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1. Úvod 

1.1. Zadání 

Toto hodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (dále jen hodnocení), bylo 
vyhotoveno jako součást dokumentace vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní 
prostředí, v platném znění (SEA). Zpracovatelem dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. 
byla společnost EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové. 

Předmětem hodnocení je koncepce Strategie Kraje Vysočina 2020 (dále také jen 
"Strategie"). Jedná se o střednědobý strategický dokument na období 2014 – 2020. Hodnocení 
odpovídá požadavkům zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Cílem hodnocení bylo zjistit, zda daná koncepce bude či nebude mít negativní vliv na 
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích 
oblastí (PO), které na území České republiky tvoří soustavu Natura 2000. 

Důvodem pro zadání hodnocení byla skutečnost, že některé příslušné orgány ochrany 
přírody ve svých stanoviscích nevyloučily možnost vlivu ÚEK KHK na lokality soustavy 
Natura 2000. Konkrétně se jedná o stanoviska vydaná těmito orgány ochrany přírody: 

Správa CHKO Žďárské vrchy, č.j. 702/ZV/2012 ze dne 20.2.2012 - vliv nevyloučen 

Správa CHKO Železné hory, č.j. 00290/ZH/2012 ze dne 23.2.2012 - vliv vyloučen 

Krajský úřad Kraje Vysočina, č.j. KUJI13429/2012 ze dne 22.2.2012 - vliv 
nevyloučen 

1.2. Cíle hodnocení 

Cílem hodnocení je posoudit vlivy Strategie na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy 
Natura 2000. Vzhledem k tomu, že některé cíle uvedené v posuzované koncepci jsou 
definovány velmi obecně, nebylo možné provést konkrétní posouzení eventuálních záměrů, 
které budou v budoucnu navrženy v souladu s naplňováním těchto cílů. Na druhou stranu je 
ve Strategii uvedeno i konkrétnější územní i funkční vymezení některých aktivit a projektů. 
V těchto případech byla při posuzování vyvinuta snaha určit všechny lokality soustavy Natura 
2000, které by mohly být ovlivněny a určit charakter a významnost možného ovlivnění. 

 



 

 6 

2. Metody hodnocení 
V první fázi hodnocení byly identifikovány všechny potenciálně dotčené lokality soustavy 
Natura 2000 na území Kraje Vysočina. Dále byly shromážděny literární údaje a některá 
dostupná data z mapování biotopů a výsledků monitoringu některých druhů, tvořících 
předměty ochrany lokalit. Zpřesnění údajů o posuzované koncepci probíhalo formou 
konzultací s vedoucím zpracovatelského týmu. Ve druhé fázi vyhodnocení bylo na základě 
identifikace potenciálních vlivů, vyplývajících z posuzované koncepce, provedeno posouzení 
vlivů na předměty ochrany jednotlivých dotčených lokalit a poté formulován závěr 
hodnocení. 

Klasifikace potenciálních vlivů dílčích návrhů opatření a aktivit a následně i 
vyhodnocení vlivu koncepce jako celku, byla provedena v souladu s doporučenou metodikou 
hodnocení významnosti vlivů (ANONYMUS 2007). Jsou rozlišovány tyto 3 kategorie: 

 

-2 Významně negativní vliv: Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci 
druhu nebo její podstatnou část; významné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah 
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze 
zadání koncepce, nelze jej eliminovat. Negativní vliv ve 
smyslu odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. Vylučuje přijetí 
koncepce (resp. koncepci je možné schválit pouze v 
určených případech dle odst.  9 a 10 § 45i ZOPK) 

-1 Mírn ě negativní vliv: Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné 
narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový 
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné 
jej vyloučit zmírňujícími opatřeními. Nevylučuje realizaci 
koncepce. 

0 Bez vlivu: Záměr nemá na soustavu Natura 2000 žádný vliv. 

? Možný negativní vliv: Může dojít k negativnímu ovlivnění soustavy Natura 2000. 
Díky neurčitostem plynoucím z charakteru koncepce však není 
možné vyhodnotit jeho významnost. Vliv bude přinejmenším 
mírný, není však vyloučeno, že při hodnocení konkrétní podoby 
záměru na EVL a PO bude vliv určen jako významně negativní. 
Nevylučuje realizaci koncepce s podmínkou, že záměr bude 
posouzen v navazujících stupních územně plánovací 
dokumentace.  
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3. Údaje o koncepci 
Název koncepce: Strategie Kraje Vysočina 2020 

Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina 

Žižkova 57 

587 33 Jihlava 

 

Popis koncepce: Strategie Kraje Vysočina 2020 je zpracována jako střednědobý strategický 
dokument na období 2014 - 2020. Je zaměřena na přípravu kraje na hospodaření v novém 
programovém období EU, zejména na racionální využití dostupných rozpočtových prostředků 
kraje a výběr reálně dosažitelných rozvojových aktivit pro následující období. Součástí 
dokumentu je i vazba na nejdůležitější strategické dokumenty na krajské, státní a evropské 
úrovni, které se vztahují k příštímu programovacímu období EU.  

Cílem Strategie je stanovit prioritní rozvojové okruhy do roku 2020, které budou 
založeny na místním rozvojovém potenciálu a zajistí udržení a posílení konkurenceschopnosti 
Kraje Vysočina. 

 Koncepce je složena ze dvou základních částí. V první části je provedeno analytické 
zhodnocení regionu - analytická část. Cílem této analýzy bylo stručné zhodnocení vývoje 
v jednotlivých tématických oblastech a identifikace problémových okruhů. V návaznosti 
na analytickou část byla vyhotovena SWOT analýza, která shrnuje nejdůležitější poznatky 
z analytické části a zachycuje tyto klíčové skutečnosti ve formě silných a slabých stránek 
kraje a v možných hrozbách a příležitostech působících na kraj. 

Nejdůležitější částí dokumentu je Programová část Strategie, která navazuje na 
poznatky z předchozích dvou částí a definuje pět prioritních oblastí rozvoje, které se dále 
člení na 16 rozvojových opatření. Pro naplňování jednotlivých opatření jsou v koncepci 
stanoveny klíčové aktivity, které by měly co nejúčinněji přispívat k naplňování jednotlivých 
opatření. Součástí Strategie jsou i strategické projekty – tyto konkrétní projekty, které by 
měly být v dotčeném období v regionu realizovány, byly rozpracovány do podoby 
projektových karet. 

Podrobnější specifikace prioritních oblastí a opatření i klíčových aktivit a 
strategických projektů je uvedena v části hodnocení věnované posuzování jejich vlivu na 
lokality soustavy Natura 2000. 
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4. Údaje o dotčených lokalitách soustavy Natura 2000 

4.1. Identifikace dotčených lokalit 

Hodnocená koncepce se dotýká území celého Kraje Vysočina, na jehož území zasahuje 
celkem 79 evropsky významných lokalit. Ptačí oblasti se na území kraje nenacházejí. Rozloha 
jednotlivých EVL se pohybuje v širokém rozmezí od desítek metrů čtverečných po tisíce 
hektarů. Menší EVL jsou vyhlášeny nejčastěji pro druhové předměty ochrany (rostliny či 
živočichy). Velké EVL zpravidla chrání stanovištní předměty ochrany, často však 
v kombinaci s předměty druhovými. Biotopové EVL chrání jak lesní, tak i nelesní stanoviště 
(louky, suché trávníky aj.). Některé EVL leží na rozhraní krajů, jedná se o 12 EVL, které 
zasahují na území Jihomoravského, Pardubického, Středočeského nebo Jihočeského kraje. 
Přehled všech EVL zasahujících na území kraje Vysočina je uveden v následující tabulce, kde 
jsou prezentovány i jejich rozlohy.  

 

Tabulka 1: Přehled evropsky významných lokalit  

KÓD  NÁZEV LOKALITY ROZLOHA (ha)  

CZ0610175 Baba 82,298 

CZ0613318 Babínský rybník 39,1012 

CZ0613695 Biskupice - kostel 0,0295 

CZ0613696 Biskupice - škola 0,0403 

CZ0613004 Břevnický potok 3,8314 

CZ0620194 Čepičkův vrch a údolí Hodonínky 187,4357 

CZ0614053 Dářská rašeliniště 390,4373 

CZ0612133 Dědkovo 5,6337 

CZ0613809 Dívka 27,833 

CZ0612134 Dolní rybník u Újezda 9,2421 

CZ0623697 Doubravník - kostel 0,1210 

CZ0610030 Doupský a Bažantka 10,9563 

CZ0613319 Ficků rybník 1,0325 

CZ0610025 Habrová seč 91,4963 

CZ0610022 Havranka 22,9689 

CZ0612135 Hodíškovský rybník 5,0387 

CZ0610029 Horní Mrzatec 6,3446 

CZ0610145 Hroznětínská louka 18,7119 

CZ0533303 Chrudimka 230,0122 

CZ0613321 Jankovský potok 128,2712 

CZ0610179 Jedlový les a údolí Rokytné 375,0377 

CZ0613698 Jeřišno-Heřmaň 0,0327 
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CZ0614132 Kamenický rybník 3,7191 

CZ0612136 Kobylinec 0,6882 

CZ0613322 Koupaliště u Bohuslavic 2,9781 

CZ0614133 Kozének 19,9171 

CZ0623324 Loučka 12,1467 

CZ0615014 Louky u Černého lesa 19,0841 

CZ0610512 Lužný rybník 15,0017 

CZ0613003 Maršovec a Čepička 12,39 

CZ0613005 Martinický potok 27,4396 

CZ0614054 Na Oklice 55,7088 

CZ0613012 Na Ostrážné 1,6739 

CZ0613699 Náměšť nad Oslavou - zámeček 0,0774 

CZ0613816 Náměšťská obora 286,4767 

CZ0613009 Niva Fryšávky 35,3296 

CZ0613327 Nová Říše 42,7749 

CZ0612137 Obecník 4,8872 

CZ0612139 Pod Kamenným vrchem 12,1247 

CZ0612140 Podvesník 20,6182 

CZ0623329 Prudká 0,1385 

CZ0612141 Ptáčovský kopeček 0,7898 

CZ0610412 Ransko 263,9209 

CZ0613328 Rašelinné jezírko Rosička 0,1708 

CZ0622142 Rojetínský hadec 1,9627 

CZ0613002 Roštýnská obora 49,8787 

CZ0612143 Rybník u Zadního Zhořce 7,6508 

CZ0614052 Rybníky u Rudolce 49,4005 

CZ0614058 Rybníky V Pouštích 25,797 

CZ0612145 Rychtářský rybník 5,9954 

CZ0623819 Řeka Rokytná 123,6679 

CZ0213067 Sázava 72,7629 

CZ0613333 Staviště 3,3901 

CZ0612149 Suché skály 4,8409 

CZ0613013 Šilhánky 5,6951 

CZ0615018 Šimanovské rašeliniště 3,9677 

CZ0613332 Šlapanka a Zlatý potok 245,3877 

CZ0612147 Špilberk 0,632 

CZ0614059 Štíří důl - Řeka 92,5992 
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CZ0610056 Švařec 13,4789 

CZ0625020 Trenckova rokle 17,9318 

CZ0613334 Trnava 225,007 

CZ0613335 U Borovné 17,3063 

CZ0610005 U Hamrů 13,2743 

CZ0620132 Údolí Chlébského potoka 136,9580 

CZ0614134 Údolí Jihlavy 861,9281 

CZ0614131 Údolí Oslavy a Chvojnice 2339,1053 

CZ0613010 Údolí Svratky u Krásného 96,533 

CZ0613336 V Kopaninách 0,8999 

CZ0614056 V Lisovech 27,5277 

CZ0613338 Vatín 45,0469 

CZ0610159 Velký Špičák 168,8447 

CZ0610003 Vysoký kámen u Smrčné 242,0996 

CZ0615001 Zaječí skok 2,4765 

CZ0610170 Zhejral 154,1104 

CZ0614057 Znětínské rybníky 52,5832 

CZ0610401 Žákova hora 39,0273 

CZ0613700 Žďár nad Sázavou - garáže 0,0187 

CZ0214016 Želivka 1329,2088 

4.2. Popis dotčených lokalit 

Podrobná charakteristika jednotlivých lokalit i předmětů ochrany je k dispozici 
na internetových stránkách AOPK ČR www.natura2000.cz. Pro potřeby hodnocení jsou 
v dalším textu uvedeny jen informace o lokalitách, které by mohly být posuzovanou koncepcí 
negativně ovlivněny.  
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5. Hodnocení vlivů Strategie na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti 

5.1. Hodnocení úplnosti podkladů 

Pro účely hodnocení byly využity následující podklady: 

• Strategie Kraje Vysočina 2020, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Jihlava 2012 

Pro zjištění výskytu předmětů ochrany byly využity následující podklady: 

Výřez z digitální vrstvy mapování biotopů (AOPK, 2010) – data pocházející z mapování 
biotopů z let 2001-2004 a data pocházející z aktualizace vrstvy biotopů z let 2006 – 2009 (jen 
pro část území).  

Dále byly shromážděny literární údaje a některá dostupná data z mapování biotopů a výsledků 
monitoringu některých druhů, tvořících předměty ochrany lokalit. 

Pro provedení tohoto hodnocení byly tyto podklady shledány jako dostatečné. 

5.2. Hodnocení vlivů koncepce 

Tato část hodnocení se věnuje hodnocení Programové části Strategie, neboť v úvodní a 
analytické části nejsou uvedeny žádné návrhy, které by mohly mít vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Postupně jsou posuzována všechna rozvojová opatření navržená v rámci 
jednotlivých prioritních oblastí a z nich vycházející klíčové aktivity a návrhy strategických 
projektů. Vzhledem k tomu, že řada opatření a aktivit je v koncepci definována obecně, jsou 
obecné i výsledky jejich hodnocení. Tam, kde bylo možné identifikovat území soustavy 
Natura 2000, která by mohla být některými návrhy dotčena, byla odhadnuta potenciální míra 
jejich ovlivnění.  

 

PRIORITNÍ OBLAST: A. VYSO ČINA JAKO ATRAKTIVNÍ 
VENKOVSKÝ PROSTOR 

Rozvojové opatření: A.1 Funkční regionální střediska 
Regionálními středisky jsou v rámci tohoto opatření myšlena okresní města, zvláštní 
postavení má Jihlava jako město krajské. Smyslem opatření je zdůraznění významu 
regionálních středisek, na jejichž rozvoji bude patrně záviset další rozvoj celého kraje. Proto 
by jim měla být věnována speciální pozornost. Rozvoj regionálních center by měl spočívat v 
budování a modernizaci dopravní a technické infrastruktury, zvyšování kvality veřejných 
služeb, mezi nimi především školství, zdravotnictví a sociální infrastruktury a služeb. 
Všechna tato témata jsou řešena v rámci jiných opatření. 

 

Klí čové aktivity: 

Posilování pozice krajského města rozšiřováním nabídky veřejných institucí a služeb 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 
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Modernizace infrastruktury veřejných služeb v regionálních centrech 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Zvyšování kvality dopravní infrastruktury regionáln ích center 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvojové opatření: A.2 Přitažlivý venkov 
Klí čové aktivity: 

Podpora aktivní venkovské společnosti podporou volnočasových aktivit 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvíjení místních tradic a specifik 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Podpora aktivních místních akčních skupin (MAS) 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Modernizace dopravní a technické infrastruktury venkovských obcí 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Technická a organizační podpora rozvoje dopravní obslužnosti území 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Strategický projekt: 

Veřejná doprava 

Popis projektu: Výstavba, rekonstrukce autobusových nádraží, bezbariérových zastávek, 
podpora nákupu nových vozidel, informačních systémů pro cestující, dispečerské řízení, 
provázání veřejné dopravy s individuální automobilovou a cyklistickou dopravou. Cílem je 
zvýšení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy, zefektivnění systému dopravní 
obslužnosti v kraji. 

 



 

 13 

Hodnocení: Většina konkrétních záměrů, které budou realizovány v rámci naplňování tohoto 
strategického projektu, bude umístěna ve stávajícím zastavěném území nebo bude nehmotné 
povahy. Schválení strategického projektu proto nebude mít vliv na  žádné lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvojové opatření: A.3 Rozvoj zemědělství 
Klí čové aktivity: 

Podpora zemědělské prvovýroby a propagace regionálních produktů a bioproduktů 
z místní zemědělské výroby 

Hodnocení: Vlivy zemědělské prvovýroby na ekosystémy včetně předmětů ochrany lokalit 
soustavy Natura 2000 může být kladný i záporný. Ve Strategii je tento fakt výslovně uveden a 
jsou doporučovány šetrné metody hospodaření. Aktivita je zaměřena na podporu 
biozemědělství a zpracování bioproduktů. Vliv na lokality soustavy Natura 2000 je hodnocen 
jako nulový (0). 
 

Hledání příležitostí ve venkovské turistice a agroturistice 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvíjení mimoprodukčních funkcí zemědělské výroby 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít na lokality soustavy Natura 2000 
negativní vliv. Jednou z mimoprodukčních funkcí zemědělské výroby je také udržování 
krajinné mozaiky a tím i podpora biodiverzity, která se může pozitivně projevit i na území 
lokalit soustavy Natura 2000.  Vliv je hodnocen jako nulový (0) nebo pozitivní.  

 

PRIORITNÍ OBLAST: B LIDÉ NA VYSO ČINĚ 

Rozvojové opatření: B.1 Efektivní a cílené vzdělávání 
Klí čové aktivity: 

Zavádění a rozšiřování perspektivních oborových zaměření v sekundárním školství 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Provázání podnikatelských subjektů a škol při zajištění odborného vzdělávání a jejich 
zapojení při dalším vzdělávání pracovních sil v regionu 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 
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Omezení sítě středních škol nabízejících z hlediska regionálního trhu práce 
neperspektivní programy i s ohledem na demografický vývoj 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

Důraz na výuku cizích jazyků a ICT gramotnost na všech stupních vzdělávání 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Modernizace vybavení škol s důrazem na rozvoj technického a přírodovědného 
vzdělávání 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Vytvoření a využívání systému zjišťování zpětné vazby a výsledních vzdělávání 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Vzdělávání pedagogického personálu 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Strategické projekty: 

Modernizace vybavení technicky zaměřených středních škol 

Popis projektu: Obsahem projektu je pořízení případně renovace zařízení pro výuku 
technických oborů. Jedná se o modernizaci stávajících škol. 

Hodnocení: Realizace projektu nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 2000. Vliv 
je hodnocen jako nulový (0). 

 

Centrum popularizace vědy a techniky a rozvoje talentů 

Popis projektu: Obsahem projektu je založení střediska zaměřeného na popularizaci vědy a 
techniky. Projekt zahrnuje dva subprojekty. Prvním je vytvoření potřebného zázemí, přičemž 
je uvažováno postavit v Jihlavě zcela novou budovu, nebo využít existující prostory. Druhým 
subprojektem je  vytvoření programů, dovybavení neinvestiční technikou a materiálem a 
zajištění výuky. 

Hodnocení: Realizace projektu nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 2000. Vliv 
je hodnocen jako nulový (0). 

 

Monitorování kvality a efektivity škol 

Popis projektu: Obsahem projektu je plošné zavedení systému monitorování kvality 
vzdělávání a provozně ekonomické efektivity škol. 
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Hodnocení: Realizace projektu nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 2000. Vliv 
je hodnocen jako nulový (0). 

 

Poradenství k volbě povolání a výběru vzdělávací dráhy 

Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení efektivity vzdělávání a provázání systému 
vzdělávání s trhem práce prostřednictvím nově zakládaných poradenských pracovišť na 
školách či jiných subjektech. 

Hodnocení: Realizace projektu nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 2000. Vliv 
je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvojové opatření: B.2 Zkvalitňování poskytovaných služeb ve 
zdravotnictví 
Klí čové aktivity: 

Modernizace technického zázemí a přístrojového vybavení krajských zdravotnických 
zařízení 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Stabilizace lidských zdrojů ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Politika kvality poskytovaných zdravotních služeb 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Strategické projekty: 

Rekonstrukce interního pavilonu - Nemocnice Jihlava 

Popis projektu: Jedná se o rekonstrukci stávajícího interního pavilonu v areálu nemocnice. 

Hodnocení: Realizace projektu nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 2000. Vliv 
je hodnocen jako nulový (0). 

 

Výstavba pavilonu chirurgických oborů a parkovacího domu v Nemocnici Třebíč 

Popis projektu: Jedná se o dostavbu pavilonu v areálu stávající nemocnice. 

Hodnocení: Realizace projektu nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 2000. Vliv 
je hodnocen jako nulový (0). 
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Rozvojové opatření: B.3 Adaptace sítě sociálních služeb na nové výzvy 
Klí čové aktivity: 

Prosazování mobilních služeb v systému sociální péče 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

Odstraňování bariér v okolí osob s omezením vlastní mobility 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Dobudování sítě sociálních zařízení 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Odstraňování bariér omezujících sociální začleňování 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Vzdělávání pracovníků zařízení sociálních služeb 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Strategický projekt: 

Stabilizace a pokrytí kraje sítí pečovatelské služby 

Popis projektu: V rámci projektu bude vytvořen systém pokrytí území kraje dostupnou 
pečovatelskou službou. Vlastní poskytování pečovatelské služby bude úkolem 
profesionálních poskytovatelů. 

Hodnocení: Realizace projektu nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 2000. Vliv 
je hodnocen jako nulový (0). 

 

PRIORITNÍ OBLAST: C OCHRANA P ŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ 

Rozvojové opatření: C.1 Voda jako důležitá složka krajiny Vysočiny 
Klí čové aktivity: 

Budování a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích 

Hodnocení: Plánovaná modernizace a rozšiřování stávajících kanalizačních sítí a čistíren 
odpadních vod tak, aby dosahovaly čistících efektů odpovídajících platným právním 
předpisům nebude mít na lokality  soustavy Natura 2000 vliv. Zvýšení čistoty vody v tocích 
by mohlo přispět ke zlepšení kvality biotopů pro některé předměty ochrany v evropsky 
významných lokalitách. Lokalizace nových čistíren není ve Strategii blíže specifikována. 
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Aktivita počítá s jejich budováním v návaznosti na významné zdroje znečištění, které se 
nachází v blízkosti vodních zdrojů. Negativní ovlivnění evropsky významných lokalit 
v souvislosti s budováním nových čistíren je tedy nepravděpodobné. Pokud by však bylo 
nutné umístit některou z nových čistíren na území nebo do blízkosti EVL, je třeba každý 
konkrétní záměr samostatně posoudit z hlediska dopadů na předměty ochrany. Mezi předměty 
ochrany vázané na vodní toky nebo jejich okolí v Kraji Vysočina patří sekavec Cobitis taenia 
(EVL Nová Říše), bolen dravý Aspius aspius (EVL Želivka, EVL Sázava), vranka obecná 
Cottus gobio (EVL Staviště, EVL Loučka, EVL Břevnický potok, EVL Údolí Oslavy a 
Chvojnice, EVL Martinický potok), vydra říční Lutra lutra (EVL Jankovský potok, EVL 
Šlapanka a Zlatý potok, EVL Trnava) nebo modrásek bahenní Maculinea nausithous (EVL 
Údolí Svratky u Krásného, EVL Niva Fryšávky, EVL Na Ostrážné). 
 

Řešení technickým a hygienickým normám neodpovídajících systémů zásobování pitnou 
vodou 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 
 

Podpora přírodě blízkých způsobů zadržování vody v krajině, protierozních opatření 
a revitalizace říčních systémů 

Hodnocení: Při realizaci této aktivity mohou být upravovány vodní toky a nádrže i jejich 
okolí, případně budovány nové vodní nádrže. Ve Strategii nejsou blíže specifikována území, 
v nichž by se jmenovaná opatření měla uskutečnit. Lze tedy jen v obecné rovině upozornit na 
skutečnost, že na území Kraje Vysočina se nacházejí evropsky významné lokality vyhlášené 
za účelem ochrany živočichů vázaných na vodní toky (viz. hodnocení předchozí klíčové 
aktivity). Rovněž se na území kraje nacházejí lokality vyhlášené na ochranu druhů a stanovišť 
vázaných na stojaté vody nebo na mokřadní biotopy. Jedná se například o stanoviště 3150 
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition v EVL 
Lužný rybník, EVL Doupský a Bažantka, EVL Rybníky V Pouštích, stanoviště 3130 
Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a 
alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo 
Isoëto-Nanojuncetea v EVL Hodíškovský rybník, EVL Zhejral, EVL Kamenický rybník, 
EVL Znětínské rybníky, EVL Rybník u Zadního Zhořce, EVL Obecník, EVL Horní Mrzatec, 
EVL  Rybníky V Pouštích, EVL Rychtářský rybník, EVL Podvesník, stanoviště 3260 Nížinné 
až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion v EVL 
Údolí Jihlavy a EVL Údolí Oslavy a Chvojnice, také stanoviště 91E0* Smíšené jasanovo-
olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
v EVL Ransko a EVL Hroznětínská louka. Druhové předměty ochrany vázané na mokřadní a 
vodní biotopy jsou v Kraji Vysočina srpatka fermežová Drepanocladus vernicosus (v EVL 
Šimanovské rašeliniště, EVL V Lisovech, EVL Louky u Černého lesa, EVL Na Oklice, EVL 
Štíří důl – Řeka) a čolek dravý Triturus Cristatus (v EVL Fickův rybník, EVL Rašelinné 
jezírko Rosička, EVL Koupaliště u Bohuslavic). Při plánování konkrétních záměrů, které 
budou naplňovat tuto klíčovou aktivitu, je třeba respektovat požadavky na ochranu těchto 
lokalit a vyvarovat se zásahů, které by mohly mít negativní vliv na výše uvedené předměty 
ochrany. Podpora přírodě blízkých způsobů zadržování vody v krajině a revitalizace říčních 
systémů mohou mít pozitivní vliv na strukturu a biodiverzitu krajiny a zlepšit např. 
konektivitu a kvalitu mokřadních stanovišť a tím nepřímo přispět i k podpoře biologických 
funkcí evropsky významných lokalit. Vliv této aktivity na lokality soustavy Natura 2000 je 
hodnocen jako nulový (0). 
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Zkvalit ňování ochrany obcí před povodněmi 

Hodnocení: Protipovodňová opatření, která by měla být v rámci této klíčové aktivity nejsou 
ve strategii blíže popsána, ani lokalizována. Obecně lze konstatovat, že protipovodňová 
opatření se mohou v některých případech negativně dotknout předmětů ochrany evropsky 
významných lokalit, které jsou vázány na vodní toky s přírodě blízkým charakterem koryta 
(např. vranka obecná, bolen dravý, vydra říční). Vyhodnocení záměrů navržených v souladu 
s touto aktivitou bude možné až se znalostí jejich konkrétního umístění a charakteru. Vliv 
tedy na úrovni Strategie nelze vyhodnotit (?). 

 

Strategický projekt: 

Zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod v územích, které jsou v mimořádném 
zájmu ochrany vod 

Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu ochrany podzemních a povrchových vod 
v územích kraje, kde je mimořádný zájem ochrany vod případně ochrany přírody včetně 
lokalit soustavy Natura 2000. Podpora se týká opatření na odvádění a čištění odpadních vod v 
obcích (výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod). Podporována budou 
také půdoochranná a protierozní opatření (bezorebné hospodaření, vhodné osevní postupy, 
protierozní pásy, obnovova lesních porostů stanovištně vhodnými dřevinami. Podpora se též 
může týkat přírodě blízké revitalizace vodních toků i povodí, odbahňování a obnovy nádrží, 
zakládání přírodě blízkých nových vodních nádrží. 

Hodnocení: Tento strategický projekt je stejně jako předchozí klíčové aktivity definován 
velmi široce. Bez znalostí podrobnější lokalizace a charakteru plánovaných opatření nelze 
jejich vliv na lokality soustavy Natura 2000 adekvátně vyhodnotit. Z uvedeného popisu 
projektu je zřejmé, že některá opatření mohou mít vliv na biotopy a populace předmětů 
ochrany evropsky významných lokalit. Jedná se opět o druhy a stanoviště uvedené 
v hodnocení klíčové aktivity „Podpora přírodě blízkých způsobů zadržování vody v krajině, 
protierozních opatření a revitalizace říčních systémů“. Vzhledem k neurčitostem plynoucím 
z obecného znění Strategie nelze vliv tohoto strategického projektu  vyhodnotit (?). 

 

Rozvojové opatření: C.2 Efektivní hospodaření s lesy Vysočiny 
Klí čové aktivity: 

Spolupráce s největšími vlastníky lesů z veřejného sektoru na koncepci hospodaření v 
lesích na území kraje včetně způsobu nakládání s vytěženou dřevní hmotou 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 
 

Podpora šetrného a udržitelného lesního hospodářství 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0) nebo mírně pozitivní. 
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Zvýšení stability lesních porostů a jejich obnova stanovištně vhodnými dřevinami 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0) nebo mírně pozitivní. 

 

Rozvíjení mimoprodukčních funkcí lesa 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0) nebo mírně pozitivní. 

 

Zalesňování ploch nevhodných pro zemědělskou výrobu 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity může mít vliv na celkovou biodiverzitu krajiny i 
na území evropsky významných lokalit. Zemědělsky obtížně využitelné plochy v naší krajině 
často představují poslední vhodné biotopy pro řadu druhů živočichů i rostlin vázaných na 
opuštěné nebo extenzivně obhospodařované nelesní pozemky. Jedná se o druhy, které nejsou 
schopné přežívat v intenzivně obhospodařovaných kulturách, které v současné krajině 
převažují. Zalesňování podmáčených luk, svažitých pozemků či jinak obtížně využitelných 
ploch je v současnosti jedním z hlavních důvodů poklesu druhové rozmanitosti krajiny. 
Nejedná se při tom pouze o vzácné, či zvláště chráněné druhy, ale i o dosud plošně rozšířené 
organismy, jejichž populační početnosti v důsledku těchto zásahů klesají. Neuvážené 
zalesňování obtížně využitelných ploch tak může vést např. k narušení potravních vazeb 
v ekosystémech, zhroucení populační struktury a omezení nabídky biotopů a migračních 
možností pro nelesní druhy rostlin i živočichů. Tyto negativní důsledky se mohou projevit i 
na stavu některých předmětů ochrany evropsky významných lokalit, a to i v případě, že 
nedojde k přímému střetu s územím EVL. S ohledem na skutečnost, že ve Strategii nejsou 
specifikovány plochy určené k zalesnění, nelze na této úrovni provést adekvátní vyhodnocení 
této klíčové aktivity. Všechny záměry zalesňování obtížně využitelných ploch by měly být 
posouzeny z hlediska jejich vlivu na biodiverzitu krajiny. Pokud by bylo zjištěno, že 
zalesňováním budou dotčeny biotopy vhodné pro druhy a stanoviště, které patří k předmětům 
ochrany evropsky významných lokalit, měly by tyto záměry podléhat také posouzení vlivu na 
soustavy Natura 2000 dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Vzhledem 
k neurčitostem plynoucím z obecného znění Strategie nelze vliv tohoto strategického projektu  
vyhodnotit (?). 

 

PRIORITNÍ OBLAST: D MODERNÍ INFRASTRUKTURA 

Rozvojové opatření: D.1 Kvalitní regionální silniční síť 
Klí čové aktivity: 

Zkvalitn ění silniční sítě v regionu se zacílením na Páteřní silniční síť Kraje Vysočina 
(zkvalitnění napojení nejvýznamnějších regionálních center na dálnici D1 a spojení 
menších mikroregionálních středisek s nadřazenými regionálními centry 
koncentrujícími pracovní příležitosti a služby) 

Hodnocení: Aktivita je definována velmi obecně, konkrétní návrhy úseků určených 
k modernizaci jsou vyhodnoceny níže v rámci posouzení navazujících strategických projektů. 
V obecné rovině lze záměry na zkvalitnění silniční sítě vyhodnotit jako potenciálně rizikové 
pro některé předměty ochrany evropsky významných lokalit. Jedná se zejména o vydru říční, 
jejíž populace jsou na území Kraje Vysočina předmětem ochrany ve třech EVL. Vydry 
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migrující podél vodních toků se mohou stát obětí srážek s motorovými vozidly v místech 
křížení silničních komunikací s tokem. Míra rizika je při tom do značné míry závislá na 
charakteru přemostění toku. Úpravy mostních objektů, které by mohly být součástí záměrů 
modernizace silniční sítě mohou vést ke zhoršení migrační prostupnosti krajiny pro vydry. Na 
druhou stranu může být modernizace mostů vhodnou příležitostí pro takové úpravy mostů, 
které zajistí bezproblémovou migraci vyder. Vliv bude proto možné vyhodnotit až se znalostí 
technických detailů konkrétních záměrů.   

 

Zvyšování kapacity objízdných tras dálnice D1 

Hodnocení: Aktivita je definována jen rámcově, jako hlavní objízdné trasy jsou, ve Strategii 
uvedeny silnice II/602 hranice kraje – Velká Bíteš – Velké Meziříčí – Jihlava – Pelhřimov a 
silnice II/112 Pelhřimov – Vlašim. Nejsou zde však popsány způsoby, kterými má být zvýšení 
kapacity dosaženo. Hodnocení modernizace silnice II/602 je uvedeno níže v rámci posouzení 
navazujícího strategického projektu. V případě silnice II/112 Pelhřimov – Vlašim, se může 
její zkapacitnění přímo dotknout území EVL Trnava vyhlášené na ochranu vydry říční a EVL 
Martinický potok, kde je předmětem ochrany vranka obecná. Případné úpravy mostních 
objektů, po nichž silnice obě EVL překračuje by mohly mít vliv na kvalitu vody v tocích a na 
jejich migrační průchodnost pro oba druhy. Bez znalostí konkrétního projektu však nelze 
vlivy na tyto EVL vyhodnotit (?).  

 

Strategický projekt: 

Modernizace komunikací páteřní silniční sítě v majetku kraje 

Popis projektu: Záměrem je kompletní modernizace prioritních tahů na Páteřní silniční síti 
Kraje Vysočina. Konkrétně jsou ve Strategii jmenovány tyto komunikace: 

II/602 Pelhřimov – hranice Jihomoravského kraje 

II/405 Jihlava – Červená Hospoda 

II/360 Moravec – Křižanov – Velké Meziříčí – Třebíč – Jaroměřice nad Rokytnou 

II/353 Jihlava – Žďár nad Sázavou 

 

Hodnocení: V případě záměru modernizace silnice II/602 nelze vyloučit ovlivnění EVL 
Jankovský potok. Komunikace kříží Jankovský potok, který je hlavní osou celé EVL, silnice 
je také v kontaktu se dvěma drobnými bezejmennými levostrannými přítoky Jankovského 
potoka, které z části rovněž leží na území EVL. Předmětem ochrany EVL Jankovský potok je 
vydra říční. Teritoria této šelmy se rozkládají na několika kilometrech vodního toku, který 
vydra pravidelně prochází. Vydry také mohou migrovat na značné vzdálenosti a při těchto 
migracích využívají především vodní toky, včetně nejmenších vlásečnic. Jedním z faktorů 
ohrožujících populace vyder v celé ČR je mortalita způsobená kolizemi s dopravními 
prostředky, k nimž nejčastěji dochází na místech křížení silničních komunikací s vodními 
toky. Potenciální vliv záměru rekonstrukce silnice II/602 tak spočívá v možné úpravě mostů 
nad uvedenými vodotečemi, na nichž lze očekávat zvýšený výskyt vyder. Ve strategii není 
blíže specifikován způsob rekonstrukce komunikace. Pokud budou upravovány stávající 
mosty, je třeba zajistit, aby nepředstavovaly překážku pro bezpečnou migraci vyder. Riziko 
kolize je možné snížit vhodnou úpravou podmostí, která spočívá v zachovaní nesmáčených 
částí břehu po obou stranách toku. Vliv záměru nelze bez znalosti technických detailů 
vyhodnotit (?). 
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 Záměrem rekonstrukcí silnic II/405 a II/360 nebudou přímo dotčeny žádné lokality 
soustavy Natura 2000. Vliv je proto hodnocen jako nulový (0). 

 Silnice II/353, která je v rámci tohoto strategického projektu rovněž navržena 
k modernizaci prochází po severní hranici EVL  Rybníky u Rudolce. Předmětem ochrany této 
lokality je puchýřka útlá a kuňka ohnivá. Puchýřka je krátkodobě žijící, drobná tráva, která se 
objevuje na obnažených bahnitých nebo bahnito-písčitých dnech rybníků a řek. S ohledem na 
charakter stanoviště je možné její ovlivnění vyloučit. Pravděpodobnost dotčení populace 
kuňky ohnivé je rovněž malá, tato žába je po většinu svého životního cyklu vázána na vodní 
prostředí. Pokud by modernizace silnice vedla k navýšení intenzity dopravy, která by se 
mohla projevit např. zvýšeným rizikem mortality žab na vozovce, je možné realizovat některá 
zmírňující opatření, např. vybudovat specifické migrační průchody. Vliv je hodnocen jako 
nulový (0). 

 

Modernizace komunikací páteřní silniční sítě v majetku státu 

Popis projektu: Modernizace D1 a komunikací I. třídy jako součástí Páteřní silniční sítě Kraje 
Vysočina (rozšíření D1 na tři pruhy v obou směrech, budování obchvatů na I/38 v úseku 
Havlíčkův Brod – Jihlava – Moravské Budějovice). 

Hodnocení: Dálnice D1 je na území kraje Vysočina v kontaktu s několika evropsky 
významnými lokalitami. V západní části kraje dálnice kříží EVL Želivka, kde jsou předmětem 
ochrany kuřička hadcová, netopýr černý a bolen dravý. Severně od Jihlavy pak dálnice D1 
prochází v těsné blízkosti EVL Vysoký kámen u Smrčné a EVL Šlapanka a Zlatý potok. 
V prvně jmenované EVL je předmětem ochrany přírodní stanoviště 9130 Bučiny asociace 
Asperulo-Fagetum. EVL Šlapanka a Zlatý potok je vyhlášena na ochranu vydry říční. 
Plánované rozšíření dálnice D1 se může dotknout předmětů ochrany všech uvedených EVL. 
Například populace kuřičky hadcové byla v minulosti negativně ovlivněna právě výstavbou 
dálničního mostu. Také v EVL Vysoký kámen u Smrčné se stanoviště bučin vyskytuje 
v bezprostřední blízkosti dálnice a mohlo by být jejím rozšířením negativně ovlivněno. 
V případě vydry říční v EVL Šlapanka a Zlatý potok plyne riziko ovlivnění zejména z rušení 
jedinců při stavebních pracích a možnosti narušení migrační prostupnosti území (viz 
hodnocení předchozího strategického projektu). Bez detailních znalostí o způsobu 
plánovaného zkapacitnění dálnice však intenzitu vlivu na dotčené EVL nelze vyhodnotit (?). 

 Budování obchvatů na silnici I/38 nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000, neboť se v blízkém okolí komunikace nenacházejí.  

 

Rozvojové opatření: D.2 Modernizace železnice a zkvalitnění přepravy osob 
na železnici 
Klí čové aktivity: 

Modernizace železničních tratí a uzlů včetně související technické infrastruktury 

Hodnocení: Takto obecně definovaná klíčová aktivita je z hlediska možných vlivů na lokality 
soustavy Natura 2000 jen obtížně hodnotitelná. V rámci navazujících strategických projektů 
(viz níže) jsou vyjmenovány některé železniční tratě, které by měly být modernizovány. U 
těchto projektů bylo možné vytipovat potenciálně dotčené EVL, které řešená trať protíná nebo 
se nacházejí v těsné blízkosti tratě. Podobně jako u záměrů modernizace silničních 
komunikací se rekonstrukce železničních tratí mohou dotknout migračních cest některých 
živočichů, kteří patří mezi předměty ochrany evropsky významných lokalit na území Kraje 
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Vysočina (vydra říční). V případě železniční dopravy není riziko kolizí tak významné jako u 
silničních komunikací. Nicméně i v tomto případě je třeba zejména při úpravách mostních 
objektů zajistit bezproblémovou migraci  pro živočichy, kteří vodní toky využívají jako 
přirozené migrační koridory. Vliv nelze na úrovni Strategie vyhodnotit (?). 

 

Obnova vozového parku v rámci regionální přepravy osob po železnici 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Strategický projekt: 

Modernizace železničních tratí v Kraji Vyso čina 

Popis projektu: K modernizaci či revitalizaci jsou v rámci strategického projektu navrženy 
následující tratě: 

- modernizace trati 230/250 Kolín – Havlíčkův Brod – Brno 

- optimalizace a elektrizace trati 240 Jihlava – Třebíč – Brno 

- rekonstrukce trati 225/238 Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Havlíčkův Brod – Pardubice 

- revitalizace trati 227 Kostelec – Telč – Slavonice 

- revitalizace trati 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov 

- koncept napojení konvenční železniční sítě na VRT, územní stabilizace VRT, DÚR, územní 
řízení 

Hodnocení: Záměr modernizace trati 230/250 Kolín – Havlíčkův Brod – Brno může mít vliv 
na EVL Vatín, kde je předmětem ochrany kuňka ohnivá (Bombina bombina). Trať číslo 250 
prochází v krátkém úseku po severní hranici EVL, kde mostem překonává Vetelský potok, 
který sytí soustavu rybníků, v nichž kuňky po většinu života žijí. Pokud by byl v rámci 
plánované modernizace upravován i tento úsek trati, je třeba zajistit, aby nedošlo ke znečištění 
vody v potoce a nebyla omezena migrační prostupnost mostu pro obojživelníky. Bez 
podrobnějších informací o plánované modernizaci nelze záměr vyhodnotit. 

 Optimalizace a elektrizace trati 240 Jihlava – Třebíč – Brno se dotkne EVL Údolí 
Oslavy a Chvojnice. Trať na území EVL sousedí s přírodními stanovišti 8220 Chasmofytická 
vegetace silikátových skalnatých svahů a 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, 
která patří k předmětům ochrany EVL. Na úrovni Strategie je vliv na tato stanoviště obtížné 
klasifikovat, neboť nejsou k dispozici podrobné údaje o technickém řešení záměru.  

 Trať 225/238 Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Havlíčkův Brod – Pardubice, která je 
určena k rekonstrukci, se v úseku mezi Jihlavou a Havlíčkovým brodem dotýká velké části 
území EVL Šlapanka a Zlatý potok, která je vyhlášena na ochranu vydry říční (Lutra lutra). 
Pro ochranu vydry říční je důležité především zachování migrační prostupnosti toku a 
přirozeného charakteru koryta a břehů, v nichž vydry hledají úkryty. Severně od Havlíčkova 
brodu se tato trať dotýká i území EVL Břevnický potok, která je vyhlášena na ochranu vranky 
obecné (Cottus gobio). Pro vranku obecnou je kromě zajištění migrační průchodnosti důležitá 
také kvalita vody a přírodě blízký charakter dna toku. Požadavky na ochranu jmenovaných 
druhů v obou evropsky významných lokalitách by měly být zohledněny při přípravě projektu 
rekonstrukce trati. Na úrovni Strategie nelze vliv tohoto záměru na obě potenciálně dotčené 
EVL vyhodnotit.  
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 Záměry revitalizací tratí 227 Kostelec – Telč – Slavonice a 251 Žďár nad Sázavou – 
Nové Město na Moravě – Tišnov nebudou mít vliv na lokality soustavy Natura 2000.  

 Ke konceptu napojení konvenční železniční sítě na VRT nejsou ve strategii uvedeny 
informace o lokalizaci plánovaného koridoru. Tento záměr proto nelze vyhodnotit. 

Rekonstrukce a modernizace železničních uzlů a stanic 

Popis projektu: Jedná se o zvýšení propustnosti železničních uzlů, moderní zabezpečovací 
zařízení, zvýšení nástupištních hran ve stanicích a zastávkách a zejména o: 

- vybudování dopravního terminálu Jihlava město 

- vybudování dopravního terminálu Třebíč 

- modernizace železniční stanice Havlíčkův Brod 

- rekonstrukce železniční stanice Žďár nad Sázavou 

 

Hodnocení: Záměry zahrnuté v tomto strategickém projektu nebudou mít vliv na lokality 
soustavy Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvojové opatření: D.3 Zavádění vhodných energetických zdrojů a úspory 
energie 
Klí čové aktivity: 

Politická podpora směrovaná k rozšíření a prodloužení životnosti Jaderné elektrárny 
Dukovany 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvíjení energetických oborů v sekundárním vzdělávání 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Obecná podpora energetických odvětví 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Zvážení výstavby energetické jednotky na energetické využití odpadu 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Podpora pro Vysočinu vhodných alternativních energetických zdrojů (např. odpadní 
biomasa) 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 
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Zavádění kogenerace, tj. zdrojů společné výroby tepla a elektrické energie 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Zavádění a zvyšování úspor energie 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvojové opatření: D.4 Promyšlené řešení odpadů 
Klí čové aktivity: 

Oddělený sběr využitelných složek odpadu a zpětný odběr elektrovýrobk ů 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

Materiálové a energetické využívání odpadů 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít negativní vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Strategický projekt: 

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) 

Projekt řeší systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina, který zabezpečí předcházení vzniku 
komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním, maximalizaci třídění těchto odpadů a 
jejich další využití (materiálové využití, zpracování bioodpadů – kompostárny a bioplynové 
stanice). 

Hodnocení: Realizace tohoto strategického projektu nebude mít vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvojové opatření: D.5 Šíření ICT infrastruktury 
Klí čové aktivity: 

Vybudování ICT infrastruktury ve řejné správy (optické sítě) 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Budování infrastruktury otev řených FTTX sítí pro domácnosti a firmy 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 
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Strategický projekt: 

ROWANet – 3. etapa 

Popis: Budování krajské optické páteřní sítě veřejné správy ve 3. etapě. Navazuje na dvě 
předchozí etapy. Priorita 3. etapy je pokračovat v připojování území kraje a organizací 
nezahrnutých do předchozích etap. 

Hodnocení: Realizace tohoto strategického projektu nebude mít vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

PRIORITNÍ OBLAST: E KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA 

Rozvojové opatření: E.1 Malé a střední podniky jako páteř regionální 
ekonomiky 
Klí čové aktivity: 

Podpora malých a středně velkých podniků 

Hodnocení: Ve Strategii je uvedeno, že podpora malých a středně velkých firem by měla být  
zaměřená na implementaci nejnovějších technologií a investice do moderního strojního 
vybavení. Realizace klíčové aktivity v popsané podobě nebude mít vliv na žádné lokality 
soustavy Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 
 

Vytvoření platformy pro komunikaci mezi Krajem Vysočina a podnikatelskými 
subjekty v kraji za účelem řešení aktuálních potřeb a problémů podnikatelského 
sektoru (na bázi hospodářských komor, klastrů apod.) 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvoj inovační infrastruktury na území Kraje Vysočina a na podporu s ní souvisejícího 
využívání výsledků výzkumu a vývoje v podobě nových inovativních výrobků, služeb a 
technologií v podnikovém sektoru 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Zkvalitn ění terciárního vzdělávání a jeho zaměření na technické obory 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Výstavba budovy Krajské knihovny Vysočiny a investice do jejího technického zázemí, 
vybavení a služeb 

Hodnocení: Stavba má být umístěna v Havlíčkově Brodu v areálu nemocnice. Realizace této 
klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 2000. Vliv je hodnocen 
jako nulový (0). 
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Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí lidských zdrojů s ohledem na potřeby 
trhu práce a systém středních škol v kraji 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Strategický projekt: 

Kampus VŠPJ – odborné učebny a laboratoře 

Popis: Tento strategický projekt je rozdělen do dvou etap. V rámci první etapy má být 
vybudována posluchárna a přednáškové sály jako přístavba a rekonstrukce stávající budovy 
Vysoké školy polytechnické Jihlava. Ve druhé etapě je plánováno vybudování knihovny v 
přilehlém bývalém nemocničním areálu. 

Hodnocení: Realizace tohoto strategického projektu nebude mít vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Výstavba nové budovy Krajské knihovny Vysočiny 

Popis: Hlavním cílem projektu je vybudování nové moderní knihovny jako novostavby v 
areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. 

Hodnocení: Realizace tohoto strategického projektu nebude mít vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvojové opatření: E.2 Podpora elektronických služeb a elektronické 
bezpečnosti 
Klí čové aktivity: 

Zavádění principů eGovernmentu 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Realizace projektů zaměřených na komunitní elektronické služby 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Rozvoj sektorových elektronických služeb 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Podpora projektů zacílených na elektronickou bezpečnost 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 
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Strategický projekt: 

Prevence elektronické kriminality 

Popis: Náplní projektu bude masivní propagace opatření bojujících proti el. kriminalitě. 
Formy – školení, konference, materiály, soutěže, přednášky odborníků, činnost krajské 
skupiny boje proti eCrime, zahraniční stáže + výměnné programy. 

Hodnocení: Realizace tohoto strategického projektu nebude mít vliv na lokality soustavy 
Natura 2000. 

 

Rozvojové opatření: E.3 Využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu 
Klí čové aktivity: 

Využití polohy Kraje Vysočina, jeho přírodního, historického a kulturní bohatství pro 
rozvoj cestovního ruchu 

Hodnocení: Ve Strategii jsou obecně uvedeny požadavky na podporu cestovního ruchu 
v Kraji Vysočina. Kromě využití potenciálu historických památek je doporučován také rozvoj 
nabídky pro zážitkovou a konferenční turistiku. Ve strategii je z podpory vyčleněna výstavba 
a rekonstrukce ubytovacích kapacit. V současné době není na území Kraje Vysočina žádná 
EVL přímo ohrožena nadměrným turistickým tlakem. Také zde nejsou EVL, které by byly 
zřízeny na ochranu druhů výrazně citlivých na rušení způsobené přítomností člověka. Zvýšení 
návštěvnosti související s podporou cestovního ruchu, by při respektování zákonem daných 
podmínek pro pohyb osob na území maloplošných zvláště chráněných území, jejichž 
prostřednictvím je ochrana evropsky významných lokalit zajišťována, nemělo mít vliv na 
předměty ochrany. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Zkvalit ňování a garance služeb v odvětví cestovního ruchu 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Vzdělávání a zvyšování kvalifikace lidských zdrojů v cestovním ruchu 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Podpora činnosti turistických informa čních center 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Řízení propagace cestovního ruchu v Kraji Vysočina krajskou příspěvkovou organizací 
Vysočina Tourism 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 
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Identifikace nových atraktivit cestovního ruchu v Kraji Vysočina (pivní stezky, 
konferenční turistika) 

Hodnocení: Realizace této klíčové aktivity nebude mít vliv na žádné lokality soustavy Natura 
2000. Vliv je hodnocen jako nulový (0). 

 

Údržba, zkvalitňování a budování doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (ne 
podpora výstavby a rekonstrukce ubytovacích kapacit) 

Hodnocení: Doporučovaný rozvoj infrastruktury pro rekreační aktivity (cyklotrasy, 
cyklostezky, in-line dráhy, naučné, pěší a lyžařské trasy, hipostezky, sportovní areály, včetně 
doprovodné infrastruktury), která by měla přispět k dalšímu rozvoji cestovního ruchu se může 
dotknout také evropsky významných lokalit. Vzhledem k tomu, že ve Strategii nejsou tyto 
projekty blíže specifikovány, nelze jejich vliv na soustavu Natura 2000 vyhodnotit (?). 
V obecné rovině je možné upozornit na riziko ovlivnění přírodních stanovišť výstavbou 
turistických atrakcí nebo zvýšenou návštěvností v jejich okolí.  

 

5.3. Hodnocení kumulativních vlivů 

Kumulativním vlivem se rozumí ovlivnění jedné lokality soustavy Natura 2000 větším 
počtem záměrů, jejichž společné působení může přesáhnout hranici významně negativního 
vlivu. U klíčových aktivit a strategických projektů, které nebudou mít na soustavu Natura 
2000 vliv, je možné riziko kumulativního působení vyloučit. U záměrů, které budou 
připraveny v souladu s klíčovými aktivitami, které nebylo možné vyhodnotit, musí být 
kumulativní vlivy vyhodnoceny při posouzení vlivů konkrétních projektů na EVL a PO. 

 

5.4. Vyhodnocení variant 

Koncepce Strategie Kraje Vysočina 2020 není předkládána ve variantách. 

 

5.5. Vyhodnocení přeshraničních vlivů 

Během hodnocení koncepce nebyly zjištěny žádné vlivy na přeshraniční lokality soustavy 
Natura 2000.  
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6. Závěr 
Cílem tohoto hodnocení bylo zjistit, zda koncepce Strategie Kraje Vysočina 2020 může mít 
významný vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Měřítko 
zpracování a obecné zaměření posuzované koncepce nedovoluje vyhodnotit všechny záměry, 
které budou v souladu se Strategií připraveny.  

Podrobněji mohly být posouzeny jen konkrétněji definované návrhy klíčových aktivit 
a strategických projektů, které bylo možné alespoň rámcově lokalizovat a vytipovat 
potenciálně ovlivněné evropsky významné lokality (například záměry rekonstrukcí některých 
dopravních staveb). Ani v těchto případech však u mnoha záměrů nelze na úrovni Strategie 
jednoznačně určit, zda dojde k významnému ovlivnění dotčených lokalit soustavy Natura 
2000. Pro většinu navržených klíčových aktivit není možné určit významnost vlivu 
v důsledku chybějících informací o jejich přesné lokalizaci, charakteru a technickém 
provedení. Konkrétní záměry, které budou v budoucnu připravovány v souladu s naplňováním 
cílů hodnocené koncepce, proto bude třeba z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 
vyhodnotit v procesu dalšího posuzování v rámci nižších stupňů územně plánovací 
dokumentace a konkrétních projektů. 

 

Stanovisko autorizované osoby: 

Schválení koncepce Strategie Kraje Vysočina 2020 nebude mít významný negativní vliv 
na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ani na celistvost 
soustavy Natura 2000. 

 

Odůvodnění: 

Strategie Kraje Vysočina 2020 obsahuje především obecné cíle a návrhy klíčových aktivit pro 
další rozvoj Kraje Vysočina. Nejsou zde v konečné podobě definovány žádné projekty nebo 
opatření, jejichž realizace by způsobila významně negativní ovlivnění předmětů ochrany 
lokalit soustavy Natura 2000.  
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