrobnosti informací nelze vliv 

jednoznačně kvantifikovat. 

Opatření 2.4 0 

Opatření nebude mít vliv z hlediska památkové ochrany objektů. 

Opatření 2.5 0 

Opatření nebude mít vliv z hlediska památkové ochrany objektů. 

Opatření 3.1 -1/0 

Potenciální nepřímý vliv, nelze blíže určit 

Samotné opatření nebude mít přímý dopad na kulturní památky. 

V případě realizace vyššího energetického využívání biomasy ale 

může dojít v souvislosti s umístěním těchto prvků do krajiny k 

narušení vizuální kvality památkově cenných objektů či území. 

Opatření 3.2 -1/0 

Potenciální nepřímý vliv, nelze blíže určit 

Samotné opatření nebude mít přímý dopad na kulturní památky. 

V případě umístění fotovoltaických panelů na střechy objektů 

nebo samostatně jako velkoplošné instalace může opět dojít k 

narušení vizuální kvality památkově cenných objektů či území.  

Opatření 3.3 0 

Opatření nebude mít vliv z hlediska památkové ochrany objektů. 
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Opatření 4.1 0/+1 

Zpracování analýzy nebude mít na kulturní památky přímý vliv.  

V případě, že by se na území kraje zvýšila výroba elektřiny v 

režimu KVET, mělo by toto opatření potenciálně nepřímý, slabě 

pozitivní vliv. Recyklace tepla z výroby elektřiny teoreticky sníží 

emise škodlivin v ovzduší, které mají vliv na zátížení kulturních 

památek atmosférickou depozicí.  

Opatření 4.2 0 

Bez přímých vlivů na kulturní památky. 

Opatření 4.3 0 

Bez přímých vlivů na kulturní památky. 

Opatření 5.1 

 

+1 

Veškerá opatření s pozitivním vlivem na snižování emisí 

znečišťujících látek do ovzduší budou mít pozitivní vliv z hlediska 

snížení zátěže památek atmosférickou depozicí (zejména oxidy 

síry a dusíku). 

Opatření 5.2 0 

Monitoring emisí skleníkových plynů nebude mít vliv z hlediska 

památkové ochrany objektů 

Opatření 5.3 +1 

Obnova kotelního fondu na území kraje je opatření s pozitivním 

vlivem na snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší a bude 

mít pozitivní vliv z hlediska snížení zátěže památek atmosférickou 

depozicí (v tomto případě zejména tuhých znečišťujících látek a 

oxidů dusíku). 

Opatření 6.1 -1/0 

Vypracování seznamu nebude mít přímý dopad na kulturní 

památky, ale vytváří podmínky pro výstavbu řady prvků 

energetické infrastruktury, kde u konkrétních záměrů připadá 

v úvahu možnost střetu s ochranou kulturních hodnot (památková 

ochrana, ochrana krajinného rázu). Při současné podrobnosti 

informací nelze blíže kvantifikovat. 

Opatření 6.2 0 

Není předpokládán vliv z hlediska památkové ochrany objektů ani 

na archeologicky cenná území. 

Opatření 6.3 0 

Není předpokládán vliv z hlediska památkové ochrany objektů ani 

na archeologicky cenná území. 

 

Možné kumulativní a synergické vlivy 

Všechna opatření koncepce vedoucí ke snižování emisí budou mít pozitivní vliv na 

ochranu památek. Opatření koncepce ke snižování emisí mají vesměs potenciál 

přispět k snížení zátěže a ke snížení zhoršování stavu nemovitých kulturních 
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památek. Nejde však o vlivy významné, z hlediska celkového komplexu faktorů 

představuje vliv ovzduší spíše dílčí příspěvek k potenciálnímu zlepšení, kterého 

může být dosaženo v kumulaci s dalšími opatřeními mimo rámec hodnocené 

koncepce (památková ochrana, investice do údržby a obnovy památkových 

objektů.). 

Potenciální významné negativní kumulativní vlivy nejsou předpokládány. 

Vyhodnocení variant 

Z hlediska ochrany kulturních památek jsou podstatná ta opatření, která vedou ke 

snižování emisí. Téměř všechna opatření navržená v ÚEK směřují spíše ke snížení 

dopadů na ovzduší. Progresivní varianta představuje oproti variantě konzervativní 

posílení těchto opatření, Z hlediska ochrany kulturních památek je výhodnější 

progresivní varianta koncepce. 
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7 VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Na úrovni detailu, s nímž ÚEK KrV pracuje, nebyly identifikovány žádné potenciálně 

negativní vlivy přesahující hranice ČR. 
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8 VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK BYLO 

POSUZOVÁNÍ PROVEDENO, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ PŘI 

SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ (NAPŘ. TECHNICKÉ 

NEDOSTATKY NEBO NEDOSTATEČNÉ KNOW-HOW) 

8.1 VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT 

V rámci návrhové části ÚEK KrV byly navrženy dvě varianty možného budoucího 

rozvoje. 

Jedná se o variantu konzervativní, která předjímá vývoj spočívající v zásadě v 

pokračování trendů ovlivňovaných existujícími nástroji a politikami (regulačního, 

ekonomického aj. charakteru). V důsledku očekávaných trendů dochází k dalšímu 

postupnému využívání potenciálu energ. úspor, a to v míře odpovídající jeho tržní 

realizovatelností. Tento aspekt se projevuje jistým poklesem konečné spotřeby 

energie oproti výchozímu stavu, a to ve všech sektorech. Nejméně je pokles 

spotřeby zaznamenán v sektoru průmyslu, a to z důvodu jeho současného zvýšení 

produktivity, která bude vyvolávat dodatečné energetické nároky. 

K jistému zefektivnění dochází v sektoru energetiky, především u soustav 

zásobování teplem, a to především z důvodu předpokládaného úplného ukončení 

využívání uhlí. Rozvoje se dočká výroba elektřiny z EDU, a to díky výstavbě a 

zprovoznění 1 případně 2 nových bloků v souladu se SEK (2015). Růst pak rovněž 

bude zaznamenán u obnovitelných a druhotných zdrojů, a to zejména u fotovoltaiky 

a dále pak tepelných čerpadel. 

 

Varianta progresivní předjímá vývoj spočívající v zásadě v akceleraci některých 

trendů, a to zejména v důsledku dodatečných opatření za pomoci nově přijatých 

nástrojů a politik (regulačního, ekonomického aj. charakteru).  

Díky tomu se podaří využít celý ekonomický potenciál energetických úspor napříč 

všemi sektory, což bude mít významnější dopad do konečné spotřeby energie oproti 

výchozímu stavu. Významněji se přitom podaří snížit spotřebu energie i v průmyslu, 

a to zejména maximálním zefektivněním krytí tepelných potřeb a investicemi do 

hospodárnějších výrobních technologií dosahujících vyšší produktivity při stejné či 

nižší (měrné) energetické náročnosti. 

V případě energetiky je předjímáno rovněž využití potenciálu energ. úspor 

v transformačních procesech s tím, že namísto zemního plynu jako náhrady 

vymístěného uhlí se předjímá získání většího postavení biomasy a druhotných 

zdrojů energie. Míra poklesu v prodejích tepla v rámci SZT nebude tak významná, 

jako u konzervativní varianty, a to díky udržení tržní konkurenceschopnosti 

(projevující se malou četností odpojování stávajících a získáváním nových 

zákazníků). 
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V případě využívání jaderné energie se nad rámec konzervativního scénáře rovněž 

podaří kromě navýšení výroby elektřiny v EDU i realizovat vyvedení části tepelného 

výkonu výstavbou horkovodního napáječe do Brna.  

Význam OZE a DZE v energetické bilanci kraje by byl ještě vyšší, a to nejen díky 

akceleraci ve využívání (v budoucnu) konkurenceschopných zdrojů využívající 

energii slunce (aplikacemi fotovoltaiky) a okolního prostředí (aplikacemi tepelných 

čerpadel), ale i dalšímu zvýšení energetického využívání biomasy různých forem a 

také i druhotných zdrojů tepla (zejména z průmyslových procesů). 

 

Základní odlišnosti obou variant jsou shrnuty v následující tabulce s tím, že tabulka 

vychází z operativních cílů, které obě varianty v různé míře naplňují.



 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA, AKTUALIZACE 2017 - 2042 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KOCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

  97 

 

Tabulka 13: Základní porovnání variant řešení systému nakládání s energií 

Varianta řešení Konzervativní Progresivní 

Provozování SZT a další 
rozvoj 

Podstatný pokles absolutních dodávek 
tepla / tržního podílu vlivem úspor u 
odběratelů a malého počtu připojených 
nových odběratelů, dílčí zlepšení v 
účinnosti výroby a distribuce tepla, 
náhrada uhlí v palivovém mixu zemním 
plynem 

Mírný pokles absolutních dodávek 
tepla / tržního podílu v důsledku 
získávání nových zákazníků 
vyrovnávajících klesající odběry 
stávajících, významné zlepšení v 
účinnosti výroby a distribuce tepla, 
náhrada uhlí a části zemního plynu v 
palivovém mixu alternativními zdroji 
(OZE a DZE) 

Realizace energ. úspor 
Využití veškerého tržního potenciálu 
úspor energie ve všech sektorech 

Využití veškerého ekonomického 
potenciálu úspor energir ve všech 
sektorech 

Využití OZE a DZE 

Omezený další rozvoj vybraných OZE a 
DZE (limitován především ekonomickou 
výhodností, dosahovanou díky různým 
formám veřejné podpory) 

Dynamický další rozvoj vybraných OZE 
a DZE (limitován především 
technickými limity, ekonomická 
efektivita zajištěna budoucí tržní 
 konkurenceschopností) 

Výroba elektřiny k KVET 

Výroba KVET spojena zejména se 
(stávajícími) zdroji pracujícími do SZT a 
také objekty s významnější spotřebou 
tepla (nemocnice, domovy pro seniory 
ad.) 

Nad rámec konzervativního scénáře 
bude výroba KVET realizována ve 
velkém rozsahu i v malých zdrojích na 
zemní plyn včetně domácností 

Snižování emisí 

Omezení emisí znečišťujících látek v 
míře odpovídající změně prognózované 
poptávky po energii, struktuře 
prvotních zdrojů užitých v kraji a 
požadavkům legislativy 

Nad rámec konzervativního scénáře 
dojde k dalšímu omezení emisí 
škodlivin díky podstatnějším změnám 
v konečné spotřebě, struktuře 
používaných forem energie vč. s tím 
spojené modernizace zdrojů elektřiny 
a tepla v kraji 

Rozvoj energetické 
infrastruktury 

Výstavba technické infrastruktury dle 
ZÚR a ÚEK KrV vč. výstavby nového 
bloku EDU (nahrazujícího stávající) 

Výstavba technické infrastruktury dle 
ZÚR a ÚEK KrV vč. výstavby nového 
bloku EDU (nahrazujícího stávající) a 
tepelného napáječe do Brna 

Ostrov elektrizační 
soustavy 

Prvky kritické infrastruktury a další významná zařízení, jako jsou nemocnice, 
připravena na přípradná dlouhodbý výpadek v zásobování el. energií z 
elektrizační soustavy ČR (není předjímáno jako variantní řešení) 

Inteligentní sítě 

Vytvoření plně funkční inteligentní sítě umožňující optimální řízení výroby a užití 
el. energie, plynu a tepla za pomoci pokročilé měřící a telekomunikační techniky 
integrující decentralizované zdroje (není předjímáno jako variantní řešení) 

Aletrnativní paliva v 
dopravě 

Částečné zastoupení alternativních 
pohonů v dopravě (zejména vozů s el. 
pohonem a na CNG ve veřejné dopravě) 

Významné zastoupení alternativních 
pohonů v dopravě (vozů s el. 
pohonem, ale i na vodík, CNG/LNG 
apod. ve veškeré automobilové 
dopravě) 
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Obě varianty byly zpracovateli Koncepce hodnoceny z následujících hledisek: 

• energetická bilance nového stavu; 

• investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením; 

• provozní náklady systému zásobování energií; 

• dopady na účinnost užití energie a množství energetických úspor, na 

ochranu zemědělského půdního fondu ve vztahu k výstavbě energetické 

infrastruktury a energetických zařízení; 

• dopady na emise znečišťujících látek a CO2 a na kvaliti ovzduší. 

Posuzované varianty se liší především v míře prosazování cílů v oblasti zvyšování 

energetických účinností a dalšího zvyšování významu OZE a DZE. 

Předností konzervativní varianty jsou menší investiční náklady (cca o 15%), přináši 

však menší zlepšení v energetické efektivitě a také méně zlepšuje kvalitu života 

sledovanou výši emisí škodlivin. Z hlediska dopadů na půdní fond má obdobný 

dopad jako varianta progresivní. 

Předností progresivní varianty je efekt samotný, varianta generuje o více než 70% 

více úspor energie a emise nejškodlivějších látek (TZL, SOx a NOx) snižuje o více než 

60% (konzervativní varianta snižuje emise o cca 30%). Pokes emisí CO2 je o více než 

40%. Dopady na půdní fond jsou obdobné jako u varinaty konzervativní. 

Zpracovateli Koncepce byl jako nejvhodnější rozvojová varianta vybrán progresivní 

scénář, který definuje rozumné a za přiměřených nákladů dosažitelné cíle. 

 

Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí jsou scénáře chápány jako součást 

analytických prací v rámci vypracování ÚEK a nikoliv jako reálné aktivní varianty 

návrhové části ÚEK KrV a tyto tedy nejsou v hodnocení detailně řešeny. Nicméně v 

rámci kapitoly 6.3 byly varianty ÚEK KrV hodnoceny v obecné rovině. Vzhledem k 

charakteru variant se však nejedná o hodnocení variant dle požadavků zákona č. 

100/2001 Sb. v platném znění, návrhová část ÚEK KrV neobashuje varianty opatření 

/ cílů, apod. 

Na základě obecného hodnocení progresivní a konzervativní varianty, byla realizace 

varianty progresivní doporučena za téma ovzduší, veřejné zdraví, voda, odpady a 

kulturní památky. 

Realizace varianty konzervativní byla doporučena za téma klima (změna klimatu) a 

půda a horninové prostředí. 

Téma "Příroda, lesy, biodiverzita a krajina" hodnotí varianty z hlediska různých 

aspektů, přičemž pro každý aspekt je vhodnější varianta jiná. Konzervativní varianta 

je vhodnější z pohledu využití OZE a DZE, naopak varianta progresivní počítá s 

větším snížením emisí a tedy i větším pozitivním vlivem na citlivá stanoviště, zeleň a 

lesy. Vzhledem k nejistotám nelze jednoznačně posoudit rozdíl ve vlivech variant na 

přírodu a krajinu. 
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8.2 POPIS PROVEDENÍ POSOUZENÍ ÚEK KRV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Posouzení vlivů ÚEK KrV na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Proces 

posuzování vlivu ÚEK KrV na životní prostředí byl zahájen v srpnu 2017 tj. v době, 

kdy byla k dispozici téměř konečná verze koncepce. 

Oznámení koncepce bylo zpracováno Krajským úřadem Krajem Vysočina v lednu 

2017. 

Základním prvkem posouzení bylo hodnocení vlivů navržených opatření vzhledem k 

jednotlivým tématům životního prostředí. Metodické kroky posouzení vlivů ÚEK KrV 

na životní prostředí byly následující: 

1. Analýza dosavadního vývoje a aktuálního stavu životního prostředí a zdraví 

obyvatel. 

2. Vymezení témat životního prostředí a veřejného zdraví relevantních pro ÚEK 

KrV, respektive specifických problémů, které mohou být mít vazbu na ÚEK KrV. 

Tato analýza byla zpracována již jako součást oznámení ÚEK KrV. V rámci SEA 

hodnocení byly některé specifické problémy doplněny, popř. pozměněny. 

3. Odhad budoucího možného vývoje bez implementace ÚEK KrV. 

4. Posouzení vlivů ÚEK KrV na jednotlivá témata životního prostředí a veřejného 

zdraví a související specifické problémy. 

5. Návrh opatření pro předcházení či snížení možných negativních vlivů 

implementace ÚEK KrV na životní prostředí (včetně návrhu indikátorů) 

v návaznosti na identifikovaná rizika. 

6. Zpracování SEA dokumentace včetně návrhu stanoviska SEA a její předložení 

spolu s návrhem ÚEK KrV příslušnému úřadu pro posuzování, tj. Odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP. 

 

8.3 PROBLÉMY PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ 

Ze strany předkladatele koncepce tj. Krajského úřadu Kraje Vysočina, bylo 

zpracovateli SEA poskytnuto dostatečné množství relevantních údajů pro 

zpracování hodnocení. 
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9 STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ) VLIVŮ 

KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k tomu, že ÚEK KrV tvoří rámec pro schválení cílů, opatření a aktivit 

napříč celou problematikou energetiky kraje, je nutné s tímto aspektem počítat 

také při navrhování systému sledování vlivů implementace ÚEK KrV. 

S ohledem na tuto skutečnost uvedený návrh indikátorů postihuje celkový systém 

implementace Územní energetické koncepce Kraje Vysočina, aktualizace 2017-

2042. 

Dle požadavků §10h zákona č. 100/2001 Sb., je Krajský úřad Kraje Vysočina, jako 

předkladatel koncepce, povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schváleného ÚEK 

KrV na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě zjištění nepředvídatelných 

významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví během 

implementace ÚEK KrV je předkladatel povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení 

nebo zmírnění takových vlivů a informovat o tom dotčené správní úřady a současně 

rozhodnout o změně dokumentu. 

Pro sledování vlivů implementace ÚEK KrV na životní prostředí a veřejné zdraví 

navrhnul zpracovatel SEA sadu environmentálních indikátorů, které jsou provázány 

s jednotlivými tématy životního prostředí, jež byla v rámci hodnocení řešena a 

současně zohledňují analýzu veškerých současných problémů životního prostředí, 

které jsou významné pro koncepci. 

Hodnotové změny indikátorů je nutné sledovat a současně vyhodnocovat v 

pravidelných intervalech v průběhu celého implementačního období 2017-2042. K 

vyhodnocování vlivu ÚEK KrV na změny životního prostředí je nezbytné porovnat 

celkové změny životního prostředí v rámci Kraje Vysočina s výstupy monitoringu a 

odhadnout tak příspěvek implementace ÚEK KrV k těmto změnám. 

Výstupy sledování dopadů ÚEK KrV na životní prostředí a veřejné zdraví by měly být 

pravidelně zveřejňovány, nejlépe elektronickou formou na internetu. 

Pro sledování vlivů implementace ÚEK KrV na životní prostředí a veřejné zdraví 

navrhnul zpracovatel SEA sadu environmentálních indikátorů. Indikátory jsou 

navrženy tak, aby postihly všechna témata životního prostředí, řešená v rámci 

posouzení. 

Lze předpokládat, že návrh indikátorů může být upraven na základě aktualizací ÚEK 

KrV, resp. v závislosti na dalším postupu její implementace. V závislosti na zaměření 

a způsob implementace jednotlivých opatření, by v průběhu jejich dalšího 

rozpracování měly být z navrženého seznamu indikátorů vybrány ty indikátory, 

které jsou relevantní pro dané opatření (případně konkrétní projekt). 
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Ovzduší 

Prioritní látkou v Kraji Vysočina je benzo(a)pyren. Návrh indikátoru vychází z této 

skutečnosti a skladby standardně (každoročně) evidovaných údajů. Při stanovení 

indikátoru je nutno vycházet z parametrů, které lze sledovat na zdrojích dotčených 

posuzovanou koncepcí. V posuzovaném případě se jedná o individuální vytápění 

domácností, které je pro účely stávající evidence zahrnuto v REZZO3. 

V návaznosti na tyto skutečnosti navrhujeme indikátor: 

Název: Součet emisí benzo(a)pyrenu na území Kraje Vysočina 

Jednotka: tuny/rok 

Sleduje: ČHMÚ 

Četnost sledování:  12 let  

 (V současnosti jsou emise benzo(a)pyrenu 

vyhodnocovány ČHMÚ každý čtvrtý rok. Na emise má 

významný dopad meziroční kolísání klimatických 

podmínek, které způsobuje podstatně vyšší změny než 

případný vliv koncepce. Pro hodnocení trendu je proto 

nezbytné vliv počasí snížit zprůměrováním alespoň 3 

těchto monitorovacích termínů. Indikátor proto bude 

vyhodnocován na základě průměru z těchto 3 čtyřletých 

vyhodnocovacích období, tj. ve 12-ti letém cyklu. 

Veřejné zdraví 

Název: Počet a délka havarijního přerušení dodávek el proudu, tepla, pitné  

  vody za rok 

Jednotky: počet, hodiny, rozsah 

Sleduje:  dodavatelé 

 

Název: Podíl populace kraje žijící v oblastech s nadlimitními koncentracemi 

(klouzavé průměry za uplynulých 5 let) částic PM10,PM2,5 ,NO2 a 

v oblastech s překročením přípustných hodnot pro denní (hod) imisní 

limit přízemného ozónu a NO2 

Jednotka: % 

Sleduje: ČHMÚ 

 

Název: Podíl populace kraje žijící v oblastech s nadlimitními koncentracemi 

(klouzavé průměry za uplynulých 5 let) částic benzo(a)pyrenu 
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Jednotka: % 

Sleduje: ČHMÚ 

 

Změna klimatu 

Název: Celkové krajské emise skleníkových plynů 

Jednotka: t CO2ekv. 

Sleduje: je navrženo samotnou koncepcí ÚEK v rámci opatření 5.2 

 

Půda a horninové prostředí 

Název: Zábor půdy, využití území (zábor půdy pro energetiku – dočasný  

  zábor pro fotovoltaiku, rozloha pěstovaných energetických plodin) 

Jednotka: absolutní - ha, relativní - % z celkové plochy půd jednotlivých tříd 

Sleduje: ČÚZK 

 

Voda 

Název:  Odběry vody (spotřeba vody pro energetiku) 

Jednotka:   mil. m3 

Sleduje:   ČSÚ 

 

Odpady 

Název:  Množství využitých odpadů jako druhotný zdroj energie 

Jednotka:  kilotuny/rok 

Sleduje:  ISOH 

 

Indikátor převzat z Plánu odpadového hospodářství KrV 

Název: Sledování vývoje množství a podílu energeticky využitých odpadů dle 

jednotlivých skupin (ostatní, nebezpečné, komunální) a vybraných 

druhů odpadů 

Jednotka: t/rok, % 

Sleduje: ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení původců a 

oprávněných osob podle nových právních předpisů v oblasti OH 
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Příroda, lesy, biodiverzita a krajina 

Název: Zábor přírodních biotopů při výstavbě energetické infrastruktury 

Jednotka: ha 

Zdroj dat: mapový server AOPK ČR, posouzení jednotlivých záměrů (EIA, případně 

nebo naturové biologické hodnocení) 

 

Název: Zábor půdy v ZCHÚ včetně EVL při výstavbě energetické infrastruktury 

Jednotka: ha 

Zdroj dat: posouzení jednotlivých záměrů (EIA, případně nebo naturové 

biologické hodnocení) 

 

Kulturní památky 

Indikátory nejsou navrhovány. 
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10 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, VYLOUČENÍ, 

SNÍŽENÍ A KOMPENZACI VÝZNAMNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ 

KONCEPCE 

Posuzovaná koncepce je jedním z důležitých nástrojů pro další směřování vývoje v 

energetice v Kraji Vysočina. 

U opatření u nichž je možnost negativního ovlivnění životního prostředí a veřejného 

zdraví, byla navržena opatření k předcházení, snížení nebo kompenzaci možných 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, popř. jsou navržena opatření k posílení 

pozitivních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví – viz níže. 

10.1 OVZDUŠÍ 

Na základě posouzených vlivů navržených opatření uvádíme následující doporučení 

pro posílení pozitivních vlivů koncepce: 

1. Termínově sladit realizaci opatření, která byla při společném provedení 

identifikována jako nejpřínosnější pro kvalitu ovzduší, například formou akčního 

plánu se stanovenými termínovanými úkoly kompetentních subjektů: 

• Opatření 1.3 - Zařadit významnější plánované investice do SZT v příštích 

letech mezi žádoucí projekty ÚEK KrV 

• Opatření 1.4 - Ustanovit pracovní skupinu tvořenou zástupci SZT, kraje 

a obcí pro řešení vážných problémů, dalšího rozvoje SZT a koordinaci 

propagačních aj. aktivit. 

• Opatření 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). 

• Opatření 5.3 - Podporovat rychlejší obnovu kotelního fondu na území 

kraje. 

10.2 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

• Maximalizovat výhody spojené s přítomností JE Dukovany pro bezpečné a 

plynulé zásobování elektřinou a teplem. 

Charkteristika KrV je dána větším počtem lidí bydlících mimo města, bydlících 

v rodinném domku nebo usedlosti. Závislost na dodávkách energií, zejména 

elektřiny je tak větší. Obrovský podíl energie vyrobené z jádra a užívané převážně 

mimo KrV se musí promítnou do všech opatření. Je nutno zmínit kompenzační 
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opatření, která jsou pro obyvatele v zóně havarijního plánování stimulující a 

uklidňující. 

Pro posílení pozitivních vlivů koncepce je třeba posílit realizaci Opatření 6.2, zvýšit 

vnímaní JE Dukovany jako prospěšného energetického zdroje, který svému okolí 

přináší různé výhody a tak vyvažuje nutnost dodržovat určité vzorce chování, 

udržovat některá technická zařízení a profylaktické prostředky v pohotovosti a umět 

se v zóně havarijního plánování chovat v souladou s příručkou. 

Důležitým aspektem regionálního rozvoje s vlivem na veřejné zdraví resp. sociální 

determinanty a pohodu je migrační mobilita a stabilita obyvatelstva. Regiony 

s obdobným charakterem a polohou v tzv. vnitřní periferii se obvykle vyznačují 

dlouhodobou ztrátou obyvatelstva, odchodem mladých lidí do jiných částí Česka a 

stárnutím obyvatelstva 4 . Bezprostřední okolí jaderné elektrárny však díky 

nadprůměrné vybavenosti, přítomnosti významného zaměstnavatele i přírodní 

atraktivitě prostředí v současnosti obyvatelstvo migrací získává.  

Pro podchycení výhledu migrační mobility a stability bylo v rámci výzkumu 

provedeno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci EDU a pracovníky 

v subdodavatelských firmách, kteří by změnami v elektrárně byli nejvíce zasaženi. 

Obyvatelé sledovaného regionu vyjádřili výrazně vysokou spokojenost se 

současným bydlením a jen velmi malý podíl z nich se hodlá z regionu 

odstěhovat. Rozhodnutí o výstavbě nového bloku by znamenalo jasnou budoucí vizi 

vývoje regionu a především pro mladé lidi možnost dlouhodobé jistoty zaměstnání. 

V případě rozšíření jaderné elektrárny je tak velmi pravděpodobné udržení 

dosavadní atraktivity alespoň některých částí regionu (zejména v sousedství 

elektrárny). Velmi pravděpodobné je i zachování dosavadní sociodemografické 

struktury obyvatelstva. 

Dostatek (nadbytek) elektrické energie z jádra by měl být kompenzován rozumným 

a zdraví neovlivňujícím zaváděním jiných alternativních zdrojů elektřiny a tepla tak, 

aby se snížily expozice znečištěnému ovzduší a hluku. 

Naopak v případě ukončení činnosti EDU je možné vzhledem k periferní poloze 

sledovaného území očekávat výrazné zhoršení migračních poměrů. V obcích, které 

jsou nyní schopné získávat migrací obyvatelstvo v mladším produktivním věku, by 

na základě zkušeností z jiných periferních území pravděpodobně postupně došlo 

 

 

4 Ouředníček, M., Špačková, P., Feřtrová, M. (2011): Změny sociálního prostředí a kvality života 

v depopulačních regionech České republiky. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, 

s. 777–803. 
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k obrácení tohoto trendu. Je možné předpokládat, že by odešla část stávajících 

mladých a vzdělanějších obyvatel, kteří by v regionu nenašli pracovní uplatnění. 

Rovněž by region přestal být atraktivní pro přicházející mladé, zejména 

vysokoškolsky vzdělané, lidi. Depopulační tendence by byly provázeny zřejmě 

i stárnutím lokálního obyvatelstva. V některých obcích může dojít k oslabení 

sociálního a lidského kapitálu a útlumu společenského života a rozvoje obcí; v jiných 

tento proces nebude tak intenzivní. 

Ostatní části posuzované koncepce se zásadním způsobem neliší od mnoha jiných 

krajů. 

 

10.3 ZMĚNA KLIMATU 

• Rozhodování o podpoře využití biomasy musí být založeno na analýze 

bilance vložené a získané energie (Energy Return on Energy Investment - 

EROEI) a úplné emisní bilance v CO2 ekv., jinak může být výsledný efekt z 

hlediska ochrany klimatu negativní. 

• V rámci metodiky sledování (u opatření 5.2 koncepce ÚEK) zohlednit rovněž 

emise ze zdrojů mimo energetiku, průmysl a dopravu. Zahrnout emise ze 

zemědělství a LULUCF. 

10.4 PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Rizika potenciálního negativního vlivu na zábor ploch (zejména ZPF) musí být 

kontrolována standardními nástroji územního plánování. 

U fotovoltaických elektráren upřednostňovat využití ploch brownfields, popř. 

umístění na střechách a fasádách budov. Neumisťovat fotovoltaické elektrárny na 

půdy výjimečně odnímatelné. 

Pro pěstování energetických plodin přednostně využívat devastovaných půd, popř. 

pozemky kontaminované, které jsou nevhodné pro pěstování potravinářských 

plodin s rizikem následné kontaminace potravinářských produktů. 

Při pěstování energetických plodin užití herbicidů omezit na nezbytně nutné 

množství. 

10.5 VODA 

Pro pěstování biomasy vybrat co možná nejvhodnější stanoviště, zvolit vhodný typ 

vysazené plodiny a zvolit správný postup orby. 

10.6 ODPADY 

K případné dopravě odpadů (k využití v energetice jako druhotnou surovinu) využít 

v maximální možné míře dopravu po železnici. 
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10.7 PŘÍRODA, LESY, BIODIVERZITA A KRAJINA 

Opatření 1.3 - Minimalizace negativních vlivů tepelného napáječe z EDU na 

projektové úrovni (vhodná trasa a technické provedení). Trasa by měla být vedena 

mimo EVL Velký kopec (což se v současnosti předpokládá) a zohlednit i další 

přírodní a krajinné hodnoty. Pokud bude napaječ uložený v zemi, budou vlivy menší, 

je však třeba na projektové úrovni zohlednit a minimalizovat i vlivy během vlastních 

prací (umístění výkopů, dočasné uložení zeminy, způsob povrchové úpravy po 

dokončení stavby) a umístění nadzemních částí. Obdobně je nutné minimalizovat 

případné negativní vlivy dalších projektů. 

Opatření 2.3 - Případné negativní vlivy je nutné eliminovat na projektové úrovni. 

Opatření 3.1 - Při naplňování opatření je třeba klást důraz na kvalitu zpracování 

dokumentu a zohlednění zájmů ochrany přírody. Dokument by měl zahrnout mj. 

problematiku půdní eroze, zachování cenných přírodních stanovišť, zejména lučních 

a lesních, ochrany krajinného rázu a příznivého stavu lesů z hlediska hospodaření. 

Opatření 3.2 - Při naplňování opatření je třeba klást důraz na kvalitu zpracování 

dokumentu a zohlednění zájmů ochrany přírody. FV elektrárny (mimo panely 

umisťované na střechách, které je třeba posuzovat individuálně) by neměly být 

umisťovány v ZCHÚ, přírodních parcích, v krajinářsky exponovaných prostorách 

s významnými přírodními nebo kulturními prvky, v prvcích ÚSES, VKP, v místech 

výskytu cenných přírodních biotopů a významných druhů. Tato podmínka by měla 

být dále rozpracována ve studii, která je vlastním předmětem opatření. 

Opatgření 4.3 - Kvalitní zpracování studie proveditelnosti včetně hodnocení 

možných vlivů na přírodu a krajinu a návrh takového provedení stavby, které bude 

mít nejmenší možný negativní vliv. 

Opatření 5.3 - Prevence negativních vlivů je mimo kompetence posuzované 

strategie: Šetrné hospodaření v lesích (prevence půdní eroze, velikost mýtin, 

příznivé druhové složení při zalesňování). 

Při změně využití pozemků na pěstování rychle rostoucích dřevin zohlednit stávající 

hodnotu lokality z hlediska výskytu přírodních stanovišť a významných druhů, 

ekologických funkcí i krajinného rázu. 

Opatření 6.1 - Negativní vlivy je třeba eliminovat na úrovni územního plánování 

(umístění infrastruktury s ohledem na přírodní a krajinné hodnoty) a na projektové 

úrovni (přesná trasa či umístění minimalizující zásahy do přírodních a krajinných 

hodnot a technické provedení minimalizující případné další negativní vlivy). 

Podpořeny mohou být pouze projekty, které zvolí optimální trasu a technické 

provedení. 

Eliminace a zmírnění negativních vlivů na Naturu 2000: 

• 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. 
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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. 

 

 

10.8 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Při výběru projektů k realizaci je třeba standardně zohlednit rozsah a charakter 

památkové ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v 

platném znění. 
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V případě kulturních památek lze zateplení téměř plošně vyloučit, v případě 

zateplení domů nacházejících se v památkově chráněném území může ale nastat 

případ, že zateplení bude za určitých podmínek nebo na části domu připuštěno5. 

Dle místních podmínek je vhodné aktivity konzultovat s orgány památkové péče i 

v případě objektů bez památkové ochrany nacházejících se mimo památkově 

chráněné území. 

Lze doporučit zahrnutí hledisek památkové ochrany do metodiky připravované 

strategie jakožto kritéria pro umisťování fotovoltaicických panelů. Umístění těchto 

prvků by nemělo narušovat vizuální kvality památkově cenných objektů či území. 

 

 

 

 

5 Viz též stanovisko Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP „Zateplení domů z 

hlediska státní památkové péče“ zveřejněné časopisem Stavebnictví 

(http://www.casopisstavebnictvi.cz/zatepleni-domu-z-hlediska-statni-pamatkove-pece_N3240 ) 
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11 STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTŮ 

Územní energetická koncepce nastiňuje cíle a opatření v oblasti užití energie na 

území Kraje Vysočina, dává doporučení pro směrování způsobu hospodaření 

energií. Koncepce nemůže přímo prosazovat či nařizovat projekty, rozhodování o 

konkrétních investičních záměrech závisí na příslušných správních orgánech. 

Nicméně pokud bude v rámci implementace ÚEK KrV docházet k rozhodování o 

konkrétních projektech, navrhnul zpracovatel SEA kritéria k využití při případném 

výběru projektů. Níže navržená kritéria vycházejí z indikátorů pro sledování dopadů 

ÚEK KrV (viz kapitola 9 dokumentace SEA). 

Při výběru aktivit či konkrétních projektů realizovaných v rámci ÚEK KrV 

doporučujeme tato kritéria:  

Ovzduší 

Dojde realizací projektu ke snížení emisí benzo(a)pyrenu? 

Veřejné zdraví 

Povede realizace projektu ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zásobování 

energiemi? 

Povede realizace projektu ke snížení znečišťujících látek? 

Povede realizace projektu ke zvýšení hlukové zátěže a tím k přímému ohrožení 

zdraví nebo snížení akustické pohody? 

Povede ralizace projektu k narušení světelné pohody, k minimalizaci tvorby 

světelného smogu? 

Změna klimatu 

Dojde realizací projektu ke snížení emisí skleníkových plynů? 

Půda a horninové prostředí 

Dojde realizací projektu k nižšímu záboru nezastavěných ploch a ZPF? 

Odpady 

Dojde realizací projektu k vyššímu využití odpadů? 

Příroda, lesy, biodiverzita a krajina 

Bude mít záměr významně negativní vliv na ZCHÚ včetně EVL? 

Dojde realizací projektu k mírně negativnímu ovlivnění ZCHÚ včetně EVL? 
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12 VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Pro účel hodnocení jsme shromáždili aktuální cíle zdravotních politik a porovnali, 

zda budou implementací Koncepce plněny, identifikovali a popsali jsme dotčenou 

populaci a popsali zdravotní determinanty. 

Dále jsme vybrali relevantní témata veřejného zdraví KrV, která by mohla být 

realizací Koncepce dotčena. Hodnocení možných, potenciálních vlivů plnění 

Koncepce proběhlo s přihlédnutím na některé specifické podmínky KrV, tak aby 

bylo možné upozornit na možná rizika/příležitosti s tím spojená. Následně jsme 

formulovali opatření ke snížení negativních a posílení pozitivních vlivů. S ohledem 

na lepší ukazatele zdravotního stavu u obyvatel KrV se posuzování vlivu Koncepce 

na zdraví a pohodu více soustředilo na zlepšení pohody a pocitu bezpečnosti a 

potenciálnímu ovlivnění některých sociálních determinant zdraví, než na pouhé 

posuzování determinant fyzického prostředí. Tyto jsou samozřejmě posouzeny 

v dalších částech SEA. Nelze však očekávat, že se realizace či nerealizace koncepce 

promítne do hrubých ukazatelů zdravotního stavu, které jsou zde uváděny spíše 

ilustrativně, obdobně jako vybrané sociální determinanty.  

 

12.1 RELEVANTNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A JEJICH VAZBA NA 

TÉMATA HODNOCENÉ KONCEPCE 

 

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí  

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (dále 

jen „Národní strategie“) je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného 

zdraví v ČR.  

Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a 

ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných 

mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Rozpracovává vizi systému 

veřejného zdraví jako dynamické sítě zainteresovaných subjektů na všech úrovních 

společnosti a je tedy určena nejen institucím veřejné správy, ale také všem 

ostatním složkám – jedincům, komunitám, neziskovému a soukromému sektoru, 

vzdělávacím, vědeckým a dalším institucím. 



 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA, AKTUALIZACE 2017 - 2042 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KOCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

  112 

 

Jako rámcový souhrn opatření se Národní strategie rozpracuje do jednotlivých 

implementačních dokumentů dle stanovených témat ochrany a podpory veřejného 

zdraví a prevence nemocí, zdravotního stavu obyvatelstva ČR a dalších témat 

veřejného zdravotnictví a organizace zdravotní péče. 

Program zdraví 2020 pro Kraj Vysočina 2016-20206.  

Určitá specifika pro KrV jsou v tomto programu uvedena. Z  programu je například 

patrno, že v KrV dochází k pozvolnému poklesu úmrtí na kardiovaskulární 

onemocnění, stagnují úmrtí na zhoubné nádory a nad průměrem ČR je incidence 

salmonelózy. Některé kapitoly ukazují, že není zásadního rozdílu mezi KrV a ČR 

v oblasti vlivu energetické strategie na zdraví obyvatel.  

Většina z cílů aktualizované ÚEK KrV, především pak operativní cíle směřující 

k bezpečnosti a plynulosti zásobování obyvatel i průmyslových organizací 

energiemi, se úzce dotýká ochrany zdraví a tvorby zdravých životních podmínek a 

příležitostí pro obyvatele kraje. Relevantní cíle koncepce jsou v souladu s cíli 

strategie Zdraví 2020. 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro 

všechny v 21. století 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky 

Zdraví pro všechny v 21. století byl národní variantou programu Světové 

zdravotnické organizace (WHO) Health for all in the 21st century. Tento program je 

od 2014 nahrazen rámcovým programem Evropského Regionu WHO „Zdraví 2020“. 

Tento program byl přijat českou vládou a v současné době jsou zpracovány akční 

plány, zaměřené ponejvíce na chronická onemocnění populace. Relevantní cíle 

koncepce jsou v souladu s některými, relevantními cíli programu Zdraví pro všechny 

v 21. století. 

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 

Od roku 2003 je to v pořadí již čtvrtý dokument, který zahrnuje všechny průřezové 

oblasti týkající se problematiky stárnutí populace. Záměrem je komplexní přístup 

k řešení problematiky stárnutí populace, koordinace a propojování jednotlivých 

strategií rezortů v oblasti přístupů ke stárnutí a vytvoření společných priorit všech 

přijatých opatření. Základním rámcem Národního akčního plánu je zajištění 

dodržování a ochrany lidských práv seniorů.  

Relevantní cíle koncepce jsou v souladu s cíli tohoto plánu. 

 

 

6 

http://ma21.cenia.cz/LinkClick.aspx?fileticket=xfYNR9Y6lAM%3D&tabid=1358&portalid=0&mid=602

&language=cs-CZ  
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NEHAP ČR – Akční plán zdraví a životního prostředí ČR, 

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR je národní aplikací Evropského akčního 

plánu (EHAPE), který dohromady tvoří plány jednotlivých států Evropy. EHAPE byl 

přijat na druhé konferenci ministrů životního prostředí a zdravotnictví v červnu 

1994 v Helsinkách, opírá se o metodiku WHO.  

NEHAP ČR byl přijat usnesením vlády ČR č. 810 z roku 1998. Dokument obsahuje 

soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu 

populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů životního prostředí a koncepční 

podpory zdraví. Na NEHAP navazují místní Akční plány zdraví a životního prostředí 

(LEHAP).  

Relevantní cíle koncepce jsou v souladu s cíli tohoto plánu. 

CEHAPE, 2004 - Akční plán pro Evropu zaměřený na zdraví a životní prostředí dětí 
(Children’s Environment and Health Action Plan for Europe – CEHAPE), 

V roce 2004 byl na 4. Ministerské konferenci v Budapešti věnované zevnímu 

prostředí a zdraví přijat Akční plán pro Evropu zaměřený na zdraví a životní 

prostředí dětí (Children’s Environment and Health Action Plan for Europe – 

CEHAPE). Ve zmíněném plánu se státy zavázaly připravit, koordinovat a realizovat 

opatření týkající se životního prostředí a přispívající ke zdraví dětí. Zejména při 

kontaktu s dětmi (i seniory) jsou výpadky spojení (telefony, e-konektivita) vnímáno 

jako výrazné ohrožení, výrazné snížení kvality života i vlastní bezpečnosti a 

ohrožení zdraví. 

Relevantní cíle koncepce jsou v souladu s cíli tohoto plánu. 

Ministerská deklarace Parma 2010 závazek identifikovat rizika a snižovat expozici 
chemickým látkám a fyzikálním faktorům. 

Ministři ŽP a zdravotnictví se zavázali identifikovat rizika a přijímat opatření ke 

snížení expozic karcinogenům, mutagenům a repro toxickým látkám včetně radonu, 

UV záření, azbestu a endokrinních disruptorů. Do r. 2015 by měla být rizika po 

možnosti identifikována a eliminována. 

Relevantní cíle koncepce jsou v souladu s cíli této deklarace. 

Ministerská deklarace Ostrava 2017 7  (Declaration of the Sic Ministerial 

Conference on Environment and Health) 

Zdůrazňuje, mimo jiné, ochranu a podporu zdraví a pohody a předcházení 

předčasným úmrtím, nemocem a nerovnostem ve vztahu k znečišťování a 

 

 

7 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/341944/OstravaDeclaration_SIGNED.pdf?ua=1 
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znehodnocování prostředí. Soustředí se na rovnost, sociální inkluzi rovnost pohlaví 

v našich environmentálních a zdravotních politikách také s pokorou (respektem) v 

přístupu k přírodním zdrojům a přínosům (benefitům) přírodních zdrojů8. Dále se 

deklarace zabývá udržitelnou produkcí a spotřebou, přechodem od fosilních paliv 

k nahraditelným zdrojům energie v přijatelném časovém rámci, užívání čistých a 

bezpečných technologii a přechodem na nízkoemisní a energeticky efektivní 

dopravu a mobilitu spojenou s městským a územním plánováním. Zmíněna je i 

ochrana klimatu, zdravotní péče a další oblasti životního prostředí a zdraví. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku 
ve venkovním prostředí, označované i jako END – Environmental Noise Directive.  
Směrnice END byla implementována do českého právního řádu v roce 2006 

nepřímou novelou zákona č. 258/2006 Sb., a to zákonem č. 222/2006 Sb., kterým 

se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Cílem směrnice 2002/49/ES 

je na základě stanovených priorit definovat společný přístup k vyvarování se, 

prevenci nebo omezení škodlivých, či obtěžujících účinků hluku ve venkovním 

prostředí. Strategickým a finálním cílem Směrnice 2002/49/ES je snížit v rámci celé 

Evropské unie do roku 2010 počet obyvatel zasažených hlukem ve venkovním 

prostředí hladinou Ldvn nad 65 dB minimálně o 10 % a do roku 2020 o 20 %. 

K tomuto procesu a k jeho cílům slouží jako podklad dva cyklicky se opakující 

dokumenty, a to strategické hlukové mapy a na ně navazující akční hlukové plány.  

Některé z operativních cílů koncepce musí být v dalších stupních posuzování 

podrobena porovnání s přiměřenou ochranou hlukové pohody (tepelná čerpadla, 

větrné elektrárny, rozvodná zařízení)  

Strategie Kraje Vysočina 20209 (dále jen "Strategie") 

Je zpracována jako střednědobý strategický dokument na léta 2014–2020. Strategie 

souvisí zejména s přípravou kraje na blížící se nové programové období EU. 

 

12.2 POPIS DOTČENÉ POPULACE 

Rozlohou 6 796 km2 se Kraj Vysočina řadí na páté místo mezi kraji, počtem obyvatel 

ale až na místo dvanácté, což se odráží ve velmi nízké hustotě osídlení, 75,0 

obyvatele na km2, která dosahuje jen 57 % průměru České republiky a v rámci krajů 

je druhá nejnižší. Na území kraje se nachází 704 samosprávných obcí, po 

Středočeském kraji druhý nejvyšší počet. Z hlediska administrativního členění se 

 

 

8 Oficiální překlad do češtiny ještě není k dispozici. 

9 http://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4052133  
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dělí na 5 okresů, dále na 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Z 

nich nejvíce obcí spadá do ORP Třebíč (93) a nejméně připadá na ORP Pacov (24). 

Pro osídlení v kraji je charakteristická značně rozdrobená sídelní struktura, 

vyznačující se velkým počtem malých obcí. Průměrná populační velikost obce je na 

Vysočině 724 obyvatel. Nejmenší obce (do 199 obyvatel) představují téměř 

polovinu celkového počtu obcí, žije v nich ale pouze 8 % obyvatelstva kraje. Naopak 

na čtyři města s více než 20 tisíci obyvateli připadá více než čtvrtina obyvatel kraje. 

Všech 34 měst se v roce 2015 na celkovém počtu obyvatel kraje podílelo 56,8 %, 

což je o 1,1procentního bodu méně než v roce 2010. Ve stejném období se počet 

obyvatel měst Vysočiny snížil o tři procenta. Statut městyse má v kraji 42 obcí, ve 

kterých žije téměř 49 tis. obyvatel, tj. téměř desetina obyvatel kraje10. 

V Kraji Vysočina žilo dle údajů ČSÚ na konci roku 2016  508 952 obyvatele. Z toho 

252 695 mužů a 256 257 žen. Průměrná hrubá mzda za 1. až 4. čtvrtletí 2016 byla 

v KrV 25 222.-Kč, nyní 25 972.- Kč nezaměstnanost 5,07 %, nyní 3,63% 

Od roku 2010 se na Vysočině projevuje neustálý pokles počtu obyvatel především v 

důsledku záporného migračního salda. Nejvíce se počet obyvatel kraje snížil migrací 

v roce 2013, kdy relativní počet přistěhovalých činil 6,1 osob na 1 000 obyvatel a 

počet vystěhovalých představoval 7,7 osob na 1000 obyvatel. Přirozený přírůstek 

byl nejvyšší v roce 2014, kdy dosáhl 0,9 osoby na tisíc obyvatel, úbytek populace 

kraje přirozenou měnou byl zaznamenán v letech 2012 a 2013.  

Od poloviny 19. století do současnosti, tedy v období, za které existují spolehlivé 

údaje o počtu obyvatel, lze zaznamenat velký nárůst počtu obyvatel bydlících ve 

městech. V roce 1850 bydlelo v současných městech kraje pouze 118 474 osob, 

tedy 23,0 % obyvatelstva kraje. K 31. 12. 2015 žilo ve městech na Vysočině již 289 

777 obyvatel, tedy 56,8 % obyvatel kraje. To byl však výrazně nižší podíl než v celé 

ČR (69,5 %) a třetí nejnižší hodnota ze všech krajů ČR hned po Středočeském a 

Olomouckém kraji. S prodlužující se střední délkou života stoupá počet obyvatel 

nad 65 let věku, což stejně jako v celé ČR i v Kraji Vysočina vede k procesu 

pozvolného demografického stárnutí populace. To se v brzké době projeví nejen ve 

sféře sociální a ekonomické, ale i zdravotní a zdravotnické11.  

 

 

10  https://www.czso.cz/documents/10180/32624234/33013216a1.pdf/29b87c1e-9cbd-49a0-a6d5-

78269a9372b7?version=1.3  

 

11  https://www.czso.cz/documents/10180/32624234/33013216a1.pdf/29b87c1e-9cbd-49a0-a6d5-

78269a9372b7?version=1.3  
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Obrázek 1: Pohyb obyvatel ve správních okresech Kraje Vysočina (zdroj ČSU12) 

 

 

Největší pokles obyvatel zaznamenal okres Třebíč, a to zejména vlivem záporné 

migrace, kdy okres opouští více osob, než se do něho přistěhuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 file:///C:/Users/jaroslav/Desktop/VYSO%C4%8CINA%20SEA2017/demografie%20KrV.pdf  
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Graf 3: Střední délka života v krajích v letech 2014–2015 (zdroj ČSU13) 

 

Z uvedeného grafu je patrno, že Kraj Vysočina ve střední délce života patří mezi 

lepší kraje, ale souvislost s kvalitou životního prostředí není jednoznačná, protože 

v tomto ukazateli je na prvním místě Hl. Praha. 

 

Graf 4: Věková struktura a index stáří 2016 (zdroj ČSU)14 

 

 

 

13 http://www.uzis.cz/system/files/demozem2015.pdf 

14 file:///C:/Users/jaroslav/Desktop/VYSO%C4%8CINA%20SEA2017/demografie%20KrV.pdf  
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Roste naděje delšího dožití při narození. Dalším demografickým ukazatelem je 

naděje dožití neboli střední délka života. V Kraji Vysočina pro muže narozené v roce 

2015 představuje 76,7 let (před patnácti lety byla o téměř pět let nižší) a pro ženy 

narozené v roce 2015 je to 82,3 let (před patnácti lety byla o necelých pět let nižší). 

Z mezikrajského srovnání vychází Vysočina jako jeden z regionů s nejvyšší střední 

délkou života. U mužů i žen zaujímá druhou příčku za Hlavním městem Prahou což 

ukazuje, že souvislost s kvalitou životního prostředí není jednoznačná. 

V průběhu roku 2015 se v Kraji Vysočina živě narodilo 5 349 dětí, což bylo o 15 více 

než v roce předchozím, v posledních šesti letech zůstal v kraji počet živě narozených 

dětí pod hranicí pěti tisíc pouze v roce 2013. Úroveň úhrnné plodnosti v roce 2015 

dosáhla hodnoty 1,629 živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku. 

Jde o nejvyšší hodnotu ve sledovaném období. 

 

Graf 5: Přirozený, migrační a celkový přírůstek (úbytek) obyvatel Kraje Vysočina (zdroj ČSU15 

 

 

V počtu osob přistěhovalých do kraje po roce 2010 mají mírnou a rostoucí převahu 

ženy. U vystěhovalých je situace podobná. Mezi přistěhovalými i vystěhovalými 

jednoznačně převažují osoby v produktivním věku (15 až 64 let), jejich podíl se však 

mírně snižoval, naproti tomu rostl podíl dětské složky a osob v poproduktivním 

věku. Podíl obyvatel ve věku 65 a více let je vyšší u přistěhovalých než u 

vystěhovalých. V průběhu let 2010 až 2015 se do Kraje Vysočina ze zahraničí 

přistěhovalo nejvíce osob v roce 2015 (492 osob) a nejméně v roce 2011 (348), po 

poklesu z počátku současné dekády se opět projevuje mírný nárůst migrace ze 

zahraničí. U zahraničního stěhování převládal počet přistěhovalých nad 

vystěhovalými (celkem se do kraje z ciziny přistěhovalo 2 485 osob, naopak se do 

 

 

15 file:///C:/Users/jaroslav/Desktop/VYSO%C4%8CINA%20SEA2017/demografie%20KrV.pdf  
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zahraničí vystěhovalo 1 763 obyvatel Vysočiny), záporné saldo zahraniční migrace 

bylo zaznamenáno v jediném roce (2013). Celkově se přistěhovalí z ciziny podíleli 

na celkové migraci do kraje 12,8 %, vystěhovalí do kraje 12,8 %, vystěhovalí do 

ciziny pak tvořili 7,6 % vystěhovalých z kraje. 

Pokud sledujeme úmrtnost na jednotlivé příčiny, k nejvýraznějšímu nárůstu došlo u 

nemocí dýchací soustavy, zde se zvýšila standardizovaná úmrtnost mužů i žen. 

Naopak pokles byl zaznamenán u úmrtnosti v důsledku zhoubných novotvarů, zde 

zaznamenáváme vytrvale klesající trend u obou pohlaví. V důsledku toho došlo k 

mírným posunům i ve struktuře zemřelých dle příčin. Nejčastější příčinou smrti byly 

v ČR v roce 2015 i nadále u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy. Ty se podílely 

na celkovém počtu úmrtí 42 % u mužů a 50 % u žen a zapříčinily v souhrnu téměř 

51 tis. případů úmrtí. Druhou nejčetnější příčinou jsou již dlouhodobě zhoubné 

novotvary16. 

Pokles úmrtnosti v ČR na kardiovaskulární nemoci a zhoubné nádory je patrný 

z následujících grafů. Kraj Vysočina kopíruje v tomto trendu situaci v ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 file:///C:/Users/jaroslav/Downloads/demozem2015%20(4).pdf  
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Graf 6: Struktura zemřelých podle příčin v roce 2010 a 2015 (zdroj UZIS17) 

 

 

 

Rozložení standardizované úmrtnosti v ČR ukazují následující obrázky. 

 

 

 

 

17 UZIS Zemřelí 2016 
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Obrázek 2: Index změny standardizované úmrtnosti (na 100 000 osob) mezi lety 2006 až 2015 

(2006 = 100 %) (zdroj UZIS18) 

 

 

Většina okresů KrV patří, v tomto ukazateli k těm „lepším“ v ČR. 

 

Obrázek 3: Standardizovaná úmrtnost 2015 mužů na 100 000 (zdroj UZIS21) 

 

 

 

18 UZIS, Zemřelí 2016 
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Obrázek 4: Standardizovaná úmrtnost žen na 100 000 2015 (zdroj UZIS) 

 

 

KrV patří k těm s průměrnou až nižší standardizovanou úmrtností, a to celkově, na 

choroby kardiovaskulárního systému i na novotvary. Nejnižší úmrtnost, a tedy 

nejvyšší naději dožití zaznamenáváme již dlouhodobě u mužů i žen v kraji Hl. m. 

Praha, kde se muži při narození mají naději dožít 77,7 roku a ženy 82,6 roku. 

Regiony s vysokou hodnotou naděje dožití jsou u mužů dále kraje 

Královéhradecký, Pardubický a Vysočina s hodnotou naděje dožití převyšující  

76 let, u žen jsou to Kraje Vysočina a Jihomoravský s hodnotou naděje dožití vyšší 

než 82 let. 

Kojenecká úmrtnost v rámci krajů ČR je v KrV průměrná a v ČR obecně velmi nízká, 

příčinou je vysoce kvalitní a rychle dostupná zdravotní péče. Dlouhodobě se v ČR 

udržuje kojenecká úmrtnost 2,5 na 10.000 živě narozených. V KrV byla v roce 2015 

1,9, tedy pod hodnotou v celé ČR. 

Diabetes je onemocnění, které je dáváno do souvislosti se znečištěním ovzduší19 

jemnými částicemi. I když tyto vztahy nejsou jednoznačně přijímány. Zlepšení 

kvality ovzduší lze tedy chápat jako jistou prevenci exprese inzulinové rezistence a 

zároveň je diabetická populace kandidátem pro onemocnění kardiovaskulární a je 

tak citlivá vůči environmentální zátěži, jíž znečištění ovzduší je. Tato populace bude 

mít zlepšené podmínky pro průběh nemoci, pokud dojde ke zlepšení ovzduší. 

 

 

19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3501850/  
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Obrázek 5: Léčení diabetici v ČR podle krajů (2014) (zdroj dat: ČSÚ) 

 

Z uvedené tabulky je patrno, že KrV patří kraje s nižším (relativně na 100 000 

obyvatel) výskytem diabetu. 

 

12.3 DETERMINANTY ZDRAVÍ 

Zdraví obyvatel je ovlivňováno vnitřními i zevními faktory, které označujeme jako 
determinanty. Determinanty zdraví se mohou dále dělit na přímo působící, které se 
považují za etiologické faktory (původce infekcí, působení zevních sil – násilí) a 
nepřímé. V HIA se většinou zabýváme hodnocením nepřímých determinant. I tyto 
lze různě dělit. 

Na ty, které jsou nám předurčeny – determinace genetickou výbavou (pohlaví, 
somatický typ, krevní skupina aj., tyto se někdy mohou označovat jako vnitřní 
determinanty).  

Zdraví člověka je však utvářeno působením celé řady vnějších vlivů – determinant a 
zejména potom jeho životním stylem, tj. tím, jak se v daném prostředí chová, co jí, 
co dělá, jaké má zlozvyky. 

Při hodnocení vlivu na veřejné zdraví, resp. na zdraví obyvatel převažuje tendence 
nadhodnocovat determinanty fyzického prostředí člověka (ovzduší, vodu, hluk) a 
upozadit sociální determinanty a životní styl. O vzájemném poměru těchto vlivů se 
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vedou polemiky a je této problematice věnován značný prostor ve výzkumu 
veřejného zdravotnictví. Sociální determinanty jsou tedy ty okolnosti, do kterých 
se lidé narodili a ve kterých vyrostli, stále v nich žijí, pracují a stárnou. A také 
systémy, které zajišťují prevenci a léčení nemocí. Za ty s největším potenciálem 
vlivu na zdraví se považují ekonomický status a vzdělání20. 

Graf 7: Základní determinanty zdraví21  

 

 

Vybrané determinanty použité při hodnocení koncepce. 

• Sociální a ekonomické (zaměstnanost, vzdělání, plat)  

• Specifický determinant - umístění JE Dukovany 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 http://www.who.int/pmnch/topics/economics/20100222_marmotreport/en/  

21 

http://ma21.cenia.cz/LinkClick.aspx?fileticket=xfYNR9Y6lAM%3D&tabid=1358&portalid=0&mid=602&language=

cs-CZ  
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Graf 8: Pracovní síla v KrV 1997–2015 (zdroj ČSU22) 

 

 

Míra zaměstnanosti, tj. podíl zaměstnaných osob na celkové populaci, v roce 
2015 v Kraji Vysočina dosáhla hodnoty 54,7 %, což bylo o 0,3procentního bodu 
méně než v roce 2014. Avšak ve srovnání s rokem 2010 to představuje nárůst o 
0,6 bodu. U mužů se projevovala spíše klesající tendence, když míra 
ekonomické aktivity byla v roce 2015 o 0,3 bodu nižší než v roce 2010, naproti 
tomu u žen mezi stejnými roky vzrostla o 1,3procentního bodu. Relativně 
vysoký podíl zaměstnaných v primárním sektoru, nízký v sektoru terciárním. 
Primární sektor (zemědělství, lesnictví, rybářství) má v Kraji Vysočina výjimečné 
postavení. Vysočina v mezikrajském srovnání dlouhodobě vykazuje nejvyšší 
podíl zaměstnaných v tomto sektoru. Přesto v absolutním vyjádření počet 
pracovníků v primárním sektoru i na Vysočině klesá a snižuje se i jeho podíl na 
celkovém počtu zaměstnaných osob – vzdor nárůstu v roce 2015, kdy v 
primárním sektoru na Vysočině pracovalo 18,2 tisíc osob, což představovalo  
7,7 % celkového počtu zaměstnaných. V sekundárním sektoru (dobývání a 
úprava nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, 
plynu a vody, stavebnictví) v roce 2015 tento podíl činil 45,8 %, v absolutním 
vyjádření 108,4 tisíce osob. Na Vysočině tak v primárním i sekundárním sektoru 
opět vzrostla zaměstnanost a zvýšil se jejich podíl na celkovém počtu 
zaměstnaných v kraji. Naproti tomu se snížil význam terciárního sektoru, jehož 
podíl na celkovém počtu zaměstnaných se v roce 2015 snížil proti předchozímu 
roku o 2,6 bodu na 46,5 %. V absolutním vyjádření v tomto sektoru na Vysočině 
pracovalo 110,2 tisíce osob (o téměř sedm tisíc méně než v roce 2014). Podíl 
terciárního sektoru tak stále zůstává hluboko pod průměrem České republiky, 
který byl v tomto roce o 12,5procentního bodu vyšší18. 

 

 

22 file:///C:/Users/jaroslav/Desktop/VYSO%C4%8CINA%20SEA2017/demografie%20KrV.pdf  
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Z uvedeného je patrno, že posuzovaná koncepce se nepřímo dotýká poměrně 
velkého počtu zaměstnaných v KrV. V některých ohledech lze očekávat 
změnu ve skladbě zaměstnanosti – pokles zaměstnanců v dobývání a úpravě 
nerostů a zvýšení počtu pracovníků v distribuci energii, často s vyššími nároky 
na vzdělání. 

 

Graf 9: Míra ekonomické aktivity obyvatel (zdroj ČSU) 

 

 

 

 

Na konci roku 2016 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v Kraji Vysočina 5,17 %, když 

ještě ke konci listopadu 2016 činil pouze 4,54 %. Proti roku 2015 bylo zaznamenáno 

snížení podílu o 1,05 bodu. V mezikrajském srovnání byl osmý nejnižší a proti 

republikovému průměru byl nižší o 0,02 bodu. Podíl nezaměstnaných vyšší než šest 

procent byl tentokrát zaznamenán pouze v jediném okrese Vysočiny, třebíčském, 

kde dosáhl úrovně 6,77 %. 

Míra vzdělanosti se v Kraji Vysočina nevymyká z úrovně ČR, drží se v blízkosti 

průměru. Nejvyšší vzdělanost je tradičně v Praze a Jihomoravském kraji. 

 

Graf 10: Vzdělání v Kraji Vysočina 

 

Naplnění energetické koncepce kraje může, tak jak tomu je obvyklé, zvýšit počet 

pracovních míst pro osoby s vyšším vzděláním. 
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Graf 11: Medián mezd a jeho vývoj v KrV (zdroj ČSU 

 

Zvláštní a specifickou „komplexní“ determinantou zdraví je v KrV umístění JE 

Dukovany, kde lze vysledovat několik rovin souvisejících determinant. 

o Pozitivní determinanty sociální a ekonomické – vyšší vzdělanost a 
přehled, vyšší příjmy jak pracovníků, tak vyšší možnosti dosáhnutí 
na kompenzační opatření, zejména v zóně havarijního plánování 

o Strach z jaderné havárie 

o Obavy z dlouhodobého působení ionizujícího záření JE 

o Pracovní prostředí zaměstnanců a vnímání jejich rizika při zakládání 
rodin 

o Možnosti nezhoršování životního prostředí necitlivým umístěním 
jiných zdrojů el. energie a tepla a lepší využití potenciálu JE. 

V obcích uvnitř níže uvedené zóny havarijního plánování jsou občané školeni a 
cvičeni k zvládnutí případné havárie s únikem radiace. Pro takový případ jsou 
vybaveni jak příručkou, tak jodovými preparáty s návodem na dávkování. Vnímaní 
rizika sousedství jaderné elektrárny se v čase mění, mění se i se situací ve světě kde 
jakákoliv jaderná havárie kdekoliv na světě vnímání rizika zvyšuje. Negativní vliv na 
duševní pohodu je však vyvážen kvalitou života v obcích, a tak není divu, že většina 
obyvatel existenci JE vnímá spíše kladně a negativně by vnímalo její odstavení. 
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Obrázek 6: Schématické znázornění zóny havarijního plánování JE Dukovany 

 

 

Popis hlavních problémů veřejného zdraví souvisejících s hodnocenou koncepcí 

Naplňování jednoho z cílů ÚEK KrV, tedy bezpečné, spolehlivé, hospodárné a 

ekologicky šetrné zásobování obyvatel energiemi je samo o sobě důležitým 

předpokladem pro zajištění základních potřeb nezbytných pro udržení dobrého 

zdraví. Souvisí nejen s fyzickým životním prostředím teplo, světlo, mikroklima, 

zásobování pitnou vodou, likvidace odpadů atp., ale také s bezpečností potravin 

dodržováním chladového režimu, s rozsahem i kvalitou poskytované zdravotní 

péče. Zajištění bezpečné telefonické a internetové komunikace zvyšuje pocit 

bezpečí, a tak vede ke zlepšení duševní pohody. 

Posuzovaná energetická koncepce neřeší přímo změny v životním stylu obyvatel, 

ale nepřímo zvyšuje požadavky na vzdělání a s velkou pravděpodobností i zvyšování 

příjmu pracovníků v daném odvětví a souvisejících profesích, což je také nepřímý 

asi nevelký ale pozitivní vliv na zdraví. 

Posuzovaná koncepce na úrovni předložených detailů nezvyšuje zdravotní rizika, 

resp. je nemění. 

 Dlouhodobé překračování limitů pro benzo(a)pyren ve větších městech KrV 

Předložená koncepce může snížit expozici benzo(a)pyrenu. Jde o indikátor expozice 

polyaromatickým uhlovodíkům, které tvoří velmi heterogenní směs s různou 
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biologickou aktivitou a toxicitou. Jejich účinky na lidské zdraví jsou velmi široké, byla 

prokázána imunotoxicita, genotoxicita, karcinogenita a reprodukční toxicita.  

Implementace některých navržených opatření může vést ke snížení expozice 

obyvatelstva imisím PAH resp. B(a)P. Jde zejména o opatření v bodu 5. snižování 

emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, by mohlo mít určitý nepřímý 

pozitivní vliv na veřejné zdraví, a to mj. na snížení rizika vzniku rakoviny plic a 

dalších onemocnění, a to i u budoucích populací.  

 Zvyšování expozice hluku 

Dalším specifickým problémem z pohledu veřejného zdraví je zvyšování expozice 

obyvatelstva hluku. 

S ohledem na strategický charakter posuzované koncepce nelze očekávat, že její 

implementací dojde k překračování limitů pro akustický tlak (hluk), ale nelze 

vyloučit dopady v oblasti obtěžování hlukem, vliv na pohodu obyvatel v blízkosti 

některých zdrojů alternativních nebo nových energetických zdrojů. Zejména nové a 

monotónní zdroje i podlimitního hluku obtěžují. U každého člověka existuje určitý 

stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku hluku, jako významně 

osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10–20 % vysoce senzitivních 

osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60–80 % populace platí 

kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže. Dle WHO23 je 

během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní 

hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB a nad LAeq = 

35 dB uvnitř interiéru pro bydlení. Tam, kde je to možné, zejména při novém 

rozvoji území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší, přičemž během 

večera a noci by hladina hluku měla být o 5–10 dB nižší nežli ve dne. 

 

12.4 HODNOCENÍ MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A FORMULACE OPATŘENÍ 

K POSÍLENÍ POZITIVNÍCH VLIVŮ 

S ohledem na to, že KrV patří k zdravějším, nelze očekávat zásadní zlepšování 

fyzického zdraví či radikální změny ve zdravotním stavu obyvatel. Také změny 

prostředí, resp. způsobu života spíše na venkově, než ve městě se realizací 

koncepce nezmění. Realizace koncepce však může, většinou pozitivně ovlivnit 

pohodu obyvatel, zvýšit jejich pocit bezpečí a snížit vnímání rizik. Pro obyvatele KrV 

žijících ve městech mohou být lehce pozitivní i změny v kvalitě ovzduší. 

 

 

23 http://apps.who.int/iris/handle/10665/66217  
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Předmětem hodnocení možných vlivů koncepce na veřejné zdraví jsou opatření, u 

nichž byla shledána nějaká vazba na výše uvedená témata – specifické problémy 

veřejného zdraví. 

Opatření: 

1.1 Zpracování metodického pokynu, jak stavební úřady mají postupovat při 

posuzování nových staveb a změn stávajících z hlediska souladu s ÚEK. 

Toto opatření nemůže mít zdánlivě žádný vliv na veřejné zdraví, ale jistota ve 

stavebním řízení, jistota a transparentní jednání na stavebním úřadu významně 

přispěje k pohodě obyvatel a ke snížení jejich stresu, a tak lze očekávat určitý ne 

příliš významný nepřímý pozitivní vliv na veřejné zdraví.  

1.2 Zpracování strategie /doporučení pro provozovatele SZT, jak zvyšovat jejich 

konkurenceschopnost a míru spokojenosti jejich zákazníků. 

Zda a jak významný vliv na veřejné zdraví bude mít realizace tohoto opatření, bude 

záležet na tom, jakým způsobem a kolika zákazníků se dotkne a jak významné 

změny v ekonomice nastanou. Spokojenost obyvatel je pozitivní pro jejich zdraví. 

2.1 Zavést a neustále rozvíjet technické možnosti systému energ. managementu 

certifikovaného dle ISO 50 001 na budovách v majetku kraje. 

Zlepšení řízení zásobování energiemi může zvýšit pocit bezpečí a pohody obyvatel. 

Ve veřejných budovách jde např. o pohodu při využití výpočetní techniky (snížení 

počtu výpadků sítí, zásobování el. proudem) o pocit bezpečí, daný osvětlením a 

otopem (u budov v majetku kraje např. škol). 

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). 

Lze očekávat snížení emisí, zejména emisí PAH a tak nepřímo asi ne příliš významně, 

ale pozitivně ovlivnit veřejné zdraví. 

3.3 Vypracovat územní studii pro využití potenciálu k instalaci tepelných čerpadel. 

Většinu tepelných čerpadel lze provozovat neutrálně pro hlukovou pohodu, ale 

v případě čerpadel vzduch-voda je nutno být při umístění venkovní jednotky 

obezřetný k možnému obtěžování hlukem. 

4.1 Zpracovat analýzu možností rozšíření KVET 

Toto opatření je s velkou pravděpodobností neutrální k veřejnému zdraví, ale může 

pozitivně ovlivnit ceny energií, a tak i ekonomické determinanty zdraví. 

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

realizaci záměru. 

Jakékoliv lepší využití energetického potenciálu JE Dukovany je z hlediska vlivu na 

veřejné zdraví nepřímo pozitivní, snížením emisí skleníkových plynů, emisí škodlivin 

do ovzduší a zlepšení vztahů mezi JE a obyvateli dotčených obcí, zejména těch 
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v zóně havarijního plánování. Pozitivní bude s velkou pravděpodobností i 

ekonomický vliv snížením nákladů na vytápění. 

5.1 Podpora projektů na snižování emisí a zvyšování energetické účinnosti 

energetických zdrojů 

Vzhledem k tomu, že podpora ze strany KrV bude spočívat pouze ve sledování a 

koordinaci jednotlivých projektů, nelze u tohoto opatření spatřovat přímý vliv na 

veřejné zdraví. Zda a jak významný vliv na veřejné zdraví bude mít realizace tohoto 

opatření, bude záležet na charakteru a parametrech jednotlivých podporovaných 

projektů. Obecně lze očekávat určitý, ne příliš významný nepřímý pozitivní vliv na 

veřejné zdraví. 

5.2 Monitorovat vývoj emisí skleníkových plynů, stanovit cíl jejich absolutního 

snížení v budoucnu, a navrhnout strategii jeho dosažení. 

Dopady změny klimatu na veřejné zdraví jsou vesměs považovány za negativní a 

zdravotně rizikové, proto jakýkoliv příspěvek ke snížení emisí skleníkových plynů je 

nutno vnímat jako pozitivní pro zdraví, i když s ohledem na krajský rozměr i 

charakter opatření nelze očekávat jeho implementací významnou změnu v emisích 

skleníkových plynů. 

5.3 Podporovat rychlejší obnovu kotelního fondu na území KrV. 

Vzhledem k tomu, že podpora ze strany KrV bude spočívat pouze ve vedení 

informační kampaně ukazující důvody pro modernizaci kotlů a možnost získání 

dotací a optimalizaci procesu vyřizování žádosti, nelze u tohoto opatření spatřovat 

žádný přímý vliv na veřejné zdraví. Vliv může být pouze nepřímý a pravděpodobně 

ne významný. 

6.2 Specifikovat opatření pro zvýšení spolehlivosti a dostupnosti dodávek elektrické 

energie z distribuční sítě na území KrV 

Samotná identifikace problémů a specifikace opatření je k veřejnému zdraví 

neutrální. Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti dodávek el. energie může mít 

v konečném důsledku omezený pozitivní vliv na veřejné zdraví, zejména na pocit 

bezpečí a pohody. 

7.1. Sestavit seznam odběrných míst elektrické 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 alespoň v omezeném rozsahu zajistit (tj. autonomní zásobování 

elektřinou na úrovni odběrného místa) 

Zajištění spolehlivého zásobování energií u vybraných odběrných míst je 

předpokladem pro zajištění zájmů veřejného zdraví a realizace takových opatření by 

měla omezený pozitivní vliv, nicméně samotné vypracování seznamu takových míst 

nemá vliv na veřejné zdraví žádný. 

7.2 Ověření proveditelnosti možného vytvoření ostrovního provozu i na vybrané 

menší lokalitě s využitím místního vhodného zdroje elektřiny. 
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Vedle ověření proveditelnosti je nutno ověřit spolehlivost takového řešení 

v krizových podmínkách výpadku el. energie. Potenciálně jakékoliv zabezpečení 

plynulých dodávek elektřiny je pozitivní pro zdraví. 

 

12.5 POTENCIÁLNÍ KUMULATIVNÍ VLIVY 

Spolehlivé zásobování obyvatel energiemi je důležitým předpokladem pro zajištění 

základních potřeb nezbytných pro udržení dobrého zdraví (teplo, světlo, 

mikroklima, chladící režim, rozsah zdravotní služeb, zabezpečení komunikačního 

spojení). Do budoucna je jistě žádoucí zvýšit bezpečnost a spolehlivost zásobování 

energiemi, zlepšit hospodárnost v této oblasti a zajistit udržitelný rozvoj. Vzhledem 

ke strategickému charakteru koncepce nelze předpokládat, že by její implementace 

měla na veřejné zdraví významný vliv. I když výdaje za energie jsou významnou 

položkou rodinného rozpočtu i výrobních či provozních nákladů, nelze očekávat 

implementací posuzované koncepce, zejména s ohledem na krajský rozměr, zásadní 

dopady. 

 

12.6 ZÁVĚR 

Cíle koncepce jsou stanoveny v souladu s cíli strategických dokumentů z oblasti 

veřejného zdraví a realizace některých navržených opatření může mít v konečném 

důsledku určitý pozitivní vliv na hodnocená témata, a tedy na lidské zdraví. 

Realizace opatření navržených v koncepci může zvýšit potřebu dodávek energií, 

dále může přispět ke snížení vnímání zdravotního rizika JE zlepšením komunikace 

a lepším využitím energetického potenciálu JE Dukovany. Mírný pozitivní vliv je i 

v potenciálu snížení emisí škodlivin do ovzduší a emisí skleníkových plynů. 
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13 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 

Územní energetická koncepce Kraje Vysočina (aktualizace 2017 - 2042) je 

dlouhodobá strategie, připravena pro období do roku 2042. 

ÚEK KrV vznikla jako aktualizace stávající Územní energetické koncepce KrV. 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., o hospodaření s 

energií, a nařízením vlády ČR č. 232/2015, o státní energetické koncepci a územní 

energetické koncepci.  

Součástí ÚEK KrV je analytická a návrhová část. 

Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina schvaluje zastupitelstvo Kraje 

Vysočina. 

Obsah a rozsah vyhodnocení vlivů Územní energetické koncepce Kraje Vysočina byl 
stanoven na základě zjišťovacího řízení vedeného odborem posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované prevence MŽP, které bylo ukončeno vydáním závěru 
zjišťovacího řízení dne 28. června 2017, číslo jednací 41850/ENV/17. Práce na 
vlastním hodnocení a zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů ÚEK KrV na 
životní prostředí a veřejné zdraví probíhaly v období srpen-září 2017. 

Základní rámec pro hodnocení ÚEK KrV představuje sada témat životního prostředí. 
Tato témata jsou stanovena na základě požadavků zákona 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a dále na základě 
analýzy stavu životního prostředí v zájmovém území. 

Tabulka 14: Přehled hodnocených složek životního prostředí a zdraví a souvisejících specifických 

témat 

Téma Specifické problémy 

Ovzduší 

Překračování imisního limitu benzo(a)pyrenu a lokálně zvýšená 
koncentrace suspendovaných částic PM2,5 v sídlech. 

Pomalé zlepšování imisní situace (neplnění cílů PZKO, který 
předpokládá splnění imisních limitů na celé ploše kraje do 
roku 2020). 

Veřejné zdraví 

Pomalejší implementace opatření na snížení expozice PAH a 
skleníkových plynů a větší využití potenciálu JE v kraji. 

Kvalita života daná jistotou zabezpečení zásobování energiemi. 

Zabezpečená ochrana obyvatel v okolí JE Dukovany. 

Změna klimatu 
Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla a dopravy. 

Odolnost energetického systému proti extrémním projevům 
klimatické změny. 

Půda a horninové 
prostředí 

Úbytek ZPF a nezastavěných ploch 

Eroze ze zemědělských a jiných nezpevněných pozemků 

Voda Problémy jakosti povrchových vod 
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Povodňové riziko 

Spotřeba vody 

Vliv na vodní režim 

Odpady Doprava odpadů ke zpracování 

Příroda, lesy, 
biodiverzita a krajina 

Stav lesů 

Zábory a fragmentace lesní půdy 

Špatný stav zeleně 

Degradace citlivých stanovišť 

Ubývání zeleně, přírodních stanovišť a ohrožených druhů 

Integrita a stav ZCHÚ a lokalit Natura 2000 a jejich předmětů 
ochrany 

Narušování krajinného rázu výraznými stavbami 

Kulturní památky 

Poškozování památek vlivem atmosférické depozice na 
památkové objekty 

Negativní vliv necitlivě provedených investic na památkové 
hodnoty území či objektů 

 

Samotné hodnocení vlivů ÚEK KrV probíhalo na úrovni oblastí, které jsou také 
nazývány cíli, resp. na úrovni opatření. 

Součástí návrhu koncepce je Příloha č. 4 "Seznam významných energetických 

projektů/staveb naplňujících ÚEK KrV". Seznam je dále členěn na "Veřejně 

prospěšné projekty/stavby" a "Ostatní připravované projekty/stavby". Veřejně 

prospěšné projekty/stavby jsou záměry převzaté ze ZÚR Kraje Vysočina a byly na 

strategické úrovni již posouzeny (v rámci SEA ZÚR KrV) a dále byly posouzeny i 

z hlediska vlivů na lokality Natura 2000. V rámci SEA ÚEK KrV již tyto záměry 

hodnoceny nebyly. Protože od doby posouzení ZÚR a jejich aktualizací došlo 

k vyhlášení nových evropsky významných lokalit (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. 

Druhou částí Přílohy 4 návrhu koncepce jsou "Ostatní připravované 

projekty/stavby". Jedná se o dva projekty v oblasti zásobování el. energií, 1 projekt 

v oblasti zásobování plynem, 4 projekty v oblasti zásobování teplem a 1 projekt 

zařazen jako ostatní. U těchto projektů není známo jejich umístění (vedení v území), 

bylo nakonec rozhodnuto v rámci SEA ÚEK KrV nezpracovávat původně zamýšlenou 

územní analýzu střetů projektů s předměty ochrany přírody a krajiny. Jejich vliv byl 

hodnocen v rámci jednotlivých opatření. 

Z provedeného hodnocení vyplynulo, že celkově bude mít implementace ÚEK KrV 
méně významný pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví tj.: 

• V souhrnu všechna navržená opatření ÚEK KrV budou mít málo významný 
pozitivní vliv na kvalitu ovzduší, popř. v některých případech nelze vlivy 
jednoznačně identifikovat. 

• ÚEK bude mít převážně pozitivní vlivy na veřejné zdraví, emise skleníkových 
plynů z energetiky, odpady a kulturní památky za předpokladu přijetí opatření 
uvedených v kapitole 10; 
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• Možné negativní vlivy představují některé projekty uvedené v Příloze č. 4 
návrhu koncepce, a to zejména na přírodu, lesy, biodiverzitu a krajinu. 

• Riziko negativních vlivů lze spatřovat např. v případě záborů kvalitní 
zemědělské půdy pro účely pěstování biomasy, výstavby fotovoltaických 
elektráren apod. (pro tyto situace jsou navržena opatření v kapitole 10). Další 
rizika jsou spojená se zateplováním budov, podobně existuje riziko negativního 
ovlivnění kulturních památek uvnitř nebo v blízkosti památkově chráněných 
území. 

Případné negativní vlivy lze řešit na úrovni konkrétních projektů (a s využitím 
doporučení formulovaných v kapitole 7 této dokumentace). Mezi nejdůležitější 
patří: 

• Termínově sladit realizaci opatření, která byla při společném provedení 

identifikována jako nejpřínosnější pro kvalitu ovzduší (opatření 2.3, 4.3 a 

5.3), například formou akčního plánu se stanovenými termínovanými úkoly 

kompetentních subjektů. 

• Maximalizovat výhody spojené s přítomností JE Dukovany pro bezpečné a 

plynulé zásobování elektrickou energií a teplem. 

• Rozhodování o podpoře využití biomasy založit na analýze bilance vložené a 

získané energie (Energy Return on Energy Investment - EROEI) a úplné 

emisní bilance v CO2 ekv., jinak může být výsledný efekt z hlediska ochrany 

klimatu negativní. 

• V rámci metodiky sledování (u opatření 5.2 koncepce ÚEK) zohlednit rovněž 

emise ze zdrojů mimo energetiku, průmysl a dopravu. Zahrnout emise ze 

zemědělství a LULUCF. 

• Rizika potenciálního negativního kumulativního vlivu na zábor ploch 

(zejména ZPF) musí být kontrolována standardními nástroji územního 

plánování. 

• U fotovoltaických elektráren upřednostňovat využití ploch brownfields, 

popř. umístění na střechách a fasádách budov. Neumisťovat fotovoltaické 

elektrárny na půdy výjimečně odnímatelné. 

• Pro pěstování pěstování energetických plodin upřednostnit pěstování na 

devastovaných půdách, či využití kontaminovaných pozemků. 

• Rizika potenciálního ovlivnění především povrchových vod v souvislosti s 

pěstováním biomasy mohou být zmírněny výběrem vhodného stanoviště, 

vhodným typem vysazené plodiny a správným postupem orby. 

• K případné dopravě odpadů (k využití v energetice jako druhotný zdroj 

energie) využít v maximální možné míře dopravu po železnici. 

• Na projektové úrovni minimalizovat negativní vlivy tepelného napáječe 

z EDU (vhodná trasa a technické provedení). Trasa by měla být vedena 

mimo EVL Velký kopec a dále zohlednit i další přírodní a krajinné hodnoty. 

Pokud bude napaječ uložen v zemi, budou vlivy menší, je však třeba 
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zohlednit i vlivy během vlastních prací a umístění nadzemních částí. 

Obdobně je nutné minimalizovat případné negativní vlivy dalších projektů. 

• Klást důraz na kvalitu vypracování Studie rozvoje užití biomasy a zohlednění 

zájmů ochrany přírody. Dokument by měl zahrnout mj. problematiku půdní 

eroze, zachování cenných přírodních stanovišť, zejména lučních a lesních, 

ochrany krajinného rázu a příznivého stavu lesů z hlediska hospodaření. 

• Klást důraz na kvalitu vypracování Studie rozvoje fotovoltaiky v KrV a 

zohlednění zájmů ochrany přírody. FV elektrárny (mimo panely umisťované 

na střechách, které je třeba posuzovat individuálně) by neměly být 

umisťovány v ZCHÚ, přírodních parcích, v krajinářsky exponovaných 

prostorách s významnými přírodními nebo kulturními prvky, v prvcích ÚSES, 

VKP, v místech výskytu cenných přírodních biotopů a významných druhů. 

Tato podmínka by měla být dále rozpracována ve studii, která je vlastním 

předmětem opatření. 

• Klást důraz na kvalitu vypracování Studie možné výstavby tepelného 

napáječe z elektrárny EDU včetně hodnocení možných vlivů na přírodu a 

krajinu a návrh takového provedení stavby, které bude mít nejmenší možný 

negativní vliv. 

• Při změně využití pozemků na pěstování rychle rostoucích dřevin zohlednit 

stávající hodnotu lokality z hlediska výskytu přírodních stanovišť a 

významných druhů, ekologických funkcí i krajinného rázu. 

• Negativní vlivy nově navržených energetických staveb je třeba eliminovat 

na úrovni územního plánování (umístění infrastruktury s ohledem na 

přírodní a krajinné hodnoty) a na projektové úrovni (přesná trasa či 

umístění minimalizující zásahy do přírodních a krajinných hodnot a 

technické provedení minimalizující případné další negativní vlivy). 

Podpořeny mohou být pouze projekty, které zvolí optimální trasu a 

technické provedení. 

• Při výběru projektů k realizaci je třeba standardně zohlednit rozsah a 

charakter památkové ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči v platném znění. 

• V případě kulturních památek lze zateplení téměř plošně vyloučit, v případě 

zateplení domů nacházejících se v památkově chráněném území může ale 

nastat případ, že zateplení bude za určitých podmínek nebo na části domu 

připuštěno. 

• Dle místních podmínek je vhodné aktivity konzultovat s orgány památkové 

péče i v případě objektů bez památkové ochrany nacházejících se mimo 

památkově chráněné území. 

• Lze doporučit zahrnutí hledisek památkové ochrany do metodiky 

připravované strategie jakožto kritéria pro umisťování fotovoltaicických 
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panelů. Umístění těchto prvků by nemělo narušovat vizuální kvality 

památkově cenných objektů či území. 

 

Pro témata životního prostředí a veřejného zdraví, kde lze předpokládat hlavní vlivy 
ÚEK KrV, byly navrženy indikátory pro sledování vlivů v průběhu implementace 
koncepce (viz kap. 9 SEA vyhodnocení), respektive kritéria pro hodnocení a výběr 
projektů (viz kap. 11). 
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14 SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ STANOVENÝCH ZÁVĚREM ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ A VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH Z HLEDISKA 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

14.1 PŘEHLED ZPŮSOBŮ VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 Závěr zjišťovacího řízení Vypořádání 

1) Vyhodnotit, do jaké míry je ÚEK KrV v souladu s relevantními evropskými strategiemi (např. Sdělení 

Evropské komise “Evropa 2020“, Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje, Environmentální akční 

plán, Rámcová úmluva o změně klimatu a Kjótský protokol apod.). 

Bylo vyhodnoceno v kapitole 5.3. 

2) Vyhodnotit, zda ÚEK KrV naplňuje či zda není v rozporu s cíli stanovenými ve schválených národních 

koncepčních dokumentech v oblasti ochrany životního prostředí (např. Strategie ochrany biologické 

rozmanitosti ČR 2016 – 2025, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Státní 

politika životního prostředí ČR na období 2012 – 2020 a Národní program snižování emisí ČR, 

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR), s republikovými prioritami v 

oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR a zda 

není v rozporu s cíli dalších relevantních koncepčních dokumentů, jako je Strategie udržitelného 

rozvoje ČR, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje České 

republiky na období 2014 – 2020, Politika ochrany klimatu, Národní strategie ochrany a podpory 

zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. Století, Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024, 

Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, Aktualizace Státní 

energetické koncepce České republiky, Národní akční plán České republiky pro energii  

Bylo vyhodnoceno v kapitole 5.3. 
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z obnovitelných zdrojů, Druhý akční plán energetické účinnosti České republiky atd. 

3) Vyhodnotit, jak ÚEK KrV zohledňuje Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, krajské strategické 

dokumenty či studie, a to: Územně analytické podklady Kraje Vysočina, Koncepce environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina, Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje 

Vysočina, Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina, Plán dílčího povodí Dyje, Plán dílčího 

povodí Horního a středního Labe, Plán dílčích povodí Dolní Vltavy a Plán dílčích povodí Horní Vltavy, 

Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016 – 2025, Program zlepšování kvality ovzduší – 

zóna Jihovýchod atd. 

Bylo vyhodnoceno v kapitole 5.3. 

4) Vyhodnotit ÚEK KrV z hlediska vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 k zákonu o posuzování 

vlivů na životní prostředí se zaměřením zejména na problematiku hluku a ovzduší. 

Posuzovaná koncepce není v rozporu se 

strategickými dokumenty veřejného 

zdraví, nemá negativní dopady a v mnoha 

případech lze odhadovat mírný pozitivní 

vliv, pokud projekty dané její 

implementací budou respektovat 

ochranu veřejného zdraví. 

5) Vyhodnotit vliv ÚEK KrV včetně navržených cílů, opatření, aktivit ve vztahu k obecné ochraně přírody 

a krajiny, především vliv na krajinný ráz, významné krajinné prvky a územní systém ekologické 

stability. 

Bylo vyhodnoceno v kapitole 6.3. 

6) Vyhodnotit možné negativní vlivy ÚEK KrV včetně navržených cílů, opatření, aktivit na předměty a 

cíle ochrany zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“), respektive zda realizací koncepce nemůže 

dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany ZCHÚ; s ohledem na uvedené navrhnout opatření k 

předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ. 

Bylo vyhodnoceno v kapitole 6.3. 
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7) Vyhodnotit vliv ÚEK KrV včetně navržených cílů, opatření, aktivit na povrchové a podzemní vody, na 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod a na ochranná pásma vodních zdrojů. 

Bylo vyhodnoceno v kapitole 6.3. 

8) Vyhodnotit možné vlivy ÚEK KrV na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně jejich ochranných 

pásem, zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání lesních porostů, zvyšování biodiverzity 

porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně v krajině. 

Bylo vyhodnoceno v kapitole 6.3. 

9) Vyhodnotit, zda a jak jsou v ÚEK KrV zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu, 

zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy a do jaké míry koncepce vytváří podmínky 

pro omezení záboru půdy ve volné krajině. 

Bylo vyhodnoceno v kapitole 6.3. 

10) Vyhodnotit, jaký vliv má ÚEK KrV na památkovou hodnotu území chráněnou dle zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění všech předpisů a dochované kulturní dědictví (jak 

architektonické, tak i archeologické). 

Bylo vyhodnoceno v kapitole 6.3. 

11) V případě, že budou v ÚEK KrV uvedeny a lokalizovány konkrétní investiční záměry, vyhodnotit jejich 

dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně synergických a kumulativních vlivů. Dále 

vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení příslušného regionu a 

přírodní hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování stávajícího stavu. 

ÚEK obsahuje konkrétní investiční záměry 

v Příloze č. 4 návrhu koncepce a dále 

využití odpadního tepla z EDU. 

Většina investičních záměrů byla již 

navržena v ZÚR KrV a v rámci SEA ZÚR 

KrV byly u těchto záměrů posouzeny 

možné vlivy na ŽP a VZ. 

U Ostatních projektů (uvedené v Příloze 

č. 4 návrhu koncepce) není v současné 

době známo jejich umístění/vedení, 

nejsou vymezeny koridory jejich vedení. Z 

těchto důvodů nebyla jako součást SEA 
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ÚEK KrV vypracována územní analýza 

(analýza střetů navržených záměrů s 

jednotlivými složkami ŽP a VZ). 

Vyhodnocení vlivu těchto záměrů 

proběhlo pouze na úrovni formální, resp. 

pro některé složky ŽP byly stanoveny 

obecná pravidla pro umisťování těchto 

záměrů s ohledem na ochranu ŽP a VZ - 

viz. kapitola č. 6 SEA vyhodnocení. 

Vyhodnocení vlivu konkrétních záměrů 

z hlediska veřejného zdraví je součástí 

kapitoly č. 12. Vliv koncepce na veřejné 

zdraví. 

12) Vyhodnotit dopady ÚEK KrV na stávající imisní zatížení ovzduší. Doplnit údaje týkající se pachových 

látek, rizika imisí suspendovaných částic PM10, PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzo-a-

pyrenu apod. Uvést vývoj emisí znečišťujících látek a dále také vývoj úrovní znečištění ovzduší v KrV. 

Vliv na zatížení ovzduší, vývoj emisí a 

úrovně znečištění je vyhodnocen v 

příslušných kapitolách SEA vyhodnocení. 

Koncepce směřuje ve všech imisních 

parametrech ke zlepšení oproti 

současnému stavu, rizika provedení 

koncepce nebyla identifikována. V 

dokumentaci není hodnocen oxid 

uhelnatý, protože se jedná o látku v celé 

ČR, a tím spíše v Kraji Vysočina, 

dlouhodobě bezproblémovou z hlediska 
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ochrany zdraví i plnění imisního limitu. 

Změna této situace vlivem koncepce 

nenastane.  

Pachové látky nejsou v dokumentaci 

řešeny z důvodu nevýznamného vlivu 

koncepce na tuto problematiku. 

Potenciální nepřímý negativní vliv 

koncepce na pachovou situaci nelze 

vyloučit v případě podpory nových 

bioplynových stanic, bez územního 

průmětu jednotlivých záměrů jsou ale 

nehodnotitelné. S ohledem na lokálně 

specifický efekt a nezbytný detail 

informací je jejich posuzování na úrovni 

SEA nereálné. Pachové vlivy těchto 

případných záměrů budou řešeny 

standardními metodami na příslušné 

úrovni, tj. v EIA a následně při 

povolovacím řízení. 

13) Vyhodnotit vliv všech tří uvažovaných variant návrhu ÚEK KrV. Veškeré navrhované cíle, opatření 

atd. návrhu ÚEK KrV je nutné vyhodnotit z hlediska jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V 

případě návrhu konkrétních investičních záměrů doporučit takovou lokalitu na území Kraje Vysočina, 

která bude vhodná pro jejich možné budoucí umístění s ohledem na limity využití území. 

Vyhodnocení variant, resp. odůvodnění, 

proč tyto varianty nebyly v plné míře 

hodnoceny je uvedeno v kapitole 8. 

V kapitole 6 byly varianty obecně 

hodnoceny z hlediska hodnocení 
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jednotlivých témat ŽP a VZ. Souhrn je 

uveden na konci kapitoly 8.1. 

Konkrétní investiční záměry byly 

posouzeny v rámci kapitoly č. 6. 

14) Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit podporu ochrany přírody a krajiny, 

ochranu lidského zdraví. 

V rámci SEA vyhodnocení bylo 

provedeno. 

Kritéria pro výběr projektů jsou součástí 

kapitoly 11.  

15) Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu 

zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

vypořádat a akceptovaná vyjádření zapracovat do návrhu koncepce či vyhodnocení SEA. 

Jednotlivá vyjádření byla vypořádána - viz 

tabulka níže. 
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14.2 PŘEHLED VYJÁDŘENÍ DOŠLÝCH V RÁMCI ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ 

Autor připomínky Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo životního 

prostředí, odbor 

ochrany ovzduší 

Do kapitoly B.8 návrhu koncepce požadují doplnit do skupiny dokumentů 

relevantních pro koncepci na národní úrovni Střednědobou strategii (do roku 

2020) zlepšení kvality ovzduší ČR. 

 

Dále požadují zhodnotit vliv koncepce na jednotlivé strategie uvedené v 

kapitole B8 návrhu koncepce. 

 

 

V rámci kapitoly C.3.1 (Základní charakteristiky stavu ŽP - ovzduší) požadují 

kromě vývoje emisí znečišťujících látek uvést také vývoj úrovní znečištění 

ovzduší v Kraji Vysočina, např. uvedení plochy území s překročením imisních 

limitů (viz např. Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2015). 

 

Do kapitoly D, části tabulky "Specifické problémy v dotčeném území", uvést 

kromě překračování imisních limitů pro benzo(a)pyren a sespendované 

částice PM10 také možné překračování imisního limitu pro suspendované 

částice PM2,5. 

 

V rámci vyhodnocení koncepce uvést informaci o vazbě mezi řešenými 

znečišťujícími látkami a prioritními kategoriemi zdrojů podle programu 

zlepšování ovzduší (viz tabulka na str. 122 PZKO zóna Jihovýchod). 

Zmíněná koncepce je zařazena mezi relevantní 

dokumenty na národní úrovní, které jsou obsahem 

kapitoly 1.4 tohoto dokumentu 

 

Se stávajícími schválenými strategiemi ochrany ovzduší 

bude mít posuzovaná ÚEK pozitivní synergický vliv. 

Zhodnocení bylo provedeno v kapitole 5.3. 

 

Hodnocení kvality ozvduší (jednotlivých znečišťujících 

látek) je součástí kapitoly 1.5 v ÚEK a zároveň je řešeno 

v kapitole 2.2 tohoto vyhodnocení. 

 

 

Problém překračování imisního limitu pro suspendované 

částice PM2,5 byl zařazen mezi specifické problémy v 

dotčeném území, je uveden v kapitole 4.1 SEA 

vyhodnocení. 

 

Problémem je zejména individuální vytápění domácností 

(z důvodu emisí benzo(a)pyrenu a suspendovaných 

částic) a automobilová doprava (z důvodu emisí 
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V kapitole B.6 (Hlavní cíle) uvést odkaz na opatření v rámci PZKO, především 

pak opatření pod kódem DB1, DB2, DB3. 

suspendovaných částic). Ostatní aspekty ochrany ovzduší 

v řešeném území jsou podružné a v rámci ÚEK je nemá 

smysl řešit. Vazba je ve vyhodnocení dostatečně 

specifikována (viz kapitoly 2.2.1 a 2.3). 

Na str. 9 upravit informaci týkající se "plánů oblastí povodí", které byly od 

roku 2016 navrhazeny "plány dílčích povodí". 

Dokumenty: Plány oblastí povodí nejsou v ÚEK 

zmiňovány, v SEA vyhodnocení je používán správný 

název Plán dílčího povodí. 

Ministerstvo životního 

prostředí, odbor 

ochrany vod 

Rozvoj pěstování biomasy má vliv nejen na povrchovou vodu, ale i na 

podzemní vodu při chemickém ošetřování plodin (např. pesticidy) a na 

povodňové riziko při lokálních přívalových dešťových srážkách (tabulka na str. 

22 a obdobně tabulka na str. 23). 

Problematika zvyšujícího rizika povodní v souvislosti 

s rozšiřujícím se pěstování biomasy je vyhodnocena 

v kapitole 6.2 tohoto hodnocení. 

Ministerstvo životního 

prostředí, odbor 

zvláštní ochrany 

přírody a krajiny 

Vyhodnotit, zda je koncepce, vč. dále navrhovaných priorit, opatření a cílů, v 

souladu s již schválenými koncepčními dokumenty v ochraně přírody a krajiny 

národní úrovně - Státní politikou životního prostředí ČR na období 2012-2020, 

Aktualizací Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR - 2009, Strategií 

ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 - 2025 a republikovými prioritami v 

oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými Aktualizací č. 1 Politiky 

územního rozvoje ČR. 

V rámci vyhodnocení vlivů koncpce na ŽP vyhodnotit vliv na ZCHÚ, resp. zda 

realizací koncepce nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany soustavy 

ZCHÚ. Zároveň je požadováno navrhnout případná opatření k předcházení, 

vyloučení či snížení negativních vlivů na soustavu ZCHÚ. 

V rámci SEA vyhodnocení bylo provedeno, viz kapitola 

5.3, resp. Příloha č. 2 SEA vyhodnocení. 

 

 

 

 

 

Bylo provedeno v rámci SEA hodnocení, viz jednolivé 

kapitoly. 

Ministerstvo životního 

prostředí, druhová 

Požaduje v rámci SEA vyhodnocení vypracovat posouzení zpracované 

autorizovanou osobou dle §45i odst. 3 ZOPK, které zohlední všechny možné 

Hodnocení je součástí Přílohy č. 1 SEA vyhodnocení, bylo 

provedeno autorizovanou osobou.  
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ochrana a 

implementace 

mezinárodních závazků 

potencionální vlivy na předmět ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 

2000. 

Uporornění na skutečnost, že v oznámení koncepce je na str. 26 v tabelárním 

přehledu zaměněn patrně omylem výrok stanoviska CHKO Žďárské vrchy s 

výrokem stanoviska CHKO Železné hory. 

 

 

Jedná se o formální chybu, v rámci SEA vyhodnocení již 

bylo pracováno se správnými informacemi. 

Ministerstvo životního 

prostředí, odbor 

odpadů 

V kapitole B.8 požadujeme uvést pro Plán odpadového hospodářství Kraje 

Vysočina celé platné období 2016 - 2025. Stejně tak pro Plán odpadového 

hospodářství České republiky uvést období 2015 - 2024. Zároveň požadují 

vyhodnotit vliv koncepce na tyto strategické dokumenty. 

 

V kapitole C.3.6. Odpady je uvedeno celkové množství odpadů 

vyprodukovaných v Kraji Vysočina v roce 2015 a množství odpadů 

vyprodukovaných na jednoho obyvatele kraje.Tyto údaje se neshodují s daty 

MŽP. Je požadováno, aby byly použity údaje dle dat MŽP. 

Bylo povedeno. Oba Plány jsou součástí kapitoly 5.3 s 

dále Přílohy č. 2 SEA vyhodnocení. 

 

 

 

V rámci SEA vyhodnocení již bylo pracováno s 

požadovanými údaji. 

Oddělení odpadového hospodářství: Bez připomínek Bez připomínek 

Oddělení ochrany lesa: Bez připomínek Bez připomínek 

Česká inspekce 

životního prostředí, 

Oblastní inspektorát 

Havlíčkův Brod 

Oddělení ochrany přírody: nevyloučil významný vliv koncepce na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit. Považuje za 

potřebné do vyhodnocení Návrhu koncepce kromě vlivu na EVL zahrnout též 

vyhodnocení dopadů jednotlivých variant Návrhu koncepce na další prvky 

zajišťující ekologickou stabilitu a biodiverzitu Kraje Vysočina, tj. na zvláště 

chráněná území mimo EVL, přírodní parky, VKP a skladebné prvky ÚSES, a 

také na krajinný ráz. 

V rámci zpracování Návrhu koncepce doporučují v maximální možné míře 

Bylo provedeno v rámci SEA hodnocení v kapitole 6.3. 

 

 

 

 

 

 

ÚEK dle svého zaměření řeší zmíně projekty spíše 
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konkretizovat jednotlivé záměry, aby bylo možno posoudit dopady Návrhu 

koncepce na zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. 

s ohledem na energetické přínosy o dopady, možné 

umístění staveb není předmětem koncepce. 

Oddělení ochrany vod: Bez připomínek Bez připomínek 

Oddělení ochrany ovzduší: Bez připomínek Bez připomínek 

Obvodní báňský úřad 

pro území krajů 

Libereckého a Vysočina 

Bez připomínek Bez připomínek 

Město Chotěboř Bez připomínek Bez připomínek 

Vodní hospodářství: Bez připomínek Bez připomínek 

Odpadové hospodářství: Bez připomínek Bez připomínek 

Ochrana přírody: Bez připomínek Bez připomínek 

Ochrana ovzduší: Bez připomínek Bez připomínek 

Státní správa lesů - ochrana PUPFL: Bez připomínek Bez připomínek 

Městský úřad Žďár nad 

Sázavou 

Ochrana zemědělského půdního fondu: Bez připomínek Bez připomínek 
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14.3 PŘEHLED PŘIPOMÍNEK MŹP ČR NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ DOŠLO K VRÁCENÍ SEA VYHODNOCENÍ A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ 

Autor připomínky Připomínky Vypořádání 

MŽP ČR Na str. 15 posuzovatel zmiňuje: "Rozsah a obsah vyhodnocení SEA byl 

stanoven závěrem zjišťovacího řízení podle ustanovení § 10d zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí". MŽP upozorňuje, že ZZŘ, který vydává 

příslušný úřad zmocněný k posuzování vlivů dané koncepce na životní 

prostředí dle zákona o posuzování vlivů na ŽP, je pouze jednou z náležitostí, 

která stanovuje rozsah a obsah zpracování vyhodnocení SEA. Rozsah a obsah 

dále určují nejen základní zákonné požadaky dané zejména § 2, § 10b zákona 

o posuzování vlivů na ŽP, ale také příloha č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na 

ŽP. 

Dále v tomto odstavci dochází k nakopírování textu: "Který byl vydán 

Odborem posuzování vlivů Resource Manual to Support Application of the 

UNECE Protocol on SEA na životní prostředí a IPPC Ministerstva životního 

prostředí dne 28.června 2017, číslo jednací 41850/ENV/17", který sem zcela 

jistě nepatří. 

Text na str. 15 SEA vyhodnocení byl upraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text byl v SEA vyhodnocení upraven. 

 V rámci kapitoly 1, str. 20 i příloha č. 2 je uveden seznam dokumentů na 

národní úrovni, které mají vztah k předkládané koncepci. V tomto seznamu 

strategických dokumentů je uvedena Surovinová politika v oblasti nerostných 

surovin a jejich zdrojů (2012). Nově schválená koncepce "Surovinová politika 

České republiky nerostných surovin a jejich zdrojů" byla schválena dne 14.6. 

2017. Provést kontrolu i ostatních strategických dokumentů, zda se jedná o 

jejich aktualizovaná znění. 

Kontrola byla provedena, byly provedeny úpravy. 
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 Kapitola 5, str. 48 - jsou uvedeny tabulky hodnocení cílů předkládané 

koncepce s cíli ochrany ŽP a veřejného zdraví. Zde jsou opětovně zmiňovány 

dokumenty např. Státní energetická koncepce, Státní politika životního 

prostředí. Je nutné pracovat s aktualizovanými dokumenty a posléze hodnotit 

vazbu jednotlivých cílů předkládané koncepce s cíli ochrany životnío prostředí 

a veřejného zdraví.  

Dále, namísto používání slova zdraví používat sousloví veřejné zdraví, se 

kterým zákon o posuzování vlivů pracuje. 

V rámci celého SEA hodnocení bylo pracováno s 

aktualizovanými dokumenty. 

 

 

 

 

Bylo upraveno. 

 Kapitola 6 - v rámci této kapitoly je třeba se zabývat všemi vlivy, jak už sám 

název kapitoly napovídá. Jedná se o vlivy sekundární, synergické, kumulativní, 

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, trvalé, přechodné atd. Z 

vyhodnocení SEA není patrné, zda a jak byly tyto vlivy ve vlastním hodnocení 

zohledněny. Posuzovatel pracuje hlavně s rozdělením potenciálních vliů na 

kategorie pozitivní či negativní vlivy na ŽP či VZ. 

V SEA hodnocení byly hodnoceny všechny uvedené vlivy. 

Jmenovitě jsou uvedeny však jen ty vlivy, které byly 

vyhodnoceny jako podstatné z hlediska vztahu k ŽP či VZ. 

Vlivy, které k danému hodnocení nebyly relevantní zde 

uvedeny nejsou. 

 Návrh koncepce obsahuje 3 strategické cíle. Hodnocení těchto cílů nebylo 

provedeno. Pakliže z hlediska obecnosti cílů je nelze hodnotit, je nutné tuto 

skutečnost alespoň okomentovat tak, jak to bylo provedeno v tzv. naturovém 

hodnocení. Obě předkládaná hodnocení by měla být konzistentní.  

Upozorňujeme, že v této kapitole má být vyhodnoceno vše, co tato koncepce 

navrhuje, tzn. jednotlivé cíle, opatření, konkrétní investiční záměry atd. Je 

nezbytné neopomenout zhodnotit koncepci i jako celek. 

Informace byla doplněna v kapitole 6.2. 

 

 

 

Kapitola č. 6 obsahuje kompletní hodnocení. 

 

 V rámci kapitoly 6 dochází nejprve k hodnocení vazeb mezi cíli předkládané 

koncepce s tématy ŽP a VZ. Až na základě síly vazby dochází k hodnocení 

relevantních opatření. V rámci této části hodnocení však chybí komentář, jaká 

Informace byla doplněna v úvodu kapitoly 6.3. 
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síla vazby určovala následné převzetí do vlastního hodnocení. 

 Dle nadpisu podkapitoly 6.3 by mělo zde docházet k hodnocení "pouze" 

potenciálních kumulativních vlivů. Lze se však domnívat, že dochází k 

vlastnímu hodnocení vybraných relevantních opatření k jednotlivým tématům 

ŽP. O kumulativních vlivech je uvedena zmínka v textu "Možné kumulativní 

vlivy", kde dochází pouze k jejich možným "závěrům týkajícím se vyhodnocení 

kumulativních vlivů". Nicméně nedochází k jejich identifikaci, hodnocení, k 

návrhu kompenzačních opatření a zavedení případného monitoringu těchto 

zjištěných vlivů. Upozorňujeme, že by se posuzovatel měl zabývat jak 

potenciálními pozitivními, tak i negativními kumulativními či synergickými 

vlivy na ŽP a VZ. Pokud však budou shledány potenciální kumulativní vlivy 

negativního charajteru, nestačí pouze jejich označení (identifikace), musí být 

též vyhodnocena a navržena opatření k jejich zmírnění a stanoven monitoring 

těchto potenciálních vlivů. 

Formulace podnadpisu byla změněna na "Vyhodnocení 

návrhové části ÚEK KrV, vč. vyhodnocení kumulativních 

vlivů". 

Kumulativní vlivy byly hodnoceny přímo v kapitole 6.3 

vždy pro každé téma samostatně. Vzhledem k tomu, že 

žádné významné negativní vlivy na ŽP a VZ, resp. 

konkrétní kumulativní negativní vlivy na ŽP a VZ nebyly 

hodnotiteli identifikovány, nebyla navržena opatření k 

jejich zmírnění, resp. nebyl stanoven monitoring těchto 

potenciálních vlivů. 

 Opětovně zmiňujeme, že v kapitole 6 má být vyhodnoceno vše, co tato 

koncepce navrhuje, tzn. jednotlivé strategické cíle, operativní cíle, konkrétní 

investiční záměry, které obsahují přiložené příslušné přílohy návrhu 

koncepce. Na str. 64 je uvedeno, že konkrétní investiční záměry nejsou 

hodnoceny, jelikož byly posouzeny v rámci Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina (dále jen "ZÚR KrV"). Pakliže tyto záměry byly vyhodnoceny v rámci 

posuzování vlivů ZÚR KrV na ŽP a tyto zásady byly již schváleny, je nutné jejich 

hodnocení alespoň převzít, za předpokladu, že je toto hodnocení stále 

aktuální. Upozorňujeme, že jestliže zmiňované ZÚR KrV nejsou dosud 

schváleny, nelze považovat tyto záměry za posouzené z hlediska jejich vlivů 

V kapitole 6 jsou uvedené hodnocení všeho co koncepce 

navrhuje a co bylo možné ve vztahu k ŽP a VZ objektivně 

vyhodnotit. 

Součástí návrhu koncepce je Příloha č. 4 "Seznam 

významných energetických projektů/staveb naplňujících 

ÚEK KrV". Seznam je dále členěn na "Veřejně prospěšné 

projekty/stavby" a "Ostatní připravované 

projekty/stavby". Veřejně prospěšné projekty/stavby 

jsou záměry převzaté ze ZÚR Kraje Vysočina a byly na 

strategické úrovni již posouzeny (v rámci SEA ZÚR KrV) a 
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na ŽP. Opětovně upozorňujeme na nekonzistentnost obou předkládaných 

hodnocení, jelikož autorizovaná osoba zpracovávající naurové hodnocení 

převzala a dovyhodnotila tyto investiční záměry hodnocené v rámci ZÚR KrV. 

dále byly posouzeny i z hlediska vlivů na lokality Natura 

2000. V rámci SEA ÚEK KrV již tyto záměry hodnoceny 

nebyly. Zpracovatel SEA ÚEK KrV se domnívá, že 

navrhované "převzetí hodnocení ze SEA ZÚR KrV do SEA 

ÚEK KrV" není zcela běžným postupem, naopak se s 

touto praktikou neztotožňuje. Zpracovatel SEA se snaží 

vyhnout kopírování / zbytečným duplicitám textů mezi 

jednotlivými SEA vyhodnoceními. SEA vyhodnocení ZÚR 

KrV je veřejně dostupným dokumentem, zpracovatel SEA 

vnímá požadavek nerelevantní, připomínka nebyla v SEA 

vyhodnocení ÚEK KrV zohledněna. 

Vzhledem k tomu, že od doby posouzení ZÚR a jejich 

aktualizací došlo k vyhlášení nových evropsky 

významných lokalit (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. 

Druhou částí Přílohy 4 návrhu koncepce jsou "Ostatní 

připravované projekty/stavby". Jedná se o dva projekty v 

oblasti zásobování el. energií, 1 projekt v oblasti 

zásobování plynem, 4 projekty v oblasti zásobování 

teplem a 1 projekt zařazen jako ostatní. U těchto 

projektů není známo jejich umístění (vedení v území), 
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bylo tedy nakonec rozhodnuto v rámci SEA ÚEK KrV 

nezpracovávat původně zamýšlenou územní analýzu 

střetů projektů s předměty ochrany přírody a krajiny. 

Jedná se o relativně malé záměry, většinou jsou 

v zastavěném území a nemohou se dotknout žádného 

území významného z hlediska ochrany přírody, krajiny a 

lesů. Jejich vliv byl hodnocen v rámci jednotlivých 

opatření. 

 Dále posuzovatel uvádí, že příslušná příloha návrhu koncepce obsahuje 

projekty, u kterých není známo jejich umístění, a poukazuje, že bylo 

rozhodnuto, že analýza střetů projektů s předměty ochrany příprady a krajiny 

nebude zpracována. MŽP v rámci svých požadavků vydaných v ZZŘ nicméně 

požadovalo při návrhu konkrétních investičních záměrů doporučit takovou 

lokalitu na území KrV, která bude vhodná pro jejich možné budoucí umístění s 

ohledem na limity využití území. Lze tedy konstatovat, že nebyl splněn 

požadavek ZZŘ bez jakéhokoliv zdůvodnění pro jeho nerespektování. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení považuje výše uvedené 

zdůvodnění (které je uvedeno také v textu SEA 

vyhodnocení) za dostatečné. 

Vzhledem k nejasnostem vedení/umístění jednotlivých 

záměrů nebylo možné doporučit na území KrV konkrétní 

lokalitu. Nebyly známy ani územní rezervy/koridory pro 

jejich umístění. Limity pro využití území musí být 

stanoveny v dalších fázích pomocí nástrojů územního 

plánování, posouzení umístění a vedení těchto záměrů 

pak bude předmětem SEA vyhodnocení územních plánů, 

popř. jejich změn. Následně budou záměry posouzeny v 

rámci procesu EIA (pokud budou splněny podmínky pro 

zahájení procesu EIA). 

 Dalším požadavkem ZZŘ bylo vyhodnocení jednotlivých variant koncepce na 

ŽP a VZ. Posuzovatel na str. 97 zmiňuje, že scénáře (varianty) chápe jako 

součást analytických prací v rámci vypracování tohoto návrhu koncepce a 

Variantám se věnuje kapitola 8 SEA vyhodnocení. 

Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí jsou 
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nikoliv jako reálné aktivní scénáře, proto nejsou varianty koncepce detailně 

řešeny. Tato argumentace pro nehodnocení variant koncepce, ale pouze 

upozornění na jednotlivé varianty v rámci hodnocení na jednotlivá témata ŽP 

a VZ byla vyhodnocena příslušným úřadem jako nedostatečná. Možné 

varianty koncepce byly zmiňovány již v rámci oznámení koncepce v kapitole 

B.7. "Přehled uvažovaných variant řešení: "Na podkladě znalostí dosavadních 

trendů a stavu jednotlivých odvětví a sektorů spotřeby a pro účely posouzení 

míry možných dopadů, které mohou vyvolat navrhovaná opatření, budou v 

rámci ÚEK KrV sestaveny tři varianty možného budoucího rozvoje, ve kterých 

bude odlišně předjímán vývoj poptávky po energii a způsob jejího krytí - a 

tyto varianty budou následně předmětem vyhodnocení dle předepsaných 

postupů". Poukazujeme, že i analytická část je plnohodnotnou součástí 

návrhu koncepce, a proto je vhodné hodnotit i jednotlivé varianty koncepce, 

jestliže s nimi návrh koncepce pracuje. 

scénáře (varianty) chápány jako součást analytických 

prací v rámci vypracování ÚEK a nikoliv jako reálné 

aktivní varianty návrhové části ÚEK KrV a tyto tedy 

nejsou v hodnocení detailně řešeny. Nicméně v rámci 

kapitoly 6.3 byly varianty ÚEK KrV hodnoceny v obecné 

rovině. Vzhledem k charakteru variant se však nejedná o 

hodnocení variant dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb. 

v platném znění, návrhová část ÚEK KrV neobashuje 

varianty opatření / cílů, apod. 

Obě varianty byly zpracovateli Koncepce hodnoceny z 

následujících hledisek: 

• energetická bilance nového stavu; 

• investiční náklady vyvolané navrženým 

technickým řešením; 

• provozní náklady systému zásobování energií; 

• dopady na účinnost užití energie a množství 

energetických úspor, na ochranu zemědělského 

půdního fondu ve vztahu k výstavbě energetické 

infrastruktury a energetických zařízení; 

• dopady na emise znečišťujících látek a CO2 a na 

kvaliti ovzduší. 

Zpracovateli Koncepce byl jako nejvhodnější rozvojová 
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varianta vybrán progresivní scénář, který definuje 

rozumné a za přiměřených nákladů dosažitelné cíle - viz 

kapitola 8.  

 Při vlastním hodnocení relevantních opatření, např. na str. 81, jsou uveeny 

komentáře k jednotlivým výsledkům provedeného vyhodnocení, které již 

neobsahují číselnou hodnotu zjištěného vlivu, tak jak tomu bylo u 

předchozích hodnocení. 

Bylo doplněno. 

 Na str. 83 posuzovatel poukazuje, že nad rámec hodnocení předkládané 

koncepce hodnotí stavby navržené v rámci ZÚR KrV. Pakliže posuzovatel 

nehodnotil jednotlivé konkrétní investiční záměry, které obsahují přílohy 

návrhu koncepce, příslušnému úřadu není zřejmé, proč dochází nad rámec 

hodnocené koncepce k hodnocení záměrů ze ZÚR KrV. 

Vzhledem k tomu, že od doby posouzení ZÚR a jejich 

aktualizací došlo k vyhlášení nových evropsky 

významných lokalit (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 - viz 

připomínka a vypořádání výše. 

Jiná hodnocení (nad rámec ÚEK KrV) nebyla prováděna. 

 Na základě výše uvedeného je třeba aktualizovat jednotlivé související 

kapitoly vyhodnocení SEA. 

Bylo provedeno. 

 Kapitola 7 - některá opatření nejsou navrhována jako opatření, ale dochází k 

upozornění, či konstatování.  

Opatření byla přeformulována 

 Kapitola 9 - na začátku kapitoly chybí úvod či odůvodnění, proč jsou tyto 

monitorovací indikátory vlivu koncepce na ŽP stanovovány. Dále je vhodné 

stanovit případný monitoring, resp. sledování a rozbor vlivů koncepce na ŽP a 

Bylo doplněno. 

 



 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA, AKTUALIZACE 2017 - 2042 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KOCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

  155 

 

VZ. 

 Pro oblast příroda, lesy, biodiverzita a krajina nejsou navrhovány 

monitorovací indikátory z důvodu jiného zaměření hodnocené koncepce, 

které necílí na tyto oblasti. Upozorňujeme, že stanovení monitorovacích 

indikátorů vlivů koncepce na ŽP se stanovují z důvodu sledování dopadů 

koncepce na ŽP a týká se to zejména těch složek ŽP, u kterých posuzovatel 

vyhodnotil potenciální negativní vliv na složku ŽP. Jestliže posuzovatel není 

schopen tyto monitorovací ukazatele stanovit, musí být toto televantně 

zdůvodněno. 

Monitorovací indikátory byly doplněny. 

 Kapitola 11 - Kritéria pro výběr projektu mají být stanovována formou otázky, 

na kterou lze odpovědět ano či ne. 

Bylo upraveno. 

 Naturové hodnocení - na str. 13 dochází k vyhodnocení záměrů obsažených v 

ZÚR KrV. Upozorňujeme, že by měly být hodnoceny pouze ty konkrétní 

investiční záměry, které jsou uváděny v rámci příloh návrhu koncepce. 

Vzhledem k tomu, že od doby posouzení ZÚR a jejich 

aktualizací došlo k vyhlášení nových evropsky 

významných lokalit (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 - viz 

připomínka a vypořádání výše. 

Jiná hodnocení (nad rámec ÚEK KrV) nebyla prováděna. 

 Naturové hodnocení - u dílčího záměru "tepelný napaječ EDU-Brno" (patrně 

se bude jednat i o záměr "H01-Dálkový horkovod JED - hranice 

Jihomoravského kraje") je uvedeno, že je možný územní střet s EVL Velký 

Hodnocení bylo upraveno. Dle v současnosti 

předpokládané trasy k přímému územnímu střetu 

nedojde. Byla doplněna opatření k eliminaci možných 
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kopec v Jihomoravském kraji a následně je zkonstatováno, že "vlivy záleží na 

konkrétním umístění a provedení, bez podrobnějších údajů nelze hodnotit", s 

čímž nelze v případě předchozí identifikace územního střetu s EVL soulasit. V 

případě územního střetu (trasování je v tomto případě součástí mapových 

podkladů návrhu koncepce) je třeba vycházet z povahy záměru a předmětů 

ochrany v dotčeném EVL. 

U dílčích záměrů s označením "E01, E02, E05a, E5b, E06, E13, E14" je dále 

uvedeno "Územní střet koridoru s EVL Šlapanka a Zlatý potok. Vlivy je 

pravděpodobně možné eliminovat nebo zmírnit na projektové úrovni". - 

pokud existuje možnost, že bude určitý vliv, který se bude muset 

minimalizovat na projektové úrovni, nelze ho hodnotit v koncepci jako 

nulový, případně je potřeba hodnocení lépe odůvodnit. Současně u záměru 

označeného "E02" je uvedeno "EVL Rybník u Zadního Zhořce (bez vlivu)." bez 

dalšího odůvodnění. Požadujeme doplnit a opravit naturové hodnocení ve 

smyslu výše uvedených připomínek a případně navrhnout adekvátní 

minimalizační opatření. 

negativních vlivů. 

 

 

 

Jedná se o údaje, které byly převzaty z hodnocení k 

platným ZÚR. Toto hodnocení bylo součástí SEA, záměry 

tedy byly na strategické úrovni již hodnoceny a nyní 

proto nebyly znovu posuzovány, aby tak bylo zamezeno 

dvojímu hodnocení na stejné úrovni (byla pouze 

provedena analýza, zda nejsou ve střetu s nově 

vyhlášenými nebo rozšířenými EVL). Na základě 

připomínky byl doplněn komentář k vlivům jmenovaných 

záměrů pod tabulkou. Rovněž byla doplněna opatření k 

eliminaci možných negativních vlivů. 



 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA, AKTUALIZACE 2017 - 2042 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KOCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

  157 

 

14.4 PŘEHLED PŘIPOMÍNEK MPO ČR K NÁVRHU KONCEPCE A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ 

 

Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

 MPO, 

Vlastimil 

Šantín 

 Zásadní připomínky:  

1. MPO, 

Vlastimil 

Šantín 

 Obecně: Zkontrolovat strukturu všech tabulek uvedených na základě 

požadavků nařízení vlády č. 232/2015 Sb. a případně ji upravit tak, aby 

odpovídala požadované struktuře. Např.: 

str. 48 - tabulka 31 - položky neodpovídají členění předanému ze strany 

MPO. 

str. 121, 123 a 125 - tabulky 80, 83 a 85 - není jasné, k jaké hodnotě 

úspor se vztahují finanční nároky, podle nařízení vlády mají být finanční 

nároky v jedné tabulce s úsporami. 

str. 126 - tabulka 87 - položky neodpovídají nařízení vlády. 

str. 151 - tabulka 105 - neodpovídá podrobnosti podle struktury dané 

nařízením vlády 

str. 182 - tabulka 111 - neodpovídá struktuře podle nařízení vlády. 

opraveno dle členění NV 

upraveno, investice a roční úspory byly 

sjednoceny do jedné tabulky ve struktuře dle 

nařízení vlády č. 232/2015 Sb. 

opraveno dle členění NV 

nahrazeno tabulkami dle nařízení vlády 

Tato tabulka je v dokumentu uvedena pro 

jednodušší znázornění a porovnání jednotlivých 

variant rozvoje, v souladu s nařízením vlády je 

„součástí výstupů řešení systému nakládání 

s energií“ požadovaná forma energ. bilancí 

uvedena v tabulkách č. 117 a 119   

2. MPO, 
Vlastimil 

 Úvod: Upravit text „Stěžejní roli přitom nepochybně musí hrát KrV. 
Rozpracování doporučovaných opatření do konkrétních aktivit a také 

Text upraven: „Stěžejní roli přitom bezesporu 
hraje KrV. Rozpracování doporučovaných 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

Šantín přijetí odpovídajících organizačních a rozpočtových opatření pro jejich 
možné naplnění na období příštích pěti (5) let, kdy bude zapotřebí opět 
vyhodnotit účinky ÚEK (vypracováním Zprávy o uplatňování ÚEK), se jeví 
jako logická strategie faktické implementace aktualizované územní 
energetické koncepce.“ tak, aby neobsahovala pouze doporučení 
zpracovatele kraji nebo obecné poznatky. ÚEK je dokument přijímaný 
krajem, který je také nositelem krajské energetické politiky, z níž 
především by obsažené formulace měly vycházet. 

opatření do konkrétních aktivit a také přijetí 
odpovídajících organizačních a rozpočtových 
opatření pro jejich naplnění na období příštích 
pěti (5) let, kdy budou vyhodnoceny účinky ÚEK 
(vypracováním Zprávy o uplatňování ÚEK), je 
strategií faktické implementace aktualizované 
územní energetické koncepce.“ 

3. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

 Úvod: Upravit formulaci: „[…] zakotvena v případě krajů a dalších 
vymezených územně-správních celků povinnost nechat si vypracovat 
strategický dokument stanovující cíle a zásady nakládání s energií na 
svém území na období příštích 20 let, formálně nazývaný jako „územní 
energetická koncepce“. Povinností vyplývající ze zákona o č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je ÚEK přijmout, 
nikoli „nechat si zpracovat“. 

Formulace upravena: „nechat si zpracovat“ 
nahrazeno „přijmout“. 

4. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

 Úvod: Upravit formulaci „Spotřeba zemního plynu má v posledních 
letech klesající trend, přestože se počet odběratelů zemního plynu 
výrazně zvýšil. […] K významným faktorům klesající spotřeby lze přiřadit 
významné množství projektů úspor energií realizovaných v kraji za 
podpory investičních dotací.“. Mezi faktory ovlivňující spotřebu energie 
zcela jistě patří i další, jako jsou např. klimatické podmínky v jednotlivých 

Formulace byla upravena: „Spotřeba zemního 
plynu má v posledních letech klesající trend, 
přestože se počet odběratelů zemního plynu 
výrazně zvýšil. Největší vliv na zvýšení počtu 
odběratelů měla nová výstavba zejména ve 
větších sídlech, dále pak dokončování 
plynofikace a změny charakteristik (přechod od 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

letech. velkoodběrů a středních odběrů k 
maloodběrům). Klesající spotřebu zemního 
plynu ovlivňuje obecně mnoho faktorů např. 
klimatické podmínky v jednotlivých letech a 
mnohé další. Této skutečnosti napomáhá také 
významné množství projektů úspor energií 
realizovaných v kraji za podpory investičních 
dotací.“ 

5. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
2.1.2 

Doplnit kapitolu o analýzu struktury zdrojů tepla na vytápění a ohřev 
vody v kontextu počtu zdrojů pořízených v rámci dotace a rozbor obnovy 
starých zdrojů za nové včetně možností financování ze strany 
pořizovatele podle požadavku přílohy č. 2 nařízení vlády č. 232/2015 Sb. 

Formulace je zavádějící a byla odstraněna, 
veškeré údaje jsou uvedeny v tabulce 28 

6. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
2.1.2 

Upravit nebo doplnit formulaci „[…] pokud jde o druh energie využívané 
k vytápění bytů, nejčastějším jsou dnes tuhá paliva, v nichž dominuje 
palivové dříví.“, která nekoresponduje s údaji v tabulce 28. 

Formulace byla odstraněna, veškeré údaje jsou 
uvedeny v tabulce 28 

7. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
2.1.3 

Doplnit kapitolu o prognózu vývoje spotřeby palivového dřeva pro 
domácnosti a jeho dostupnosti včetně analýzy zdrojů, prodejců a cen na 
daném území pro jednotlivé obvody obcí s rozšířenou působností a 
územní celek podle požadavku přílohy č. 2 nařízení vlády č. 232/2015 Sb. 

Připomínka akceptována, doplněna formulace: 

Spotřeba palivového dřeva pro domácnosti v 
KrV má mírně stoupající tendenci. Významným 
faktorem jsou dotační tituly na využívání 
biomasy (kotlíková dotace). Kraj Vysočina je 
jedním z největších producentů palivového 



 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA, AKTUALIZACE 2017 - 2042 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KOCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

  160 

 

Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

dřeva v ČR a vzhledem k tomu je dostupnost 
dřeva velice dobrá. V každém ORP je v průměru 
8 prodejců palivového dřeva a 4 producenti 
palivového dřeva. Cena palivového dřeva 
neštípaného měkkého se pohybuje od 650 
Kč/prm do 900 Kč/prm, cena tvrdého dřeva 
neštípaného se pohybuje od 800 do 1050 
Kč/prm, cena štípaného měkkého dřeva se 
pohybuje od 900 Kč/prm do 1100 Kč/prm a 
cena tvrdého štípaného dřeva se pohybuje od 
1100 Kč/prm do 1300 Kč/prm. 

8. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
2.3.1 

Upravit formulaci „Ve statistice konečné spotřeby energie celým 
sektorem energetika jsou pak vyčísleny energetické potřeby, které 
nejsou technologickou spotřebou ani nejsou transformační ztrátou (jsou 
označovány jako „ostatní konečná spotřeba“). Reprezentují v případě KrV 
především spotřebu jaderného paliva v jaderné elektrárně Dukovany 
(EDU) a dalších forem paliv využívaných v jiných výrobnách elektřiny a 
tepla pro ostatní spotřebu a dále pak elektřinu, která bývá typicky 
využívána pro elektropohony čerpadel SZT.“. Jedná se o nepřesnou 
interpretaci položky „ostatní konečná spotřeba“, která prakticky 
reprezentuje vsázku na výrobu tepla neprodaného. 

Formulace upravena: 

„V energetických bilancích za celý kraj jsou pak 
výše uvedené statistiky vyjadřovány souhrnně. 
Ve statistice konečné spotřeby energie celým 
sektorem energetika jsou pak vyčísleny 
zejména energetické potřeby na vsázku a 
výrobu tepla nedodaného do soustavy (jsou 
označovány jako „ostatní konečná spotřeba“). 
Reprezentují v případě KrV především spotřebu 
jaderného paliva v jaderné elektrárně 
Dukovany (EDU) a dalších forem paliv 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

využívaných v jiných výrobnách elektřiny a 
tepla pro ostatní spotřebu a dále pak elektřinu, 
která bývá typicky využívána pro elektropohony 
čerpadel SZT.“ 

9. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
3.1.3 

Vyjasnit a konkretizovat předpoklady týkající se budoucnosti jaderné 
elektrárny Dukovany. Formulace „V současné době se připravuje 
výstavba pátého bloku (s možností i výstavby šestého bloku), protože 
životnost stávajících zařízení se předpokládá do roku 2037.“ patrně není 
v souladu s vývojem v rámci scénářů a s energetickou bilancí konečného 
stavu, kde je uveden vyšší podíl jaderné energetiky, což indikuje 
předpokládaný souběh starých a nových bloků (viz zejména kapitola 9.1, 
specificky formulace na straně 181). V ÚEK musí být tyto předpoklady 
explicitně vyjasněny a uvedeny a musí být v souladu se Státní 
energetickou koncepcí ČR. 

Ano, je pravdou, že dotyčná formulace není 
správná, protože v rozvojových scénářích se 
předjímá nárůst výroby elektřiny z EDU na 
hodnotu 18 TWh. Tento výhledový objem 
výroby elektřiny byl odsouhlasen na jednání 
mezi KÚ KrV a ČEZ a předjímá její zajištění z 
části stávajícími (neodstavenými) bloky EDU a z 
části již i jedním blokem novým (NJZ5) anebo již 
pouze dvěma novými bloky (NJZ5 a NJZ6), viz 
příloha č. 5 ÚEK. Z tohoto důvodu tuto 
nesprávnou větu odstraňujeme bez náhrady. 

10. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
3.1.4 

Doplnit informace k předpokládanému rozvoji infrastruktury, tedy 
přenosové a distribuční sítě, jako je tomu v kapitole věnované zemnímu 
plynu. 

Doplněno o informace z plánu rozvoje 
zpracovaným ČEPS a.s.: „Realizace investičních 
akcí jsou vzhledem ke svému charakteru časově 
velmi náročné. Tato náročnost nevychází ani 
tak ze samotné výstavby, jako spíše ze 
zdlouhavého procesu přípravy před vlastní 
realizací. Ta spočívá ve zpracování nezbytné 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

dokumentace, zahrnutí záměru do územně 
plánovacích dokumentací, získání patřičných 
povolení a vypořádání majetkoprávních 
záležitostí s dotčenými vlastníky . 

Podle plánu rozvoje přenosové soustavy České 
republiky 2016 – 2025 vypracovaným 
provozovatelem přenosové soustavy České 
republiky ČEPS a.s. patří mezi vybrané 
rozvojové záměry na území KrV ve výhledu do 
roku 2025 patří výstavba nové smyčky vedení 
V413 do rozvodny Mírovka s celkovou délkou 
přibližně 25 km.“ 

11. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
3.2 

Doplnit velmi stručnou analýzu rozvoje plynofikace sídel uvedenou v 
kapitole o výhled v rozvoji plynofikace dosud neplynofikovaných sídel 
podle požadavku přílohy č. 2 nařízení vlády č. 232/2015 Sb. 

Analýza předpokládaného rozvoje plynofikace 
dosud neplynofikovaných sídel byla doplněna o 
text: „Plynofikace nových sídel není v 
plánovaných investicích daných společností, a 
ani se neočekává plynofikace nových oblastí. 
Daný trend plynofikace bude spíše stagnovat.“ 

12. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
3.3 

Doplnit kapitolu o vývoj počtu odběratelů přecházejících od dodávek 
tepla ze soustav zásobování teplem na decentralizované nebo lokální 
způsoby vytápění a s tím související vývoj počtu nových domovních 

Doplněna formulace: „vývoj počtu odběratelů 
přecházejících od dodávek tepla ze soustav... 
není explicitně vyhláškou požadován a proto jej 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

kotelen podle požadavku přílohy č. 2 nařízení vlády č. 232/2015 Sb. provozovatelé SZT neposkytují respektive se 
omezují pouze na odhadované počty 
vytápěných bytů, pakliže je znají.“ 

13. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
4.1 

Doplnit uvedenou energetickou bilanci v členění podle druhů paliv a 
energie o položku jaderného paliva, která v těchto bilancích chybí. 

Doplněno 

14. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 5 Doplnit kapitolu na relevantních místech o analýzu možností využití tepla 
z bioplynových stanic a elektráren, o rozbor možností výstavby zařízení 
na energetické využití odpadů v kontextu produkovaného množství 
komunálních odpadů a s ohledem na aktuální stav v oblasti teplárenství, 
zejména ve vztahu k životnosti zdrojů a také o mapu, případně mapy, 
vhodných lokalit pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie se 
zohledněním územních podmínek podle požadavků přílohy č. 2 nařízení 
vlády č. 232/2015 Sb. 

Doplněny formulace:  

„Může dojít k modernizaci zařízení využívající 
danou biomasu a k výstavbě nových zařízení v 
podobě bioplynových stanic na daném území, a 
tak daný potenciál by mohl být plně využit k 
výrobě energií. Potenciál využití daného zdroje 
biomasy může být zcela naplněn. Případné 
využití dané biomasy by mohlo přinést 1,0 – 3,0 
PJ energie. Míra využití daného zdroje paliva je 
závislá od tempa rozvoje a modernizace 
stávajících zařízení využívajících tuto biomasu. 
Technicky využitelný potenciál je tedy využití 
daného tepla a elektrické energie ze stanic. 
Skutečný potenciál by musela potvrdit případná 
studie, každé bioplynové stanice zvlášť.“ 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

„Z výše uvedeného důvodu není přiložena 
mapa vhodných lokalit pro potenciální využití 
vodní energie, která se stane součástí výše 
navrhované studie.“ 

Doplněno o mapu ročního úhrnu globálního 
záření a text „Na základě výše uvedené mapy 
lze konstatovat, že na území KrV je potenciál 
využití slunečního záření vysoký. Celková doba 
slunečního svitu obecně na území České 
republiky je od 1 400 do 1 700 hodin za rok, 
přičemž na 1 m2 dopadne zhruba 950 – 1300 
kWh sluneční energie z toho až 75 %  v letním 
období.“ 

15. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
5.2 

Doplnit kapitolu o určení potenciálu pro využití biomasy na daném 
území. Samotné určení zdrojů biomasy není dostatečnou informací o 
potenciálu pro využití tohoto obnovitelného zdroje v rámci daného 
území. 

Doplněno na relevantních míst o následující 
texty: 

Potenciál využití lesních porostů na daném 
území je pravděpodobně nižší než 6 PJ. Nedá se 
očekávat nárůst energetického využívání 
dendromasy v takové míře jako nárůst 
samotného zdroje této biomasy. Potenciál 
energetického využití dané biomasy pro 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

konečné energetické zpracování se může 
pohybovat okolo 5 PJ, ovšem může být 
předpoklad zdroje biomasy i zcela naplněn. Na 
danou problematiku je potřeba vypracovat 
samostatnou studii k jednotlivým možným 
místům využití dané biomasy. 

Možný potenciál energetického využití této 
biomasy na daném území je nižší než potenciál 
zdroje biomasy. Nedá se očekávat nárůst 
energetického využívání dané biomasy v takové 
míře jako možný nárůst samotného zdroje této 
biomasy. Daná biomasa je využívána hlavně u 
SZT a vzhledem k spíše klesajícímu vývoji 
dodávky tepla v KrV v posledních letech, se 
nedá předpokládat reálné využití možného 
potenciálu zemědělské půdu. Možný potenciál 
využití dané biomasy je na daném území okolo 
0,5 – 1,0 PJ. 

Obecná podpora biomasy jako zdroje pro 
vytápění se projevuje častějším pořizováním 
kotlů na tento druh biomasy. Lze tedy očekávat 
využití celého potenciálu rostlinných pelet jako 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

zdroje pro vytápění a tento potenciál může být 
využit v množství výše uvedeném.  

Může dojít k modernizaci zařízení využívající 
danou biomasu a k výstavbě nových zařízení v 
podobě bioplynových stanic na daném území, a 
tak daný potenciál by mohl být plně využit k 
výrobě energií. Potenciál využití daného zdroje 
biomasy může být zcela naplněn. Případné 
využití dané biomasy by mohlo přinést 1,0 – 3,0 
PJ energie. Míra využití daného zdroje paliva je 
závislá od tempa rozvoje a modernizace 
stávajících zařízení využívajících tuto biomasu. 
Technicky využitelný potenciál je tedy využití 
daného tepla a elektrické energie ze stanic. 
Skutečný potenciál by musela potvrdit případná 
studie, každé bioplynové stanice zvlášť  

Potenciál energetického využití tohoto paliva je 
úzce závislí na potenciálu zdroje tohoto paliva. 
Vzhledem k současnému počtu zařízení 
využívající tento druh biomasy je energetické 
využití daného paliva přímo-úměrné závislé na 
využití zdroje paliva. Energetický potenciál u 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

dané biomasy může dosahovat tedy 0,07 až 
0,15 PJ v konečné energii. 

16. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
5.2.2 

Upravit formulaci „Dle odhadů MPO připadá na jeden hektar lesních 
pozemků v ČR zisk cca 1,4 tuny palivového dřeva a průměrná těžba dříví 
dosahuje cca 7-8 m3 (bez kůry).“. Zdrojem uvedeného údaje o zisku 
palivového dřeva z jednotky výměry lesních pozemků pravděpodobně 
není informace poskytnutá MPO, ale pouze výpočet na základě některé 
ze statistik publikovaných MPO. 

Formulace upravena: „Dle odhadů na základě 
statistik MPO připadá….“ 

17. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
5.7 

Doplnit kapitolu o určení potenciálu pro využití odpadů na daném území. 
Samotné určení zdrojů odpadu není dostatečnou informací o potenciálu 
pro využití tohoto obnovitelného zdroje v rámci daného území. 

Kapitola doplněna o určení potenciálu pro 
využití odpadů na str. 165 – 169. 

18. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
6.2 

Upravit znění a popisy stanovených cílů tak, aby neobsahovaly formulace 
typu „cílem by mělo být“, „lze cíle formulovat“, „ÚEK by měla“, „jeví se 
jako vhodné“, „je na místě stanovit cíl“, „takto formulovaný cíl lze 
doporučit“ apod. ÚEK má obsahovat cíle kraje v daných oblastech, nikoli 
jen doporučení pro jejich formulaci, nebo dokonce pouze konstatování 
potřeby či vhodnosti jejich formulace. 

Upraveno znění textů: Uvedené formulace byly 
korigovány tak, aby jasně vyplývalo, že jde o 
navrhována opatření v ÚEK KrV, a která jsou 
dále v příslušné kapitole 7.3 definována. 

19. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.3 

Upravit formulaci „Je zde nutné přitom poznamenat, že nastíněná 
opatření nemají předem stanovanou odpovědnou osobu za jejich 
uskutečnění ani konkrétní termín, jsou pouze výčtem takových aktivit, 
které napomohou v naplňování cílů ÚEK.“. Není jasné, co dané vyjádření 

Formulace odstraněna 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

znamená. ÚEK má obsahovat nástroje pro dosažení stanovených cílů, 
která by měla být po jejím přijetí krajem implementována. 

20. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.3 

Upravit popisy nástrojů tak, aby neobsahovaly formulace typu „byl 
navržen dlouhodobý cíl“, „je navrhováno“ apod. ÚEK má obsahovat cíle 
kraje v daných oblastech a nástroje pro jejich dosažení, nikoli tyto cíle a 
nástroje pouze navrhovat. 

Formulace upraveny 

21. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.3.5 

Upravit formulaci, nebo vypustit, opatření 5.2 týkající se emisí 
skleníkových plynů. Stanovování cílových hodnot emisí skleníkových 
plynů na úrovni kraje je velmi problematické a patrně není v kompetenci 
územní samosprávy. 

Navrhováno je stanovení cíle pro snižování 
emisí skleníkových plynů ponechat; otázka 
omezených kompetencí kraje je principálně 
totožná i pro všechny oblasti, pro které má dle 
nařízení vlády č. 232/2015 Sb., ÚEK cíle 
stanovit; cíl bude mít pouze indikativní 
charakter.  

22. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.3.6 

Upravit znění opatření 6.2 týkající se spolehlivosti a dostupnosti dodávek 
elektrické energie. Na řešení problematiky kvality dodávek elektřiny z 
distribuční sítě, v podobě nečekaných výpadků, náhlých poklesů napětí či 
omezení na straně kapacitních možností místní rozvodné sítě je třeba 
spolupracovat nejen s provozovateli distribučních soustav, ale také s 
Energetickým regulačním úřadem, který mimo jiné schvaluje Pravidla pro 
provozování distribučních soustav a který také řeší případné spory. 

Znění opatření upraveno na: „… Smyslem 
opatření je identifikovat tyto problémy, zjistit 
jejich četnost a významnost a následně ve 
spolupráci s vlastníky této energetické 
infrastruktury (E.ON Distribuce, ČEZ Distribuce) 
na území kraje, ale také s ERÚ, který mimo jiné 
schvaluje Pravidla pro provozování 
distribučních soustav a řeší případné spory, 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

hledat možná řešení/opatření.“ 

23. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 8 Upravit formulace „Společným předpokladem rozvojových variant je to, 
že by měly […]“ a „Varianty by se měly především lišit […]“. Není jasný 
smysl těchto formulací. ÚEK má obsahovat varianty rozvoje, nikoli 
popisovat, jak by tyto varianty měly vypadat. 

Formulace upravena: „Následné definice dvou 
rozvojových variant řeší zejména zajištění 
ekonomicky efektivního zabezpečení pokrytí 
energetických potřeb řešeného území, které 
navíc odpovídají předpokládanému vývoji 
poptávky po energii.“ a „Varianty se liší 
technickým řešením rozvoje systému 
zásobování…“ 

24. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 8 Upravit formulaci předpokladu „nová průmyslová produkce však 
nevyvolává žádnou novou spotřebu energie díky strukturálním změnám 
směrem k méně energeticky náročnějším výrobním odvětvím“. Tento 
předpoklad patrně není v souladu s cíli státu, který v rámci SEK rozhodně 
nepředpokládá útlum energeticky náročných odvětví. 

Formulace upravena: „u nové průmyslové 
produkce se však neočekává významný nárůst 
spotřeby energie vzhledem k pozvolnému 
rozvoji energeticky náročných odvětví při jejich 
snižující se provozní energetické náročnosti.“ 

25. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 8 Doplnit předpoklady „konzervativní“ varianty, která je nedostatečně 
popsána. Zatímco vybraná „progresivní“ varianta je popsána relativně 
detailně v kapitole 10, u „konzervativní“ varianty v podstatě zcela chybí 
popis předpokladů navrženého rozvoje. Tabulka 110 je pouze částečným 
popisem předpokladů, které se promítají do energetická bilance 
navržených variant rozvoje uvedené v tabulkách 111, 112, 113, 114 a 115 
(kapitola 9). 

Doplněny do nově vytvořené kapitoly 8.1.1 (a 
současně pro popis varianty Progresivní byla 
vytvořena kapitola 8.1.2). 
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26. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
10 

„Nastíněný vývoj je však stejně jako je tomu v ASEK pouze modelový či 
také „koridorový“ a předjímá další rozvoj ve využití OZE a DZE na tržním 
principu.“ ÚEK v tomto ohledu však žádný „koridorový“ přístup 
neobsahuje, tato formulace je tedy zavádějící a měla by být 
přeformulována, nebo odstraněna. 

Formulace upravena: „Nastíněný vývoj je však 
stejně jako je tomu v SEK pouze modelový a 
předjímá další rozvoj ve využití OZE a DZE na 
tržním principu.“ 

27. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
10 

Doplnit kapitolu o předpokládaný vývoj v oblastech rozvoje a 
implementace technologií inteligentních sítí, zajištění provozu ostrovů v 
elektrizační soustavě ve stavu nouze v elektrizační soustavě, rozvoje a 
výstavby energetické infrastruktury a využívání elektrické energie a 
zemního plynu, případně jiného alternativního paliva, v lokální, městské 
a příměstské hromadné dopravě, dále také o výhled v oblasti využívání 
systému energetického managementu jednotlivými obecními a krajskými 
úřady a jimi zřizovanými organizacemi a o identifikaci rizik v oblastech 
energetické bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií. ÚEK má 
podle požadavků přílohy č. 2 nařízení vlády č. 232/2015 Sb. obsahovat 
předpokládaný vývoj ve všech daných oblastech, přičemž je třeba uvést v 
těle ÚEK alespoň hlavní závěry a zjištění zpracovaných analýz, nikoli jen 
odkazovat na přílohy, nástroje, nebo dokonce pouze na obecný trend. 

Doplněny vhodné formulace, které odpovídají 
kompetencím kraje v daných oblastech různé 
aktivity realizovat na podporu splněných 
definovaných cílů.  

28. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

 Doporučující připomínky:  



 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA, AKTUALIZACE 2017 - 2042 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ KOCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

  171 

 

Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

29. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

 Obecně: Zkontrolovat v celém dokumentu, včetně příloh, úplnost a 
správnost uvedení zdrojů dat u tabulek, grafů a obrázků a případně tyto 
informace doplnit, nebo opravit. Např.: 

1. str. 11 - tabulka 4 - za rok 2007 nejde o data MPO, za rok 2014 jde 
o data z výkazu ERÚ-1 zpracovaná na MPO. 

2. str. 12 - tabulka 5 - jde o data z výkazu ERÚ-1 a o data z roční 
zprávy ERÚ o elektroenergetice zpracovaná na MPO. 

3. str. 13 - tabulka 8 - v případě spotřeby tepla za rok 2002 
pravděpodobně nejde o data ERÚ. 

4. str. 51 - tabulka 33 - nejde o data MPO, ale o odhad zpracovatele 
na základě dat MPO. 

5. str. 66 - tabulka 38 - v případě dat za rok 2002 pravděpodobně 
nejde o data ERÚ. 

6. str. 71 - tabulka 41 - jde o data z výkazu ERÚ-1 a o data z roční 
zprávy ERÚ o elektroenergetice zpracovaná na MPO. 

7. str. 72 - tabulka 42 - jde o data z výkazu ERÚ-1 zpracovaná na 
MPO. 

8. str. 90 - tabulka 50 - pravděpodobně nejde o data MPO. 

9. str. 92 a 93 - tabulky 52 a 53 - jde o data z výkazu ERÚ-1 

1. upraveno 

2. upraveno 

3. Jde o data z původní aktualizace ÚEK KrV 
z roku 2002 - upraveno upraveno 

4. upraveno 

5. Jde o data z původní aktualizace ÚEK KrV 
z roku 2002 – upraveno 

6. upraveno 

7. upraveno 

8. upraveno 

9. upraveno 

10. upraveno, doplněn zdroj 

11. upraveno 

12. upraveno 

13. upraveno 

14. upraveno 
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připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

zpracovaná na MPO. 

10. str. 135 - tabulka 91 - není jasné, co přesně je zdrojem dat pro 
druhou část týkající se tepla. 

11. str. 150 - obrázek 46 - obrázek je zkopírován z dokumentu 
publikovaného na internetových stránkách MPO.  

12. str. 213 a 277 - tabulky 126 a 157 - jde o data z výkazu ERÚ-1 a o 
data z roční zprávy ERÚ o elektroenergetice zpracovaná na MPO, 
hranatá závorka je matoucí. 

13. str. 214, 222, 276 a 278 - tabulky 127, 131, 132, 156 a 158 -  jde 
o data z výkazu ERÚ-1 zpracovaná na MPO, hranatá závorka je 
matoucí. 

14. str. 252 - tabulka 137 - zdrojem dat by měl být ERÚ, nikoli vlastní 
šetření zpracovatele.  

15. str. 278 a 279 - tabulky 159 až 161 - zdrojem dat by měla být 
databáze ISOH MŽP 

15. upraveno 

 

30. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

 Obecně: Zkontrolovat v celém dokumentu, včetně příloh, u tabulek, 
grafů a obrázků uvedení roku, za který jsou uvedená data zpracována, a 
případně tyto informace doplnit. 

Zkontrolováno a průřezově opraveno. 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

31. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

 Obecně: Zkontrolovat v celém dokumentu správnost a úplnost dat 
uvedených v tabulkách a opravit případné chyby. Např.: 

1. str. 11 - tabulka 4 - v roce 2007 pravděpodobně nebyla na území 
kraje nulová výroba ve vodních elektrárnách, ale pokud ano, je 
třeba to okomentovat 

2. str. 13 - tabulka 8 - kategorie za rok 2002 a za rok 2014 
pravděpodobně nejsou srovnatelné z důvodu jiného rozdělení, 
což by bylo vhodné alespoň okomentovat. 

3. str. 215 - tabulka 130 - v položce popis investiční akce jsou 
uvedeny popisy ve smyslu „V406/407-nové vedení KOC-HBM“, 
které nejsou dostatečně srozumitelné, což by bylo vhodné 
upravit tak, aby bylo jasně popsáno, o jakou akci se jedná a aby 
bylo možné projekt identifikovat např. jako „výstavbu nového 
vedení V406/407 Kočín - Mírovka“ apod. 

4. str. 233 - tabulka 134 - položky, kde je uveden rok by neměly být 
ve formátu s odděleným tisícem, což by bylo vhodné upravit. 

5. str. 235 a 243 - tabulky 135 a 136 - u některých položek jsou 
uvedeny nulové hodnoty v letech 2011 až 2014 a v roce 2015 je 
nenulová hodnota, přičemž není jasné, zda jde o chybějící údaje, 
nebo o změny způsobené změnami v daných zdrojích energie, 
což by bylo vhodné alespoň okomentovat, nebo roky, v nichž 

1. Opraveno 

2. Okomentováno – „Za rok 2002 nejsou 
dostupné údaje o spotřebách tepla ve 
stejném členění jako v roce 2014, jejich 
srovnání tedy není plně vypovídající.“ 

3. Upraven popis vybraných 
nesrozumitelných položek, doplněna 
vysvětlující poznámka pro uvedené 
zkratky 

4. Upraveno 

5. Doplněna poznámka: „uvedení hodnot za 
všechny roky bylo dobrovolné, někteří 
výrobci byli ochotní uvést data za 
všechny období, jiní uvedli pouze 
hodnocený rok 2015, z tohoto důvodu 
nejsou data ve stejném rozsahu.“ 
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připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

údaje chybí neuvádět.  

32. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

 Obecně: Zkontrolovat celý dokument, včetně všech příloh a jednotlivých 
tabulek, a opravit případné chyby a překlepy. Např.: 

1. str. 16 - „energická bilance“. 

2. str. 30 - tabulka 17 - u tabulky je chybný popisek, v tabulce jsou 
uvedena data za rok 2015, nikoli za rok 2014, jak uvádí popisek. 

3. str. 48 - místo „rychlost snižování energií“ by mělo být spíše 
„rychlost snižování spotřeby energií“. 

4. str. 50 - místo „OK“ by mělo být „KrV“. 

5. str. 54 - pojem „roštové generátory“ je pravděpodobně nesprávný. 

6. str. 58 - „elektropohny“. 

7. str. 69 - místo „Příkon a počet větrných elektráren“, by mělo být 
pravděpodobně spíše „Výkon a počet větrných elektráren“ 

8. str. 90 - tabulka 50 - nadpis tabulky neodpovídá jejímu v obsahu, 
ani popisek uvedený v tabulce neodpovídá jejímu obsahu, zde 
jsou uvedeny jednotky GJ, ale v tabulce jsou uvedena procenta. 

9. str. 132 - tabulka 90 - místo položky „Forma energie“ by mělo být 
spíše „Sektor“ apod. 

1. opraveno 

2. V popisku je správný rok 2015. 

3. doplněno 

4. opraveno 

5. Pojem upraven dle zadávací 
dokumentace na dodávku – „dvě nové 
roštové spalovací komory – generátory 
horkých plynů“ 

6. opraveno 

7. opraveno 

8. Opraveno, jedná se o tabulku Podíly paliv 
pro výrobu tepla v roce 2014 na území 
KrV 

9. opraveno 

10. opraveno 

11. opraveno 
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připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

10. str. 235 a 243 - tabulky 135 a 136 - „Havlíčkův Brob“. 

11. str. 257 - tabulka 138 - „tvoutrubka“. 

33. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

 Obecně: Zvážit odstranění duplicitně uvedených informací a tabulek v 
různých částech dokumentu s ohledem na účelnost takto zdvojeného 
obsahu. 

Některá data jsou skutečně v dokumentu 
uváděna dvakrát;  všechny datové podklady , 
které požaduje nařízení vlády, jsou uvedeny v 
samostatné příloze č. 1, v textu jsou pak 
uváděny jen některé z nich s cílem využít je pro 
lepší dokumentaci skutečností popisovaných 
v příslušné kapitole. Proto se kloníme 
k možnosti je neodstraňovat a ponechat beze 
změny (i pro snazší budoucí kontrolu). 

34. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

 Obecně: Zvážit odstranění, nebo alespoň úpravu, formulací odkazujících 
na legislativní požadavky, které jsou kladeny na obsah dokumentu, pro 
jejich nadbytečnost a bezúčelnost. Např.: 

1. str. 15 - „Nařízení vlády č. 232/2015 Sb. explicitně vyžaduje 
stanovení cílových stavů v celkem devíti následujících oblastech:“ 

2. str. 91 - „Toto členění odpovídá formátu dle NV č. 232/2015 Sb.“ 

3. str. 114 - „Kvantifikace technického a ekonomicky využitelného 
potenciálu energetických úspor je legislativou požadována na 
úrovni čtyř základních ekonomických sektorů: domácnosti, 

1. odstraněno 

2. odstraněno 

3. odstraněno 

4.-10. Tyto formulace jsou shledávány jako 
nezbytné, napomáhají uvést čtenáře, který 
se zpravidla zajímá jen o určité téma, do 
základní problematiky včetně právního 
rámce, z nějž dané téma vychází. 
Připomínka proto neakceptována. 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

veřejný sektor, podnikatelská sféra a (z něj samostatně 
vyčleněná) výroba a rozvod energie.“ 

4. str. 156 - „V souladu se Státní energetickou koncepcí SEK (2015) a s 
prováděcí legislativou má být budoucí vývoj nakládání s energií v 
území řešeném energetickou koncepcí vymezen základními cíli a 
současně mají být definovány nástroje k jejich dosažení.“ 

5. str. 158 - „Nařízení vlády č. 232/2015 Sb. explicitně vyžaduje 
stanovení cílových stavů v celkem devíti oblastech.“ 

6. str. 179 - „Předepsanou součástí ÚEK má být variantní řešení 
systému nakládání s energií v rámci území kraje a za pomoci 
definovaných kritérií se má provést jejich srovnání a výběr 
optimální varianty.“ 

7. str. 181 - „V souladu s nařízením vlády č. 232/2015 Sb. by 
hodnocení definovaných variant mělo být provedeno z 
následujících hledisek“ 

8. str. 188 - „požadované nařízením vlády č. 232/2015 Sb. (viz část A 
přílohy č. 2 nařízení)“ 

9. str. 294 - „V rámci ÚEK mají být přitom konkretizována množství 
ropných produktů, pokud by měly být využívány pro výrobu 
elektřiny v náhradních zdrojích (majících podobu dnes el. 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

generátoru poháněného stacionárním spalovacím motorem na 
motorovou naftu – zkráceně dieselgenerátoru) k zajištění chodu 
zdravotnických a sociálních zařízení, bezpečnostních sborů nebo 
složek integrovaného záchranného systému a v nezbytném 
rozsahu také prvků kritické infrastruktury, pokud by z nějakého 
závažného důvodu byly na delší dobu přerušeny dodávky el. 
energie z elektrizační soustavy ČR na celém území kraje. 
Množství paliv (tj. v podobě motorové nafty) má být vyčísleno 
pro tři kategorie výpadků lišících se jejich délkou: krátkodobé o 
délce do šesti hodin, střednědobé o délce do osmnácti hodin a 
dlouhodobé o délce nad osmnáct hodin.“ 

10. str. 301 - „Nařízení vlády č. 232/2015 Sb. požaduje, aby možnosti 
vzniku těchto ostrovních soustav byly přitom posouzeny alespoň 
na úrovni statutárních měst.“ 

35. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

 Obecně: Zkontrolovat celý dokument z pohledu používaných zkratek a 
případně doplnit jejich zavedení při prvním výskytu v dokumentu. Např.: 

- str. 47 - tabulka 30 - zkratka „VB“ 

- str. 115 - zkratky „ZÚ“ a „NZÚ“ 

Připomínky akceptovány 

- záznam smazán 

- zkratky se nachází v seznamu zkratek 

36. MPO, 
Vlastimil 

Úvod Upravit formulaci „Výše uvedené operativní cíle v různé míře naplňují cíle 
strategické, jak dokládá níže uvedená tabulka poskytující pohled na jejich 

Formulace upravena: Operativní cíle v různé 
míře naplňují cíle strategické, níže uvedená 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

Šantín vzájemnou provázanost.“, nebo doplnit výčet cílů a opatření pro 
jednotlivé oblasti. V souhrnu návrhové části nejsou tyto cíle uvedeny a je 
obsažen pouze přehled jednotlivých oblastí, v nichž mají být 
formulovány. 

tabulka poskytuje pohled na jejich vzájemnou 
provázanost 

37. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Úvod Upravit tabulku 10, nebo ji doplnit komentářem tak, aby bylo jasné, zda 
se v položce nákladů jedná o kumulativní náklady a zda se v položce 
úspor jedná o úspory na konečné spotřebě, nebo na primárních 
energetických zdrojích. 

Doplněno o komentář: „V položce Investiční 
náklady se jedná o kumulativní hodnotu 
investičních nákladů a v položce energetické 
úspory se jedná o úsporu na konečné 
spotřebě.“ 

38. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Úvod a 
kapitola 
6.2 

Doplnit vysvětlující komentář k tabulkám 6 a 108, protože není jasné, 
proč u snižování emisí a alternativních paliv chybí v některých 
strategických cílech křížky indikující vazby a synergie nebo proč v případě 
snižování emisí je u udržitelnosti pouze jeden křížek a u využití OZE a DZE 
tři, což by mělo být vysvětleno. 

Pod tabulkami doplněn následující komentář: 
„Míra synergického vlivu je vyjádřena počtem 
znaků „x“ (od malého s 1 znakem do velkého se 
3 znaky). Jestliže cíle v některých oblastech 
nemají synergický vliv na daný strategický cíl, 
vazba není definována (typicky snižování emisí 
má zpravidla negativní dopad na hospodárnost 
– zvyšuje náklady a často i snižuje energetickou 
účinnost, na bezpečnost nemá rovněž přímý 
pozitivní vliv; obdobný vztah mají i alternativní 
paliva v dopravě, jsou-li hodnoceny stávající 
dopravní prostředky a dostupné alternativy).“ 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

39. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
2.3.1 

Zkontrolovat platnost údajů uvedených v textu „Celková spotřeba paliv v 
sektoru zemědělství na území KrV je 4,25 PJ, přičemž nejvíce se 
spotřebuje zemní plyn a bioplyn. Spotřeby jednotlivých druhů paliv jsou 
následující: 3,5 PJ bioplynu, 690,7 TJ biomasy, téměř 2,5 TJ hnědého uhlí, 
4,7 TJ topného oleje, 8,5 TJ nafty, 1,5 TJ propan butanu, 36,2 TJ zemního 
plynu.“ a tento text upravit tak, aby obsahoval shodné jednotky pro 
všechny uvedené hodnoty. Pokud jsou uvedené údaje správné, pak není 
pravdivý výrok, že „nejvíce se spotřebuje zemní plyn a bioplyn“. Uvádět 
různé jednotky je poměrně zavádějící. 

Jednotky sjednoceny, formulace „přičemž 
nejvíce se spotřebuje zemní plyn a bioplyn“ 
odstraněna 

40. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 3 Zvážit vypuštění grafů 24 a 25 pro jejich nadbytečnost, vzhledem k tomu, 
že informace jsou obsaženy v jiných grafech, a obrázku 33 pro 
nadbytečnost a nečitelnost. 

Grafy a obrátek vypuštěny 

41. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
3.3.2 

Doplnit tabulky 51 až 56 o komentáře popisující vývoj, který tyto tabulky 
znázorňují, případně významné meziroční změny, které jsou z nich 
patrné. 

Připomínka akceptována 

K tabulkám doplněny následující komentáře 

(tabulka 51 byla již okomentovaná) 

52: Z dané tabulky můžeme vyčíst informace, že 

největší dodávku tepla ostatním subjektům na 

daném území zajišťují parní elektrárny a to přes 

60% celkových dodávek. . Na druhém místě se 

nachází plynové a spalovací elektrárny, které 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

zajištují okolo 33% dodávek a zbývající část 

zajišťuje jaderná elektrárna. Stejné pořadí 

následuje i u výroby tepla brutto. 

53: Tabulka výroby a dodávky tepla při výrobě 

elektřiny dle druhu paliva nám řadí na prví 

místo při výrobě tepla brutto biomasu. Z 

biomasy se na daném území vyrábí cca 33% 

vyrobeného tepla celkem. Dalších 30% tepla se 

vyrábí z bioplynu. Ostatní paliva jsou již v 

menším poměru ve zbývající třetině. Většina 

tepla z biomasy a bioplynu je spotřebována 

přímo u jednotlivých subjektů a tak v dodávce 

tepla ostatním subjektům je na prvním místě 

hnědé uhlí, které pokrývá 30% dodávek. 

Následuje za hnědím uhlím biomasa (26%) a 

zemní plyn (24%). Ostatní paliva jsou již 

zastoupena v poměru 10% a méně. 

54: Níže lze vyčíst průměrnou cenu tepelné 

energie dodané ze zemního plynu okolo 540 

Kč/GJ, což řadí zemní plyn na pomyslné první 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

místo v tabulce. Naopak uhlí s průměrnou 

cenou 386 Kč/GJ se řadí k nejlevnějším 

dodávkám tepelné energie na daném území. 

Průměrná cena dodávek tepelné energie na 

daném území činí 447 Kč/GJ. 

55: Průměrná cena tepelné energie vyrobené z 

uhlí na daném území patří k nejlevnějším v 

porovnání s ostatními zdroji (viz předchozí 

tabulka). Na tabulce níže je patrné, že cena 

tepla vyrobeného z uhlí pozvolna roste. 

Průměrná cena tepelné energie vyrobené z uhlí 

k roku 2015 vzrostla o necelých 15% oproti 

roku 2011. 

56: Průměrná cena tepelné energie vyrobené z 

ostatních paliv zaznamenala menší nárůst než 

daná energie vyrobená z uhlí. Průměrná cena 

vzrostla o cca 3% ve srovnání roků 2015 a 2011. 

Tento druh energie například ve srovnání 

průměrných cen roku 2014 a 2015 dokonce 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

zlevnil o cca 4%. 

42. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
3.3.3 

Doplnit obsaženou analýzu jednotlivých provozoven o informace týkající 
se smluvní zajištěnosti využívaného paliva podle požadavků přílohy č. 2 
nařízení vlády č. 232/2015 Sb. 

Doplněna informace o zajištění paliva pro 
provoz SZT, formulace: 

Provozovatel SZT v dané městě má smluvně 
zajištěnou dlouhodobou dodávku paliva v 
množství potřebném pro provoz SZT. 

43. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
4.3 

Upravit informace k projektům v oblasti energetických úspor 
podpořených v rámci dotačních titulů tak, aby obsahovaly především 
údaje poskytnuté orány státní správy (alespoň tam, kde je to možné), 
nikoli pouze odhady zpracovatele. Data pro zpracování ÚEK mají být 
podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále také nařízení vlády č. 232/2015 Sb. poskytnuta 
ústředními orgány státní správy. 

Data použitá v kapitole jsou založená na 
vstupech od orgánů státní správy (Krajský úřad 
Kraje Vysočina a jiné (SFŽP). Formulace 
doplněna: „Podkladem pro jeho stanovení na 
území KrV byly datové podklady, které byly 
získány v rámci analytické části od orgánů státní 
správy.“ 

44. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
4.8 

Upravit tabulku 90 tak, aby v položce „technický potenciál“ neobsahovala 
hodnoty založené na předpokladech změn struktury průmyslu, jejichž 
dopad na spotřebu energie prakticky není možné považovat za úsporu 
energie ve smyslu zvýšení účinnosti užití energie. 

Doplněno o komentář: Strukturální změny 
nejsou uvažovány jako potenciál energetických 
úspor v podnikatelském sektoru. 

45. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
5.4.2 

Vycházet při stanovení potenciálu pro využití energie větru z 
aktualizovaného znění studie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR z roku 2012, 
nikoli pouze z původní studie z roku 2004. Vyjasnit, na jaký projekt či 

Dokument z roku 2008 byl ocitován s odkazem 
na elektronický dokument, odkaz na studii z 
roku 2004 odstraněn, data (větrné mapy) jsou 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

publikaci z roku 2008 se text odkazuje v případě vyčíslení rychlostí větru 
ve výšce 100 metrů nad povrchem. 

použity přímo z webových stránek AV ČR. 

46. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
6.2.3 

Upravit formulaci „Optimalizovaný scénář vývoje ČR v užití energie, který 
SEK (2015) hodlá sledovat, předjímá další zvyšování podílu alternativních 
zdrojů, a to až na 21% podíl na primárních zdrojích energie v roce 2040.“. 
Jedná se o chybnou interpretaci, protože „Optimalizovaný scénář“ 
představuje pouze ilustrativní scénář očekávaného vývoje při splnění 
určitých předpokladů, přičemž samotná SEK vymezuje především cílové 
koridory a hodnoty k roku 2040, které jsou zásadní pro její následné 
vyhodnocování. 

Formulace upravena: „Optimalizovaný scénář 
vývoje ČR v užití energie, který SEK (2015) hodlá 
sledovat, očekává při splnění určitých 
předpokladů další zvyšování podílu 
alternativních zdrojů, …“ 

47. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
6.2.6 

Upravit text „ÚEK KrV by měla konkretizovat, jaké stavby jsou v souladu s 
energickou koncepcí kraje […]“. Koncepce kraje by již měla být obsažena 
ve znění ÚEK, která je dokumentem kraje stanovujícím energetickou 
politiku, respektive její cíle a nástroje pro jejich realizaci, na úrovni kraje. 
Uvádět v textu ÚEK pouze požadavky na její znění je nadbytečné. 

Formulace upravena: ÚEK KrV ve své návrhové 
a implementační části konkretizuje, jaké stavby 
jsou v souladu s energickou koncepcí kraje a 
uvádí opatření, jak systémově řešit 
identifikované nedostatky …“ 

48. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
6.2.9 

Upravit text „Směrnice č. 2009/28/EU, o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů, stanovila pro všechny členské země EU cíl 
dosáhnout do roku 2020 desetiprocentního podílu biopaliv na celkové 
spotřeby pohonných hmot v daném státě.“. Nejedná se o přesnou 
informaci, protože cílem je dosáhnout do roku 2020 desetiprocentního 
podílu obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

Formulace upravena: „Směrnice č. 2009/28/EU, 
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, 
stanovila pro všechny členské země EU cíl 
dosáhnout do roku 2020 desetiprocentního 
podílu obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě energie v dopravě v daném státě. 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

dopravě. Jedná se tedy nejen o biopaliva, ale také podíl elektřiny z 
obnovitelných zdrojů spotřebovaný v silniční, železniční a ostatní 
dopravě podle definice směrnice č. 2009/28/EU. Dále pak upravit 
informace k vysokoprocentním biopalivům, které nejsou zcela přesné. 
Pokud je účelné tuto informaci uvádět, mělo by být uvedeno, že ke 
změně zdanění došlo kvůli překročení notifikované podpory ze strany ČR 
a zvýhodněné daňové sazby budou s velmi vysokou mírou 
pravděpodobnosti opět zavedeny. 

Jedná se tedy především o biopaliva, ale také o 
elektřinu z obnovitelných zdrojů spotřebovanou 
v dopravě na celkové spotřeby pohonných 
hmot v daném státě.“ 

a dále  

„Od ledna 2016 však byla na tato paliva, kvůli 
překročení notifikované podpory ze strany ČR, 
uvalena spotřební daň, která předtím byla u 
biosložky nulová, v důsledku čehož se 
vysokoprocentní biopaliva stala výrazně dražší 
než klasické pohonné hmoty a motoristé o ně 
přestali mít zájem. S vysokou mírou 
pravděpodobnosti však bude daňové 
zvýhodnění opět zavedeno.“ 

49. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
6.2.9 

Upravit kapitolu tak, aby obsahovala především popis cílů v oblasti 
dalšího rozvoje, a informace týkající se stávajícího stavu přemístit do jiné 
příslušné části ÚEK, přičemž tyto informace doplnit o stručný popis stavu 
infrastruktury na území kraje týkající se zejména dobíjecích stanic a 
plnicích stanic na CNG. 

Obecně je obsahové řešení těchto kapitol 
pojato tak, aby každý cíl byl řádně odůvodněn, 
tzn. ve vazbě na stávající stav. Doplněn počet 
plnících stanic CNG na území kraje. 

50. MPO, 
Vlastimil 

Kapitola Upravit formulaci cíle „Takto formulovaný cíl lze doporučit i pro KrV a 
obecní samosprávy včetně jimi zřizovaných příspěvkových organizací, 

Věta přeformulována následovně: „Takto 
formulovaný cíl lze doporučit i pro KrV, tedy 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

Šantín 6.2.9 přičemž podíl vozidel na alternativní paliva by měl odpovídat národním 
závazkům (tj. podíl alternativních paliv by se měl blížit 10% na ujetých 
kilometrech celého vozového parku).“. Stanovení cíle pro podíl 
alternativních pohonů v dopravě na úrovni kraje je problematické, 
především z pohledu možností územní samosprávy tento vývoj 
významně ovlivnit, mimo oblast vlastního majetku. 

aby podíl vozidel na alternativní paliva či pohon 
v majetku kraje odpovídal národním závazkům 
(tj. cílová hodnota podílu alternativních paliv by 
se měla blížit 10% na ujetých kilometrech 
celého vozového parku k roku 2020). Obdobně 
je pak možné vhodnými nástroji motivovat 
ostatní instituce veřejného sektoru případně i 
podnikatele, aby postupovali obdobným 
způsobem.“ 

51. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.1 

Zvážit vypuštění této kapitoly, která prakticky neobsahuje žádné 
nástroje, ale pouze obecný popis možných nástrojů, pro její 
nadbytečnost. 

Neakceptováno, kapitola poskytuje užitečný 
úvod do problematiky, na jejímž základě jsou 
vyjmenované nástroje pak aplikovány do 
jednotlivých opatření. 

52. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.2 

Zvážit vypuštění této kapitoly, která obsahuje pouze obecný popis 
nástrojů státu, obcí, nebo dokonce jiných subjektů, a tudíž je ve vztahu k 
nástrojům kraje nerelevantní. 

Neakceptováno, kapitola poskytuje užitečný 
úvod do problematiky, na jejímž základě jsou 
vyjmenované nástroje pak aplikovány do 
jednotlivých opatření. 

53. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.2.1 

Vypustit formulaci „V budoucnu by významnější regulační roli v 
energetice měla hrát státní Politika územního rozvoje, která má být více 
propojena s SEK (2015).“. Není jasné, jaký je zdroj tohoto výroku, ani co 
je tímto výrokem myšleno. 

odstraněno 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

54. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.3.1 

Doplnit opatření na základě formulace „A právě proto se jeví jako 
smysluplné prověřit zájem města Brna na odběr tepla z jaderné 
elektrárny. Předem definované množství odebraného tepla, spolu s 
odhadnutými investičními a provozními náklady by byly podrobněji a 
objektivně vyhodnoceny a definovány podmínky, za kterých by záměr 
mohl být ekonomický návratný. Aktivní spoluúčast KrV na tomto 
posouzení a navazujících jednáních o podmínkách realizace záměru by 
tak plně naplňovala cíle ÚEK.“ v příloze uvedeného popisu týkajícího se 
možného projektu zásobování města Brna teplem z jaderné elektrárny 
Dukovany. Pokud je tento záměr součástí formulovaných variant, měl by 
tento krok být proveden. 

Uvedená účast na posouzení studií 
proveditelnosti možnou výstavbu je 
formulována v kap. 7.3.4 Opatření v oblasti 
„Výroba elektřiny z KVET“. 

55. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.3.8 

Upravit úvodní popis tak, aby byl důraz směřován na nástroje kraje, nikoli 
informace k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě, které by měly být 
uvedeny spíše jen kontextově. 

Přeformulován, aby obsahově odpovídal logické 
stavbě problematiky.  

56. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.3.2 

Vydělit monitoring projektů a jejich vyhodnocování jako samostatné 
opatření a případně jej formulovat jako průřezové opatření (tedy nejen 
pro oblast „realizace energetických úspor“). 

Doplněno opatření č. 2.4, do kterého bylo 
vyčleněno opatření zavedení monitoringu 
přínosů navrhovaných opatření. 

57. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.3.3 

Přemístit opatření 3.4 do části věnované opatřením pro oblast „realizace 
energetických úspor“). 

Opatření přemístěno podle doporučení. 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

58. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
7.3.9 

Doplnit opatření „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. V tomto ohledu by bylo účelné, aby ÚEK obsahovala 
stručný popis dotačních mechanismů, které je možné pro nákup vozidla s 
alternativním pohonem využít. 

Doplněno opatření č. 9.3 v tomto duchu. 

59. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 8 Upravit formulaci předpokladů pro oblast realizace energetických úspor, 
kde není jasný rozdíl mezi předpoklady „Využití veškerého tržního 
potenciálu úspor energie“ a „Využití veškerého ekonomického potenciálu 
úspor energie“. ÚEK má z tohoto pohledu stanovit jen technický 
potenciál a ekonomický potenciál. 

Formulace upraveny. 

60. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 8 Upravit formulaci předpokladů pro oblast využití obnovitelných a 
druhotných zdrojů energie, kde se varianty liší prakticky pouze 
předpokladem o tržní konkurenceschopnosti OZE, kterou nelze z pohledu 
územní samosprávy nijak ovlivnit, nebo dokonce zajistit. 

Formulace upraveny. 

61. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
9.5 

Doplnit emisní bilance o komentář vysvětlující změny emisních faktorů 
použitých ve výhledech nebo výhled vývoje těchto faktorů, a to v 
návaznosti na uvedenou formulaci „Druhým vstupním parametrem jsou 
pak změny v hodnotách emisních faktorů, tedy měrných emisí na 
jednotku spotřebovaného paliva.“. Dále doplnit tabulky o stávající stav, 
ke kterému jsou scénáře procentně a také absolutně vztahovány. 

Doplněna formulace: „Tento pokles je 
předjímán odlišně pro jednotlivé škodliviny 
(měrné emise tuhých znečišťujících látek klesají 
o 50 %, oxidů síry, oxidu uhelnatého a 
organických uhlovodíků o 25 % a emise oxidů 
dusíku o cca 20 %).“ 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

62. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
10 

Uvést předpoklady související s budoucím poklesem využití bioplynu 
indikovaným v tabulce 120, které nejsou uvedeny ani v jedné z 
předmětných kapitol ÚEK. 

Doplněna formulace předpokladu: „klesá 
význam bioplynu z důvodu postupného 
ukončení provozní podpory výrobě elektřiny a 
přeorientaci stanic na méně energeticky 
vydatné ale provozně levnější suroviny pro 
výrobu bioplynu respektive biometanu“ 

63. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Kapitola 
10 

Upravit formulaci „Nastíněný vývoj je však stejně jako je tomu v ASEK 
pouze modelový či také „koridorový“ a předjímá další rozvoj ve využití 
OZE a DZE na tržním principu.“. Žádné koridory pro budoucí vývoj využití 
zdrojů energie ÚEK patrně nevymezuje. Zkratka ASEK je pro schválenou 
Státní energetickou koncepci ČR nesprávná. 

Formulace upravena: „Nastíněný vývoj je však 
stejně jako je tomu v SEK pouze modelový a 
předjímá další rozvoj ve využití OZE a DZE na 
tržním principu.“ 

64. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Příloha - 
Provozy 
ostrovů v 
elektrizač
ní 
soustavě 

Ověřit platnost předpokladů týkajících se provozu zdroje společnosti 
ŽĎAS, a.s. formulovaných v textu „V případě Žďáru nad Sázavou je 
situace mírně odlišná. Strojírenský závod ŽĎAS disponuje vlastní parní 
odběrověkondenzační turbínou o jmen. el. výkonu 6 MW, podnik však 
zřejmě veškerou vyrobenou elektřinu využívá pro své účely. Případné 
dodávky do města by tak byly podmíněny útlumem výroby, a opět by 
přitom platilo, že by dodávaná elektřina mohla být určena jen pro 
některé odběratele.“, případně tento předpoklad upravit. 

Zjištěno: 

Dodávky elektřiny z vlastní výroby do 
distribuční sítě jsou velmi omezené a plně 
závislé na momentálním odběru elektřiny v 
podniku a potřebě tepla na vytápění. Vlastní   
výroba elektřiny ve dvou protitlakých 
turbogenerátorech 6 MW je v podstatě  
sezónní a omezuje se zejména na topné  
období. V letním období je provozován  pouze 
malý protitlaký turbogenerátor 0,5 MW. 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

Výroba elektřiny je zajišťována protitlakým  
turbogenerátorem R6, PBS Brno, r.v. 1987 s 
generátorem Škoda Plzeň o jmenovitém výkonu 
6 MW (retrofit v r.2009). Kondenzačně-
odběrový turbogenerátor AT-6, Škoda Plzeň, 
r.v. 1958, upravený na protitlaký provoz o 
jmenovitém výkonu 6 MW je v řízené odstávce 
a slouží pouze pro zálohový provoz. Generátory 
jsou přes bloková trafa 6/22 kV napojeny na 
společnou síť 22 kV. Dále je instalován  
protitlaký turbogenerátor 0,5 MW  upravená 
turbina MZ 550 + as. elektromotor 0,5 MW). 

Zdroj: http://docplayer.cz/3480997-Havarijni-
plan-ppt-32-pro-zdroj-teplarna-zdas-a-s-adresa-
zdas-a-s-strojirenska-6-591-71-zdar-nad-
sazavou-ico-46347160.html 

65. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Příloha - 
Energetic
ký 
managem
ent 

Upravit formulaci „Dobrým iniciačním krokem by bylo, pokud by se role 
prvního „implementátora“ plnohodnotného a certifikovaného systému 
EnMS ujal kraj.“. ÚEK je dokumentem, který má obsahovat politiku a 
záměry kraje, nikoli pouze doporučení. 

Formulace upravena následovně: „Kraj sleduje 
cíl stát se prvním „implementátorem“ 
plnohodnotného a certifikovaného systému 
EnMS. Jeho zkušenosti pak bude možné využít 
pro postupné zavádění efektivního EnMS u 
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Č. Autor 

připomínky 

Umístění 

(strana, 

kapitola, 

odst.) 

Připomínka (včetně návrhu řešení) Vypořádání připomínky 

jednotlivých měst a obcí kraje.“ 

66. MPO, 
Vlastimil 
Šantín 

Příloha - 
Podrobně
jší 
představe
ní 
vybranýc
h záměrů 

Upravit nebo doplnit formulaci „Stávající jaderné bloky by měly být v 
provozu minimálně do roku 2035, a v ideálním případě, pak až do roku 
2045 (tj. až 60 let).“ tak, aby reflektovala všechna rizika, ať již technická, 
ekonomická, či politická. 

Formulace upravena následovně: „Stávající 
jaderné bloky by měly být v provozu minimálně 
do roku 2035, a v ideálním případě, pak až do 
roku 2045 (tj. až 60 let), budou-li dostatečně 
řešena rizika technická, ekonomická a 
politická.“ 
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15 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI 

15.1 ZÁVĚRY HODNOCENÍ 

Z provedeného hodnocení vyplynulo, že celkově bude mít implementace ÚEK KrV 
méně významný pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví tj.: 

o V souhrnu všechna navržená opatření ÚEK KrV budou mít málo významný 

pozitivní vliv na kvalitu ovzduší, popř. v některých případech nelze vlivy 

jednoznačně identifikovat. 

o ÚEK bude mít převážně pozitivní vlivy na veřejné zdraví, emise skleníkových 

plynů z energetiky, odpady a kulturní památky za předpokladu přijetí 

opatření uvedených v kapitole 10; 

o Možné negativní vlivy představují některé projekty uvedené v Příloze č. 4 

návrhu koncepce, a to zejména na přírodu, lesy, biodiverzitu a krajinu. 

o Riziko negativních vlivů lze spatřovat např. v případě záborů kvalitní 

zemědělské půdy pro účely pěstování biomasy, výstavby fotovoltaických 

elektráren apod. (pro tyto situace jsou navržena opatření v kapitole 10). Další 

rizika jsou spojená se zateplováním budov, podobně existuje riziko 

negativního ovlivnění kulturních památek uvnitř nebo v blízkosti památkově 

chráněných území. 

15.2 NÁVRH STANOVISKA 

Zpracovatel SEA předkládá následující návrh stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů: 

Stanovisko k návrhu koncepce: Územní energetická koncepce Kraje Vysočina 

aktualizace 2017 - 2042 

Předkladatel koncepce:  Kraj Vysočina 

Zpracovatel posouzení:  Sdružení společností Regionální centrum EIA s.r.o. a 

Integra Consulting s.r.o. ve spolupráci s dalšími experty v následujícím složení: 

Ing. Vladimír Rimmel 

Ing. Vlastimil Bogdan 

Ing. Jitka Kaslová 

Mgr. Michala Mariňáková 

Ing. Radim Seibert 

Ing. Kateřina Šigutová 

MUDr. Jaroslav Volf 
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Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce „Územní energetická koncepce Kraje Vysočina - aktualizace 

2017 - 2042“ (dále též „ÚEK KrV“ nebo “Koncepce”), zpracované v rozsahu přílohy č. 

7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, bylo zveřejněno v informačním systému SEA 31. 5. 2017. 

Zjišťovací řízení vedené odborem posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence MŽP bylo ukončeno vydáním závěru zjišťovacího řízení č.j. 

41850/ENV/17ze dne 28. 6. 2017. Práce na vlastním hodnocení a zpracování 

dokumentace vyhodnocení vlivů ÚEK KrV na životní prostředí a veřejné zdraví 

probíhaly v období srpen - září 2017. V říjnu 2017 bylo SEA vyhodnocení předáno 

(společně s návrhem koncepce) MŽP ČR. 26.10. 2017 byl návrh koncepce vč. SEA 

vyhodnocení vrácen k doplnění. Připomínky byly do SEA ÚEK KrV zapracovány v 

průběhu listopadu 2017. K dalším změnám v SEA vyhodnocení došlo v rámci 

připomínkování návrhu koncepce ze strany MPO ČR. Změny byly do návrhu 

koncepce zapracovány v průběhu ledna 2018, tyto změny si vyžádaly následné 

formální úpravy v SEA vyhodnocení. Připomínky MŽP ČR (ze dne 26.10. 2017) a 

připomínky MPO ČR (ze dne ?????) jsou, včetně jejich vypořádání, uvedeny v 

kapitole 14.3 resp. 14.4. 

Vzhledem k tomu, že od 1.11. 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 326/2017 Sb., 

kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo (v souladu s 

tímto zákonem) přepracované SEA vyhodnocení vč. návrhu koncepce předloženo 

odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

Stručný popis koncepce: 

Územní energetická koncepce Kraje Vysočina aktualizace 2017 – 2042 je 

dlouhodobá strategie, připravena pro období do roku 2042. 

ÚEK KrV vznikla jako aktualizace stávající Územní energetické koncepce KrV. 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., o hospodaření s 

energií, a nařízením vlády ČR č. 232/2015, o státní energetické koncepci a územní 

energetické koncepci. 

Součástí ÚEK KrV je analytická a návrhová část. 

Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina schvaluje zastupitelstvo Kraje 

Vysočina. 

Stručný popis posouzení: 

Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona. Vzhledem k 

tomu, že příslušné orgány svým stanoviskem nevyloučily vliv ÚEK KrV na území 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, koncepce byla podrobena hodnocení 
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z hlediska vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti dle zákona č. 

114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Závěry posouzení: 

Zpracovatel SEA navrhuje na základě posouzení vlivů „Územní energetická 

koncepce Kraje Vysočina aktualizace 2017 - 2042“ na životní prostředí a veřejné 

zdraví: 

Souhlasné stanovisko k návrhu „Územní energetická koncepce Kraje Vysočina 

aktualizace 2017 - 2042“ za dodržení níže uvedených podmínek, kterými bude 

zároveň zajištěna minimalizace vlivů, respektive posílení pozitivních dopadů 

provádění ÚEK KrV na životní prostředí a veřejné zdraví (část A): 

1. Kraj Vysočina jako předkladatel koncepce zajistí, aby při finalizaci ÚEK KrV, 

respektive při implementaci jednotlivých opatření, byla zohledněna následující 

doporučení k prevenci, zmírnění potenciálních negativních vlivů, respektive posílení 

pozitivních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví (odůvodnění těchto 

doporučení je obsaženo v kapitolách 10 a 12 SEA vyhodnocení): 

• Termínově sladit realizaci opatření, která byla při společném provedení 

identifikována jako nejpřínosnější pro kvalitu ovzduší (opatření 2.3, 4.3 a 5.3), 

například formou akčního plánu se stanovenými termínovanými úkoly 

kompetentních subjektů. 

• Rozhodování o podpoře využití biomasy založit na analýze bilance vložené a 

získané energie (Energy Return on Energy Investment - EROEI) a úplné emisní 

bilance v CO2 ekv., jinak může být výsledný efekt z hlediska ochrany klimatu 

negativní. 

• Rizika potenciálního negativního kumulativního vlivu na zábor ploch (zejména 

ZPF) musí být kontrolována standardními nástroji územního plánování. 

• U fotovoltaických elektráren upřednostňovat využití ploch brownfields, popř. 

umístění na střechách a fasádách budov. Neumisťovat fotovoltaické elektrárny na 

půdy výjimečně odnímatelné. 

• Pro pěstování energetických plodin upřednostnit pěstování na devastovaných 

půdách, či využití kontaminovaných pozemků. 

• Negativní vlivy nově navržených energetických staveb je třeba eliminovat na 

úrovni územního plánování (umístění infrastruktury s ohledem na přírodní a 

krajinné hodnoty) a na projektové úrovni (přesná trasa či umístění minimalizující 

zásahy do přírodních a krajinných hodnot a technické provedení minimalizující 

případné další negativní vlivy). Podpořeny mohou být pouze projekty, které zvolí 

optimální trasu a technické provedení. 

• V případě kulturních památek lze zateplení téměř plošně vyloučit, v případě 

zateplení domů nacházejících se v památkově chráněném území může ale nastat 

případ, že zateplení bude za určitých podmínek nebo na části domu připuštěno. 
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Územní energetická koncepce Kraje Vysočina aktualizace 2017 - 2042 nebude mít 

významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Pro 

minimalizaci případných negativních vlivů, resp. posílení vlivů pozitivních jsou 

navrhovány podmínky (část B). 

• Na projektové úrovni eliminovat negativní vlivy na předměty ochrany. Ze 

záměru jmenovaných v přílohách ÚEK jde o E01, E02, E05a, E05b, E06, E13, E14 

a to např. způsobem: stožáry je nutné umístit tak, že budou zcela mimo EVL 

nebo alespoň mimo místa výskytu předmětů ochrany. 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 - všechny stavby musí být umístěny mimo EVL, 

případně mimo místa výskytu předmětů ochrany. 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 - transformovna musí být umístěna 

mimo EVL a v dostatečné vzdálenosti od ní, aby nedošlo k zásahům do EVL ani 

během stavby. 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 - 

dodržet v současnosti předpokládanou trasu, i v případě jejích změn trasu vést 

mimo EVL. 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. 

 

Pro implementaci opatření ÚEK KrV sledovat následující doporučení (část C): 

• V rámci metodiky sledování (u opatření 5.2 koncepce ÚEK) zohlednit rovněž 

emise ze zdrojů mimo energetiku, průmysl a dopravu. Zahrnout emise ze 

zemědělství a LULUCF. 

• K případné dopravě odpadů (k využití v energetice jako druhotný zdroj 

energie) využít v maximální možné míře dopravu po železnici. 
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• Rizika potenciálního ovlivnění především povrchových vod v souvislosti s 

pěstováním biomasy mohou být zmírněny výběrem vhodného stanoviště, vhodným 

typem vysazené plodiny a správným postupem orby. 

• Klást důraz na kvalitu vypracování Studie rozvoje užití biomasy a zohlednění 

zájmů ochrany přírody. Dokument by měl zahrnout mj. problematiku půdní eroze, 

zachování cenných přírodních stanovišť, zejména lučních a lesních, ochrany 

krajinného rázu a příznivého stavu lesů z hlediska hospodaření. 

• Klást důraz na kvalitu vypracování Studie rozvoje fotovoltaiky v KrV a 

zohlednění zájmů ochrany přírody. FV elektrárny (mimo panely umisťované na 

střechách, které je třeba posuzovat individuálně) by neměly být umisťovány 

v ZCHÚ, přírodních parcích, v krajinářsky exponovaných prostorách s významnými 

přírodními nebo kulturními prvky, v prvcích ÚSES, VKP, v místech výskytu cenných 

přírodních biotopů a významných druhů. Tato podmínka by měla být dále 

rozpracována ve studii, která je vlastním předmětem opatření. 

• Při změně využití pozemků na pěstování rychle rostoucích dřevin zohlednit 

stávající hodnotu lokality z hlediska výskytu přírodních stanovišť a významných 

druhů, ekologických funkcí i krajinného rázu. 

• Při výběru projektů k realizaci je třeba standardně zohlednit rozsah a 

charakter památkové ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

v platném znění. 

• Dle místních podmínek je vhodné aktivity konzultovat s orgány památkové 

péče i v případě objektů bez památkové ochrany nacházejících se mimo památkově 

chráněné území. 

• Lze doporučit zahrnutí hledisek památkové ochrany do metodiky 

připravované strategie jakožto kritéria pro umisťování fotovoltaicických panelů. 

Umístění těchto prvků by nemělo narušovat vizuální kvality památkově cenných 

objektů či území. 

 

Kraj Vysočina má jen omezené možnosti naplnění podmínek týkajících se především 

opatření a aktivit souvisejících s jadernou elektrárnou Dukovany. Nicméně přesto 

jsou podmínky zde uváděny, Kraj Vysočina bude v rámci svých možností naplňovat 

tyto podmínky: 

• Maximalizovat výhody spojené s přítomností JE Dukovany pro bezpečné a 

plynulé zásobování elektrickou energií a teplem. 

• Na projektové úrovni minimalizovat negativní vlivy tepelného napáječe z EDU 

(vhodná trasa a technické provedení). Trasa by měla být vedena mimo EVL Velký 

kopec a dále zohlednit i další přírodní a krajinné hodnoty. Pokud bude napaječ 

uložený v zemi, budou vlivy menší, je však třeba zohlednit i vlivy během vlastních 

prací a umístění nadzemních částí. Obdobně je nutné minimalizovat případné 

negativní vlivy dalších projektů. 
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• Klást důraz na kvalitu vypracování Studie možné výstavby tepelného napáječe 

z elektrárny EDU včetně hodnocení možných vlivů na přírodu a krajinu a návrh 

takového provedení stavby, které bude mít nejmenší možný negativní vliv. 
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16 SEZNAM SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH 

Příloha č. 1 : Posouzení vlivu koncepce „Územní energetická koncepce   

  Kraje Vysočina, aktualizace (2017 - 2042)“ na evropsky významné  

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

  přírody a krajiny, v platném znění 

 

Příloha č. 2 Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní, národní a 

  regionální úrovni 

 

 


