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Zkratky a symboly použité v textu 
BAT Nejlepší dostupná technologie 
CO Oxid uhelnatý 

HMÚ eský hydrometeorologický ústav 
OV istírna odpadních vod 
R eská republika 

DMK Dálkové migra ní koridory 
EIA Posuzování vliv  na životní prost edí a ve ejné zdraví 
EVVO Environmentální vzd lávání, výchova a osv ta 
CHKO Chrán ná krajinná oblast 
CHOPAV Chrán ná oblast p irozené akumulace vod 
MHD stská hromadná doprava 
MPSV R Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky 
MVÚ Migra  významná území 
MŽP Ministerstvo životního prost edÍ 
NO2 Oxid dusi itý 
NOx Oxidy dusíku 
OZE Obnovitelný zdroj energie 
PM10 Suspendované ástice frakce PM10 
POH Plán odpadového hospodá ství 
POPs Perzistentní organické polutanty 
PUPFL Pozemek ur ený k pln ní funkce lesa 
SEA Posuzování vliv  koncepcí na životní prost edí 
SKV Strategie Kraje Vyso ina 
SKV Strategie Kraje Vyso ina 2020 
SO2 Oxid si itý 
SZÚ Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze 
TIC Turistické informa ní centrum 
ÚEK Územní energetická koncepce 
UNESCO Organizace spojených národ  pro výchovu, v du a kulturu 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VKP Významný krajinný prvek 
WHO Sv tová zdravotnická organizace 
ZCHÚ Zvlášt  chrán né území 
ZPF Zem lský p dní fond 
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Úvod 

edm tem zpracování tohoto dokumentu je posouzení Strategie Kraje Vyso ina 2020 
z hlediska vliv  na životní prost edí dle platné legislativy (tzv. SEA). Tento požadavek plyne 
ze záv ru zjiš ovacího ízení vydaného dne 24. 4. 2012 Ministerstvem životního prost edí 

íslo jednací: 33377/ENV/12), který byl vydán ke Strategii Kraje Vyso ina 2020. 

Hodnocení vliv  na životní prost edí bylo dle požadavk  Ministerstva životního 
prost edí zam eno na následující aspekty: 

 vyhodnocení souladu koncepce s relevantními krajskými a celostátními koncepcemi, 
zejména s koncepcemi ochrany p írody a krajiny (nap . Státním programem ochrany p írody 
a krajiny R, Strategií ochrany biologické rozmanitosti R, Státní politikou životního 
prost edí R, Strategií ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina), Programem ke zlepšování 
kvality ovzduší kraje Vyso ina, plány ke snižování emisí a imisí, plány odpadového 
hospodá ství, plány oblasti povodí a platnou územn  plánovací dokumentací. Vyhodnotit, zda 
a jak koncepce zohled uje strategické a díl í cíle a nástroje Strategie udržitelného rozvoje 

R, 

 vyhodnocení, zda koncepce zohled uje cíle a opat ení Dlouhodobého programu 
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R - Zdraví pro všechny v 21. století, 

 vyhodnocení, zda koncepce respektuje schválené koncep ní materiály v oblasti 
ochrany p írody, p edevším zda je v souladu s plány pé e o zvlášt  chrán ná území, která leží 
nebo zasahují na území Kraje Vyso ina, 

 vyhodnocení, jaké dopady m že mít koncepce na zvlášt  chrán ná území, významné 
krajinné prvky, p írodní parky, územní systémy ekologické stability, zvlášt  chrán né druhy 
rostlin, živo ich  a hub, zranitelné biotopy, biodiverzitu, migra ní prostupnost území kraje, 
krajinný ráz a fragmentaci p írodních biotop  a krajiny. Posouzení, zda koncepce respektuje 
limity využití území, resp. základní ochranné podmínky dané zákonem a bližší ochranné 
podmínky dané z izovacím p edpisem, 

 vyhodnocení vliv  obnovitelných zdroj  energie na životní prost edí, zejména 
z pohledu fragmentace krajiny a krajinného rázu. Vyhodnocení, zda a jak koncepce eší 
možné vlivy umís ování staveb (zejména se jedná o výstavbu stožár  mobilních operátor , 
výstavbu v trných elektráren, výstavbu fotovoltaických elektráren, výškových za ízení apod.) 
na krajinný ráz, 

 vyhodnocení vliv  koncepce ve vztahu k ochran  podzemních a povrchových vod, 
etn  opat ení ke zlepšení jakosti vod, omezení eutrofizace vod, zlepšení odtokových 

pom  v území a p sobení krátkodobých p ívalových srážek v povodí ve vztahu k následné 
vodní erozi a zne išt ní vodních tok  nadm rným transportem splavenin, 

 vyhodnocení, zda a jakým zp sobem koncepce respektuje podmínky hospodárného 
a ú elného využívání povrchových a podzemních vod, 

 posouzení, zda a jak koncepce eší zásobování pitnou vodou menších obcí, které 
nemají vlastní ve ejné vodovody, 
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 posouzení, jakým zp sobem je ešeno zneškod ování odpadních vod, zda koncepce 
podporuje vybudování pop . intenzifikaci istíren odpadních vod a kanalizací, a to i v malých 
obcích, 

 dopln ní ásti „Nerostné bohatství“ a zohledn ní všech chrán ných ložiskových 
území, dobývacích prostor  a ložisek nevyhrazených nerost , v informacích o sou asném 
stavu životního prost edí v dot eném území, 

 aktualizaci údaje o starých ekologických zát žích, tak jak jsou uvedeny v databázi 
SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) v informacích o sou asném stavu životního 
prost edí v dot eném území, 

 vyhodnocení, zda a jak jsou v koncepci zohledn ny principy ochrany ZPF, zejména 
s ohledem na zábory kvalitní zem lské p dy a do jaké míry koncepce vytvá í podmínky 
pro omezení záboru p dy a volné krajiny, 

 vyhodnocení, jaké dopady m že mít koncepce na ochranu PUPFL s ohledem na pln ní 
funkcí lesa, zejména se zam ením na funkci ekologicko-stabiliza ní, eraticko-

doochrannou, hydricko-vodohospodá skou, sociáln -rekrea ní a zdravotn -hygienickou, 

 posouzení zda a jak m že koncepce p isp t ke zlepšení nep íznivé druhové skladby 
lesních porost , k obnov  lesních porost  z d vodu odstran ní i omezení p írodních kalamit, 

 maximální zohledn ní podpory ochrany p írody a krajiny, ochrany lidského zdraví 
a p ednostní využívání brownfields p i stanovení kritérií pro výb r projekt , 

 posouzení, zda a jak koncepce p ispívá k ešení problematiky starých ekologických 
zát ží a k odstra ování erných skládek, 

 vyhodnocení, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chrán ných dle 
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , a dochované 
kulturní d dictví (architektonické i archeologické), 

 vyhodnocení, zda je zohledn n ekologický potenciál a ekologické zatížení p íslušného 
regionu a p írodní hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování 
stávajícího stavu u konkrétních investi ních zám  uvedených a lokalizovaných v koncepci, 

 zhodnocení koncepce z hlediska vliv  na ve ejné zdraví ve smyslu p ílohy . 9 zákona 
o posuzování vliv  na životní prost edí se zam ením zejména na problematiku hluku 
a ovzduší, 

 vyhodnocení vlivu rozvoje dopravy na životní prost edí v Kraji Vyso ina, zda a jak 
koncepce podporuje ekologicky šetrné druhy dopravy, 

 posouzení, zda a jak koncepce p ispívá ke snížení emisí z malých stacionárních zdroj  
resp. lokálních topeniš , 

 vypo ádání Záv ru zjiš ovacího ízení a všech vyjád ení, která MŽP obdrželo 
v pr hu zjiš ovacího ízení. 

Na základ  stanovisek p íslušných orgán  ochrany p írody podle § 45i zákona 
. 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , byly hodnoceny 
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i vlivy koncepce na evropsky významné lokality a pta í oblasti postupem podle § 45h a § 45i 
tohoto zákona. P i tomto hodnocení byly zohledn ny zejména relevantní p ipomínky p íslušných 
orgán  ochrany p írody a krajiny. 

SEA dokumentace byla zpracována dle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  
na životní prost edí v platném zn ní. 

1. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím 

1. 1 Údaje o zadavateli 

Zadavatel:    Kraj Vyso ina 

Po izovatel:    Krajský ú ad Kraje Vyso ina 

Sídlo:     Žižkova 57 

     587 33 Jihlava 

1. 2 Údaje o zpracovateli Strategie Kraje Vyso ina 2020 

Zpracovatel:    Krajský ú ad Kraje Vyso ina 

Odbor regionálního rozvoje 

Žižkova 57 

587 33 Jihlava 

Mgr. Miloš Molák (zástupce zpracovatele) 

tel.: 564 602 542 

email: molak.m@kr-vysocina.cz 

1. 3 Údaje o zpracovateli posouzení vliv  koncepce na životní prost edí 

EMPLA AG spol. s r.o., Ing. Vladimír Plachý – autorizovaná osoba dle § 19 zákona 
. 100/2001 Sb.,o posuzování vliv  na životní prost edí, v platném zn ní 

Za Škodovkou 305 

503 11 Hradec Králové 

tel.: 495 218 875 

e-mail: empla@empla.cz, eia@empla.cz 

1. 4 Obsah a cíle koncepce 

Strategie Kraje Vyso ina 2020 je zpracována jako st edn dobý strategický dokument 
na léta 2014 - 2020. Strategie souvisí zejména s p ípravou kraje na blížící se nové programové 
období EU. Na naléhavosti rovn ž nabývá pot eba racionálního využití rozpo tových 
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prost edk  kraje a výb r reáln  dosažitelných rozvojových aktivit pro následující období 
i v souvislosti s nutností adaptace kraje na dopady ekonomické recese a z ní plynoucí 
významný pokles rozpo tových p íjm . Cílem tohoto dokumentu je tedy na základ  místního 
rozvojového potenciálu stanovit prioritní rozvojové okruhy do roku 2020 a to p edevším 
za ú elem udržení a posílení konkurenceschopnosti Kraje Vyso ina s p ihlédnutím 
k princip m udržitelného rozvoje. 

Strategie byla zpracována odborem regionálního rozvoje ve spolupráci s dalšími 
dot enými odbory Krajského ú adu Kraje Vyso ina. Za ú elem p ipomínkování a posouzení 
výstup  byla z ízena usnesením rady kraje . 1554/31/2011/RK 15-ti lenná pracovní skupina 
složená ze zástupc  zastupitelstva kraje, výboru regionálního rozvoje, grémia editele 
a odboru regionální rozvoje KrÚ. Do procesu p ipomínkování Strategie byli zapojeni 
i nejvýznamn jší partne i v rámci kraje jako jsou Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ú ad 
práce v Jihlav , Krajská agrární komora, Krajská hospodá ská komora, Koordina ní uskupení 
neziskových organizací v kraji (KOUS), Regionální rozvojová agentura Vyso ina a obce 
s rozší enou p sobností. Práce na Strategii byly zahájeny v íjnu 2011. 

Prvním krokem v rámci tvorby Strategie bylo analytické zhodnocení regionu - 
analytická ást. Cílem této analýzy nebylo vy erpávajícím zp sobem charakterizovat situaci 
v kraji - to je obsahem pravideln  aktualizovaného dokumentu „Profil Kraje Vyso ina“, který 
je sou ástí Programu rozvoje Kraje Vyso ina, nýbrž stru né zhodnocení vývoje 
v jednotlivých tématických oblastech a identifikovat dispozice problémových okruh . 
V návaznosti na analytickou ást byla vyhotovena SWOT analýza, která shrnuje nejd ležit jší 
poznatky z analytické ásti a zachycuje tyto klí ové skute nosti ve form  silných a slabých 
stránek kraje a v možných hrozbách a p íležitostech p sobících na kraj. 

Nejd ležit jší ástí dokumentu je Programová ást Strategie, která navazuje 
na poznatky z p edchozích dvou ástí a definuje p t prioritních oblastí rozvoje, které se dále 
lení na 16 rozvojových opat ení. Hlavní cíl Strategie, kterého je t eba do roku 2020 

dosáhnout, je obsažen v rozvojové vizi. Pro napl ování jednotlivých opat ení byly stanoveny 
Klí ové aktivity, které by m ly co nejú inn ji p ispívat k napl ování jednotlivých opat ení. 
Sou ástí Strategie jsou i strategické projekty - tyto konkrétní projekty, které by m ly být 
v dot eném období v regionu realizovány, byly rozpracovány do podoby projektových karet. 

Pozitivní dopad navržených intervencí by se m l projevit na stanovených indikátorech 
rozvoje kraje, na kterých bude za jednotlivá opat ení sledován každoro  vývoj kraje 
do roku 2020. Sou ástí dokumentu je i vazba na nejd ležit jší strategické dokumenty 
na krajské, státní a evropské úrovní, které se vztahují k p íštímu programovacímu období EU. 
Jedná se o tyto dokumenty: Strategie Evropa 2020, Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti R, Národní program reforem R, Národní rozvojové priority 
schválené Vládou R, Index regionální konkurenceschopnosti kraj  a Program rozvoje Kraje 
Vyso ina. 

Strategie Kraje Vyso ina si klade za cíl definovat prioritní rozvojové okruhy do roku 
2020 s ohledem na p edpokládané p íležitosti v tomto horizontu a to zejména v souvislosti 
s p ípravou kraje na p íští programovací období EU 2014 - 2020. 

Ambicí SKV 2020 je stanovit regionální prioritní okruhy (tj. ne ešit již všechny 
problémová témata jako v programu rozvoje kraje) pro období 2014 - 2020 a reflektovat 
nejzásadn jší dokumenty, které p edur ují podobu nového programovacího období tj. 
Strategii EU 2020, Pátou kohezní zprávu a obdobné dokumenty republikové úrovn  - zejména 
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Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní program reforem R a Strategii 
regionálního rozvoje. 

SKV 2020 je programový dokument k podpo e regionálního rozvoje na úrovni kraje, 
který specifikuje prioritní okruhy, opat ení a Klí ové rozvojové aktivity Kraje Vyso ina, které 
bude kraj ve své samostatné p sobnosti podporovat. Strategie Kraje Vyso ina 2020 vychází 
z programu rozvoje kraje, který je pojat komplexn ji a je zpracován pro asové období let 
2010-2014. 

Cílem tohoto dokumentu je na základ  místního rozvojového potenciálu stanovit 
prioritní rozvojové okruhy do roku 2020 a to p edevším za ú elem udržení a posílení 
konkurenceschopnosti Kraje Vyso ina s p ihlédnutím k princip m udržitelného rozvoje. 

Tato strategie by m la sloužit i jako základní podklad p i vyjednávání zájm  Kraje 
Vyso ina v p ipravovaných sektorových i regionálních opera ních programech, jejichž 
architektura by m la být pravd podobn  známa v roce 2012. 

Strategická vize rozvoje kraje Vyso ina bude napl ována prost ednictvím p ti 
prioritních oblastí. Prioritní oblasti jsou dále rozpracovány do úrovn  jednotlivých opat ení 
a aktivit, které jsou pro dosažení prioritní oblasti klí ové. 

Obrázek . 1: Struktura programové ásti dokumentu 
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V rámci programové ásti bylo stanoveno t chto p t prioritních oblastí: 

A. Vyso ina jako atraktivní venkovský prostor 

Územní vymezení Kraje Vyso ina je zasazeno do prostoru, který se vyzna uje 
typickými znaky. Do zna né míry jde z hlediska sídelní struktury o prostor homogenní, 
vnit  slab  polarizovaný, protože mu nedominuje žádné v tší st edisko s aglomerovaným 
okolím. Homogenita je dána také p írodními podmínkami, což je dáno tím, že tém  celý kraj 
spadá do jedné geomorfologické oblasti zvané eskomoravská vrchovina. Kraj Vyso ina sám 
o sob  p edstavuje venkovský prostor s rozdrobenou sídelní strukturou, ve kterém má 
hierarchicky nejvýznamn jší postavení p tice okresních m st, jejichž pozice je dána nejen 
jejich popula ní velikostí, ale i pracovní funkcí a paletou ve ejných i privátních služeb, které 
v sob  tato st ediska soust ují. Výjime né postavení má Jihlava a to nejen díky faktu, že je 
jedním ze t inácti krajských m st v R, ale i díky vysoké koncentraci pracovních míst 
a centrální poloze v rámci Kraje Vyso ina. 

Je logické, že jeden strategický cíl je zam en prostorov  a p edm tem jeho definování 
je  samotné  území  kraje.  Neboli  jde  o  to,  jak  se  má  prostor  Kraje  Vyso ina  komplexn  
udržiteln  rozvíjet, aby neztratil svoje specifika, se kterými se jeho obyvatelstvo identifikuje. 
Nesmí dojít k negativní polarizaci prostoru, která povede k vytvá ení neatraktivních periférií 
s typickými znaky, jakými jsou nízká kvalifikovanost obyvatelstva a emigrace mladé složky 
populace. 

Zatímco pr myslová výroba a služby jsou koncentrovány do center region , 
zem lská výroba je charakteristická svým plošným p sobením v celém území. Má dopad 
na vzhled krajiny a je tedy t eba dbát na to, aby její vliv m l pozitivní dopady na krajinu 
Vyso iny. Podíl osob zam stnaných v primárním sektoru je v Kraji Vyso ina ve srovnání 
s ostatními kraji R nejvyšší. Je v zájmu Kraje Vyso ina, aby bylo zem lství atraktivním 
oborem, ve kterém se neživo í. Proto musí být podporováno hledání alternativních zdroj  

íjm  prvovýrobc , aby bylo dosaženo vysoké stability v celém oboru. To p isp je 
ke stabilit  venkovského prostoru, který je se zem lskou prvovýrobou funk  propojen. 

B. Lidé na Vyso in  

Kvalita lidských zdroj  bude mít zásadní dopad na další vývoj regionu. V období 
sociální a ekonomické transformace došlo k regionální diferenciaci rozvoje území R. 
Pozitivn jší vývoj byl zaznamenán v t ch krajích R, jejichž rozvoj je založen na vlastních 
zdrojích a ne na vn jších intervencích. 

Míra konkurenceschopnosti Vyso iny se bude odvíjet p edevším od kvality lidského 
kapitálu, který v území žije. Požadavky na pracovní sílu se v ase velmi dynamicky vyvíjí. 
Prvním úkolem je tedy správn  a s ne menší mírou dynamiky um t na tyto požadavky 
reagovat. To mimo jiné znamená ešit preferenci obor  v rámci rozvoje regionálního školství, 
k emuž by mohla p isp t aktivní spolupráce se zam stnavateli v kraji. Celoplošn  by m ly 
být ešeny dovednosti, které budou stále více žádané. Jde p edevším o jazykovou vybavenost 
a znalosti práce s ICT prost edky. Roli ve výchov  žák  a student  ve školách v kraji má 
nejen úrove  znalostí pedagogického personálu, ale i podmínky, za kterých je výuka 
realizována. 

Individuální rozhodnutí jedinc  p i volb  regionu, ve kterém hodlají žít, m že záviset 
na mnoha faktorech, jako je nap íklad nabídka pracovních p íležitostí i stav životního 
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prost edí. Kvalita života je ovšem také ovlivn na zdánliv  samoz ejmými okolnostmi, které si 
lov k uv domí tím více, ím více pot ebuje pomoc druhých. Touto vlastností se vyzna ují 

ve ejné zdravotnické a sociální služby. Rozhodujícími indikátory jejich úrovn  je dostupnost 
a kvalita. Dostupnost je ovlivn na mírou využívání konkrétní služby. Kvalita je dána 
znalostmi personálu a jeho p ístupem k pot ebným, který by nem l být p ímo úm rný výši 

íjm . Kvalita poskytovaných služeb je také samoz ejm  odrazem úrovn  technického 
zázemí v za ízeních, ve kterých jsou ve ejné zdravotnické a sociální služby poskytovány. 

C.  Ochrana p írodního bohatství 

Vyso ina je a do budoucna musí být synonymem pro zdravé, isté a p itažlivé životní 
prost edí. Nem že být sporu o tom, že investice do infrastruktury životního prost edí 
a do ochrany p írody se vyplatí, nebo  kvalita života se od kvality životního prost edí 
nesporn  odvíjí. V prostoru eskomoravské vrchoviny je voda d ležitou sou ástí životního 
prost edí lov ka od té doby, co toto území obydlel. Krajina Vyso iny taková, jakou má dnes 
podobu, byla utvá ena po staletí. A to p edevším ve vztahu ke svým p irozeným funkcím, 
které plnila a plní. Jednou z t chto funkcí je i akumulace vody, ili její zadržování v krajin , 
které má n kolik d vod . 

Jedním  z  d vod  je  pot eba  zajistit  pro  obyvatelstvo  nejen  Kraje  Vyso ina  pitnou  
vodu. Existuje tedy enormní pot eba svým významem p esahující rámec regionu, aby byla 
voda v kraji istá a aby byl mechanismus její distribuce ke koncovému uživateli fungující. 

Stejn  jako vodu ke svému životu lov k pot ebuje, musí se p ed ní, v poslední dob  
ím dál ast ji, chránit. Kraje Vyso ina se vzhledem k jeho poloze týkají p edevším povodn  

v d sledku tání v p ípad  na sníh bohatých zim nebo bleskové záplavy, které vznikají 
v d sledku výskytu lokálních bou ek, což má za následek nemožnost jejich p edpov di. 

Další významnou složkou krajiny Vyso ina jsou lesy. Stejn  jako voda tak i lesy mají 
v krajin  sv j nezastupitelný význam. Na stran  jedné je žádoucí, aby se podíl lesních porost  
na vým e zvyšoval na úkor zem lské p dy, která má v Kraji Vyso ina nejvyšší zastoupení. 
Na druhé stran  je t eba ešit nevhodnou strukturu d evin v našich lesích, které jsou tak 
náchyln jší k r zným kalamitám. Venkov Vyso iny je pevn  spjat nejen se zem lskou 
výrobou ale i s dalšími zdroji obživy venkovského obyvatelstva, mezi n ž pat í i lesnictví 
a navazující d evozpracující pr mysl. 

D. Moderní infrastruktura 

Nároky spole nosti na r zné druhy dopravní a technické infrastruktury se v ase 
zvyšují. Každý samosprávný celek je povinen požadavky na rozvoj a modernizaci 
infrastruktury hodnotit a ešit minimáln  ve dvou sm rech uvažování. Prvním je mobilita, a  
už jde o p esuny osob, zboží, materiálu, energie i dat. Druhým aspektem, na který je brán 

etel, je dopad na životní prost edí. 

Silni ní síti v Kraji Vyso ina dominuje dle intenzity dopravy dálnice D1, která 
edstavuje páte  pozemní dopravy regionu. Dobré dopravní napojení na tuto osu území je 

jedním z p edpoklad  pozitivního rovnom rného hospodá ského rozvoje kraje, jež zamezí 
negativní polarizaci, tj. aby na ni m ly napojení také vzdálen jší regiony a p edevším jejich 
st ediska. 
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Kraj Vyso ina má v majetku ást regionální silni ní sít , kterou tvo í silni ní 
komunikace II. a III. t ídy. Hustota sít  silnic II. a III. t ídy je pom rn  vysoká, což je dáno 
rozt íšt nou sídelní strukturou. Není v ekonomických silách Kraje Vyso ina v novat všem 
komunikacím v jeho vlastnictví stejnou pé i. Bylo tedy nutné definovat hierarchicky 
nad azenou sí  silnic v kraji, která nese název Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina. Strategické 
projekty by m ly být zam ené p edevším na tuto sí . 

Zatímco investice do silni ní infrastruktury jsou z hlediska dopad  na životní prost edí 
inejmenším vždy pom rn  velmi diskutované, pozitivní environmentální p ínos dopravy 

železni ní lze jen t žko zpochybnit. O rozvoji dopravy po železnici v Kraji Vyso ina, a  už se 
jedná o p epravu zboží, materiálu i osob, dojde pouze za p edpokladu modernizace tratí 
(navýšení kapacity, elektrifikace) a železni ních uzl . Železnice se stane pro osobní dopravu 
atraktivn jší také pouze za p edpokladu, že dojde ke zlepšení p epravních podmínek. 

Energetická odv tví byla, jsou a budou prioritními pro rozvoj kteréhokoli vysp lého 
státu. Zabezpe ení maximální energetické nezávislosti a spolehlivých a maximáln  
diverzifikovaných dodávek energetických médií pat í k nejd ležit jším strategickým cíl m 

R, definovaným ve Státní energetické koncepci R. K t mto cíl m samoz ejm  pat í 
i maximalizace energetických úspor. Postavení Kraje Vyso ina v rámci R díky p ítomnosti 
nejv tšího zdroje výroby elekt iny ve stát  je významné. Kraj Vyso ina by m l tento fakt 
využít a usilovat o další rozvoj energetického uzlu Dukovany-Dalešice. Pot eba diverzifikace 
energetických zdroj  znamená zvažovat také využití pro Vyso inu vhodných obnovitelných 
zdroj  energie 

Jedním z možných energetických zdroj  je také odpad. Jeho spalováním se jej lze 
elegantn  zbavit a p itom jej efektivn  využít pro výrobu elekt iny a tepla. S ohledem 
na kvalitu ovzduší však musí být zajišt no, aby p edtím, než se odpad dostane do spalovny, 
prošel procesem t íd ní a spalována byla až ta poslední neseparovaná složka odpadu. To 
vyžaduje nastavení funk ního systému nakládání s odpady. 

Mezi r znými druhy technické infrastruktury nabývá v ase na významu ICT 
infrastruktura. Ší ení vysokorychlostního p enosu dat je d ležité pro budoucnost fungování 
ve ejné správy. V zájmu Kraje Vyso ina je také zvyšování podílu domácností napojených 
na broadbandové sít . 

E. Konkurenceschopná ekonomika 

Ekonomika Kraje Vyso ina se nevyzna uje ve srovnání se sousedními regiony 
výrazným inova ním potenciálem. Pokud v regionu umístí sv j závod zahrani ní investor 
s technologicky velmi pokro ilou produkcí, v kraji zpravidla nenalézá výzkumnou nebo 
vývojovou oporu danou podp rnými institucemi a lidským kapitálem. To ovšem ješt  
neznamená, že hospodá ství Kraje Vyso ina nem že být konkurenceschopné. 

Stabilitu do území totiž nep ináší zahrani ní investice do velkých montoven, které zde 
nejsou zako en né. Faktor ekonomické stability regionu se odvíjí od sektoru malých 
a st edních podnik , jejichž geneze je spojena s regionem jejich vzniku a místních lidských 
zdroj . 

Oporou ekonomického r stu region  jsou v tšinou lidé s vysokoškolským vzd láním. 
Ovšem i regionální vysokoškolské instituce s odpovídajícím zázemím musí respektovat 
regionální pot eby trhu práce a nabízet p edevším ty obory, ve kterých absolventi najdou 
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uplatn ní p ímo v regionu, aby nemuseli za prací cestovat nebo se st hovat do sousedních 
kraj . 

I ve ejné instituce musí svojí kvalitou, rychlostí a efektivitou práce reflektovat 
na pot eby subjekt , které ve ejné služby využívají. V rámci proces  elektronické 
komunikace však musí být zajišt no maximální zabezpe ení elektronického p enosu dat. 

Kvalitní nabídka služeb v cestovním ruchu má do budoucna velký potenciál podpo it 
koncept úsp šného a konkurenceschopného Kraje Vyso ina. eská republika je pro 
zahrani ní návšt vníky celkov  pom rn  atraktivním regionem. Bohužel Kraj Vyso ina pat í 
k t m mén  atraktivním region m a spíše než zahrani ní klientelou je navšt vován domácími 
návšt vníky. P itom p edpoklady pro rozvoj turismu zde existují - kulturn  historické 
i p írodní. Je ovšem zapot ebí je dopl ovat vhodnými službami a atraktivitami. 

Vyhodnocení SEA byly podrobeny Klí ové aktivity a Strategické projekty 
jednotlivých Prioritních oblastí a Rozvojových opat ení, jejichž realizací by m lo dojít 
k napl ování Strategie Kraje Vyso ina. 

Tabulka . 1: Klí ové aktivity jednotlivých Prioritních oblastí 

A. Vyso ina jako atraktivní venkovský prostor 

A. 1 Funk ní regionální st ediska 

posilování pozice krajského m sta rozši ováním nabídky ve ejných institucí a služeb 

modernizace infrastruktury ve ejných služeb v regionálních centrech 

zvyšování kvality dopravní infrastruktury regionálních center 

A. 2 P itažlivý venkov 

podpora aktivní venkovské spole nosti podporou volno asových aktivit 

rozvíjení místních tradic a specifik 

podpora aktivních místních ak ních skupin (MAS) 

modernizace dopravní a technické infrastruktury venkovských obcí 

technická a organiza ní podpora dopravní obslužnosti území 

A.3 Rozvoj zem lství 

podpora zem lské prvovýroby a propagace regionálních produkt  a bioprodukt  z místní zem lské výroby 

hledání p íležitostí ve venkovské turistice a agroturistice 

rozvíjení mimoproduk ních funkcí zem lské výroby 

B. Lidé na Vyso in  

B. 1 Efektivní a cílené vzd lávání 

zavád ní a rozši ování perspektivních oborových zam ení v sekundárním školství 

provázání podnikatelských subjekt  a škol p i zajišt ní odborného vzd lávání a jejich zapojení p i dalším 
vzd lávání pracovních sil v regionu 
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B. Lidé na Vyso in  

omezení sít  st edních škol nabízejících z hlediska regionálního trhu práce neperspektivní programy i s ohledem 
na demografický vývoj 

raz na výuku cizích jazyk  a ICT gramotnost na všech stupních vzd lávání 

modernizace vybavení škol s d razem na rozvoj technického a p írodov dného vzd lávání 

vytvo ení a využívání systému zjiš ování zp tné vazby a výsledních vzd lávání 

vzd lávání pedagogického personálu 

B. 2 Zkvalit ování poskytovaných služeb ve zdravotnictví 

modernizace technického zázemí a p ístrojového vybavení krajských zdravotnických za ízení 

stabilizace lidských zdroj  ve zdravotnických za ízeních Kraje Vyso ina 

politika kvality poskytovaných zdravotních služeb 

B. 3 Adaptace sít  sociálních služeb na nové výzvy 

prosazování mobilních služeb v systému sociální pé e 

odstra ování bariér v okolí osob s omezením vlastní mobility 

dobudování sít  sociálních za ízení 

odstra ování bariér omezujících sociální za le ování 

vzd lávání pracovník  za ízení sociálních služeb 

C. Ochrana p írodního bohatství 

C. 1 Voda jako d ležitá složka krajiny Vyso iny 

budování a rekonstrukce kanalizací a istíren odpadních vod v obcích 

ešení technickým a hygienickým normám neodpovídajících systém  zásobování pitnou vodou 

podpora p írod  blízkých zp sob  zadržování vody v krajin , protierozních opat ení a revitalizace ních 
systém  

zkvalit ování ochrany obcí p ed povodn mi 

C. 2 Efektivní hospoda ení s lesy Vyso iny 

spolupráce s nejv tšími vlastníky les  z ve ejného sektoru na koncepci hospoda ení v lesích na území kraje 
etn  zp sobu nakládání s vyt ženou d evní hmotou 

podpora šetrného a udržitelného lesního hospodá ství 

zvýšení stability lesních porost  a jejich obnova stanovištn  vhodnými d evinami 

rozvíjení mimoproduk ních funkcí lesa 

zales ování ploch nevhodných pro zem lskou výrobu 

D. Moderní infrastruktura 

D. 1 Kvalitní regionální silni ní sí  

zkvalitn ní silni ní sít  v regionu se zacílením na Páte ní silni ní sí  Kraje Vyso ina (zkvalitn ní napojení 
nejvýznamn jších regionálních center na dálnici D1 a spojení menších mikroregionálních st edisek 
s nad azenými regionálními centry koncentrujícími pracovní p íležitosti a služby) 

zvyšování kapacity objízdných tras dálnice D1 
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D. Moderní infrastruktura 

D. 2 Modernizace železnice a zkvalitn ní p epravy osob na železnici 

modernizace železni ních tratí a uzl  v etn  související technické infrastruktury 

obnova vozového parku v rámci regionální p epravy osob po železnici 

D. 3 Zavád ní vhodných energetických zdroj  a úspory energie 

politická podpora sm rovaná k rozší ení a prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany 

rozvíjení energetických obor  v sekundárním vzd lávání 

obecná podpora energetických odv tví 

zvážení výstavby energetické jednotky na energetické využití odpadu 

podpora pro Vyso inu vhodných alternativních energetických zdroj  (nap . odpadní biomasa) 

zavád ní kogenerace, tj. zdroj  spole né výroby tepla a elektrické energie 

zavád ní a zvyšování úspor energie 

D. 4 Promyšlené ešení odpad  

odd lený sb r využitelných složek odpadu a zp tný odb r elektrovýrobk  

materiálové a energetické využívání odpad  

D. 5 Ší ení ICT infrastruktury 

vybudování ICT infrastruktury ve ejné správy (optické sít ) 

budování infrastruktury otev ených FTTX sítí pro domácnosti a firmy 

E. Konkurenceschopná ekonomika 

E. 1 Malé a st ední podniky jako páte  regionální ekonomiky 

podpora malých a st edn  velkých podnik  

vytvo ení platformy pro komunikaci mezi Krajem Vyso ina a podnikatelskými subjekty v kraji za ú elem ešení 
aktuálních pot eb a problém  podnikatelského sektoru (na bázi hospodá ských komor, klastr  apod.) 

rozvoj inova ní infrastruktury na území Kraje Vyso ina a na podporu s ní souvisejícího využívání výsledk  
výzkumu a vývoje v podob  nových inovativních výrobk , služeb a technologií v podnikovém sektoru 

zkvalitn ní terciárního vzd lávání a jeho zam ení na technické obory 

výstavba budovy Krajské knihovny Vyso iny a investice do jejího technického zázemí, vybavení a služeb 

zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí lidských zdroj  s ohledem na pot eby trhu práce a systém 
st edních škol v kraji 

E. 2 Podpora elektronických služeb a elektronické bezpe nosti 

zavád ní princip  eGovernmentu 

realizace projekt  zam ených na komunitní elektronické služby 

rozvoj sektorových elektronických služeb 

podpora projekt  zacílených na elektronickou bezpe nost 

E. 3 Využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu 

využití polohy Kraje Vyso ina, jeho p írodního, historického a kulturní bohatství pro rozvoj cestovního ruchu 

zkvalit ování a garance služeb v odv tví cestovního ruchu 
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E. Konkurenceschopná ekonomika 

vzd lávání a zvyšování kvalifikace lidských zdroj  v cestovním ruchu 

podpora innosti turistických informa ních center 

ízení propagace cestovního ruchu v Kraji Vyso ina krajskou p ísp vkovou organizací Vyso ina Tourism 

identifikace nových atraktivit cestovního ruchu v Kraji Vyso ina (pivní stezky, konferen ní turistika) 

údržba, zkvalit ování a budování doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (ne podpora výstavby 
a rekonstrukce ubytovacích kapacit) 

Tabulka . 2: Strategické projekty jednotlivých Prioritních oblastí 

A. Vyso ina jako atraktivní venkovský prostor 

A. 2 P itažlivý venkov 

ve ejná doprava 

B. Lidé na Vyso in  

B. 1 Efektivní a cílené vzd lávání 

modernizace vybavení technicky zam ených st edních škol 

centrum popularizace v dy a techniky a rozvoje talent  

monitorování kvality a efektivity škol 

poradenství k volb  povolání a výb ru vzd lávací dráhy 

B. 2 Zkvalit ování poskytovaných služeb ve zdravotnictví 

rekonstrukce interního pavilonu - Nemocnice Jihlava 

výstavba pavilonu chirurgických obor  a parkovacího domu v Nemocnici T ebí  

B. 3 Adaptace sít  sociálních služeb na nové výzvy 

stabilizace a pokrytí kraje sítí pe ovatelské služby 

C. Ochrana p írodního bohatství 

C. 1 Voda jako d ležitá složka krajiny Vyso iny 

zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod v územích, které jsou v mimo ádném zájmu ochrany vod 

D. Moderní infrastruktura 

D. 1 Kvalitní regionální silni ní sí  

modernizace komunikací páte ní silni ní sít  v majetku kraje 

modernizace komunikací páte ní silni ní sít  v majetku státu 

D. 2 Modernizace železnice a zkvalitn ní p epravy osob na železnici 

modernizace železni ních tratí v Kraji Vyso ina 

D. Moderní infrastruktura 

rekonstrukce a modernizace železni ních uzl  a stanic 

D. 4 Promyšlené ešení odpad  

integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vyso ina (ISNOV) 
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D. Moderní infrastruktura 

D. 5 Ší ení ICT infrastruktury 

ROWANet - 3. etapa 

E. Konkurenceschopná ekonomika 

E. 1 Malé a st ední podniky jako páte  regionální ekonomiky 

kampus VŠPJ - odborné u ebny a laborato e 

výstavba nové budovy Krajské knihovny Vyso iny 

E. 2 Podpora elektronických služeb a elektronické bezpe nosti 

prevence elektronické kriminality 

1. 5 Vztah koncepce k jiným koncepcím 

Vzhledem ke svému mnohostrannému obsahu a zam ení má SKV 2020 vztah 
k mnoha koncepcím na evropské, národní i krajské úrovni, p edevším v oblasti regionálního 
rozvoje, ale i z jiných oblastí. 

Strategie Kraje Vyso ina 2020 je de facto zast ešujícím dokumentem pro velké 
množství krajských koncepcí, které jsou již vytvo eny nebo se teprve vytvá í. 

i zpracování SKV 2020 byla zohledn na Strategie Evropa 2020 a také Národní 
rozvojové priority R pro období 2014+, které jsou schváleny Vládou R. 

i navrhování konkrétních opat ení a aktivit SKV 2020 jsou zohledn ny záv ry jak 
národních koncepcí tak koncepcí po ízených v rámci Kraje Vyso ina. 

V oblasti životního prost edí jsou k p edm tnému území vztaženy následující 
koncepce, jejichž strategické cíle jsou shrnuty v následujícím textu: 

Celostátní úrove : 

 Národní lesnický program II 

Strategie Spole enství pro lesy ustanovila rámec aktivit pro lesní hospodá ství, jehož 
hlavním cílem je podpora trvale udržitelného obhospoda ování les . Strategie zd raz uje 

ležitost multifunk ní role les  a ur uje základní zásady a principy, které jsou pro realizaci 
této strategie ur ující. 

Národní lesnický program má poskytovat plánovací rámec pro vymezení vliv  jiných 
sektor  na lesnickou politiku, zvýšit pov domí o d ležitosti les  a zajistit spoluú ast 
zodpov dných resort  vlády a zájmových skupin na ešení problém  les  a lesnictví, vytvo it 

edpoklady k zajišt ní p íslušných kapacit, které se mají zam ovat na sporné otázky, jejichž 
ešení je v kompetenci r zných státních institucí. 

Prioritní oblast Ochrana p írodního bohatství navrhuje Klí ové aktivity a Strategické 
projekty, které by mohly mít pozitivní vliv na lesní hospodá ství Kraje Vyso ina. 
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 Národní program snižování emisí R 

Globálním cílem Národního programu snižování emisí R je snížit, s d razem 
na podporu nových environmentáln  šetrných technologií a využití potenciálu energetických 
úspor, zát ž životního prost edí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvo it 

edpoklady pro regeneraci postižených složek životního prost edí a pro snižování rizik 
pro lidské zdraví, která plynou ze zne išt ní ovzduší, a tím p isp t k napln ní strategického 
cíle Environmentálního pilí e Strategie udržitelného rozvoje eské republiky. 

Prioritní oblast Moderní infrastruktura navrhuje Klí ové aktivity a Strategické 
projekty, které by mohly mít pozitivní dopad na emisní zatížení Kraje Vyso ina. 

 Národní strategický plán pro rozvoj venkova R a Program rozvoje venkova R 

Vychází z návrhu Na ízení Rady o podpo e pro rozvoj venkova z Evropského 
zem lského fondu pro rozvoj venkova, které stanoví povinnost pro jednotlivé lenské zem  
EU. Na základ  strategických sm  EU by m l každý lenský stát p ipravit sv j národní 
strategický plán rozvoje venkova, který by tvo il referen ní rámec pro p ípravu program  
pro rozvoj venkova. 

Ochrana p írodních zdroj  a ochrana životního prost edí ve venkovských oblastech je 
prioritou, která prost ednictvím p im eného obhospoda ování krajiny p ispívá k již 
schváleným národním i EU strategiím a legislativ  pro životní prost edí (NATURA 2000, 
Rámcová sm rnice o vod , Kjótský protokol), zvlášt  v souvislosti se zm nami biodiverzity, 
vod a klimatu. Specifikem eské republiky, které vyplývá z polohy tohoto státu na rozvodí t í 
mo í a plné závislosti zdroj  vody na objemu srážek, je v této oblasti také ochrana a istota 
vody a vodních zdroj . 

Vytvá ení územních podmínek pro rozvoj v kraji (zdravotních, sociálních a kulturních 
služeb) je sou ástí prakticky celé koncepce. Tento rozvoj se dotkne i venkovských oblastí 
Kraje Vyso ina. 

 Plán hlavních povodí R 

Plán hlavních povodí eské republiky p edstavuje hlavní rámec jednotné politiky 
v oblasti vod pro eskou republiku p ekra ující opat ení resortních politik úst edních 
vodoprávních ú ad  p i sdílení kompetencí a ur uje možnosti území v oblasti vod 
pro koordinaci s ostatními zám ry v rámci Politiky územního rozvoje. 

Zpracování Plánu hlavních povodí eské republiky stanoví rámcové cíle, hlavní 
principy a zásady státní politiky v oblasti vod pro území eské republiky, p ípadn  
pro jednotlivá hlavní povodí pro dlouhodobé zajišt ní ve ejných zájm . 

Cíle pro zajišt ní požadavk  na vodohospodá ské služby jako p edpokladu dalšího 
sociálního i ekonomického rozvoje na úrovni lokální, regionální i státní musí být 
harmonizovány s ohledem na zajišt ní udržitelnosti vodních zdroj . Plán hlavních povodí 

eské republiky stanovuje možnosti rozvoje vodních zdroj , limity využití vody a priority 
pro jednotlivé složky hospodá ství. 
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Prioritní oblast Ochrana p írodního bohatství navrhuje Klí ové aktivity a Strategické 
projekty, které by mohly mít pozitivní vliv na kvalitu životního prost edí v oblasti vod Kraje 
Vyso ina. 

 Politika územního rozvoje R 2008 

Politika územního rozvoje R 2008 ur uje požadavky na konkretizaci úkol  územního 
plánování v republikových, mezinárodních, nadregionálních a p eshrani ních souvislostech, 
zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a rovn ž ur uje strategii a základní podmínky 
pro napl ování t chto úkol . 

Cílem je ur ení strategie územního rozvoje eské republiky v mezinárodních, 
eshrani ních a republikových souvislostech. Politika územního rozvoje s ohledem 

na možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci územn  plánovacích dokumentací kraj , 
tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými úst edními správními ú ady a zám ry na 
zm ny v území republikového významu. Politika územního rozvoje stanoví úkoly územního 
plánování v mezinárodních, p eshrani ních a republikových souvislostech, zejména s ohledem 
na udržitelný rozvoj a ur í strategii a základní podmínky pro jejich napl ování. Politika 
územního rozvoje stanoví republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného 
rozvoje území a dále vymezuje zejména oblasti se zvýšenými požadavky na zm ny v území 
z d vodu soust ed ní aktivit mezinárodního, republikového významu nebo svým významem 

esahující význam jednoho kraje. Vymezuje rovn ž koridory a plochy dopravní a technické 
infrastruktury a oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy 
mezinárodního, republikového významu nebo svým významem p esahující význam jednoho 
kraje. Pro vymezené oblasti, koridory a plochy jsou stanovena kriteria a podmínky pro jejich 
rozvoj. 

Politika územního rozvoje R 2008 nemá, stejn  jako ostatní územn  plánovací 
dokumentace, p ímou souvislost se Strategií Kraje Vyso ina 2020. 

Konkrétní požadavky na ešení vyplývající z Politiky územního rozvoje R 2008 
pro Kraj Vyso ina jsou ve Strategii Kraje Vyso ina zapracovány a napl ují a zp es ují 
požadavky územního rozvoje na území kraje. 

 Státní politika životního prost edí 

Státní politika životního prost edí je hlavním strategickým dokumentem pro oblast životního 
prost edí, ze které vycházejí i další koncep ní materiály vztahující se k ochran  životního 
prost edí. Mezi hlavní cíle této koncepce pat í p edevším: 

• dosažení dalšího zlepšení kvality životního prost edí jako celku i stavu jeho složek 
a sou ástí, 

• uplatn ní princip  udržitelného rozvoje a k pokra ující integraci hlediska životního 
prost edí do sektorových politik, 

• zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální p ijatelnosti environmentálních program , 
projekt  a inností. 

Strategie Kraje Vyso ina respektuje cíle této koncepce. Úkolem obcí je v územn  
plánovací dokumentaci vymezit zastavitelné plochy pro rozvoj jejich území p edevším 
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ve vazb  na zastav né území a s ohledem na ochranu zvlášt  chrán ných území v etn  
evropsky významných lokalit a území zvláštní ochrany, ochranu a rozvoj ÚSES, ochranu 
a rozvoj krajinných hodnot území, zlepšování pr chodnosti migra ních tras organism , 
ochranu podzemních a povrchových vod. 

 Státní program ochrany p írody a krajiny R 

Smyslem Státního programu ochrany p írody a krajiny je p ijmout a uskute ovat 
takový systém pravidel a opat ení, která ve st edn dobém a dlouhodobém asovém 
horizontu p isp jí k zásadnímu zlepšení stavu p írody a krajiny. Tato pravidla a opat ení je 
pak nezbytné uplat ovat mimo jiné p i tvorb  a realizaci vládních odv tvových program  
a koncepcí nap . v územním plánování, dopravní, surovinové, energetické a zem lské 
politice. 

Program stanovuje cíle pro sektor regionální politiky, územního plánování 
a urbanismus. K formulaci program  regionálního rozvoje kraj  a velkých územních celk  je 
vhodné zajiš ovat postupné vytvá ení a novelizaci územních plán  vymezujících podmínky 
ochrany p írody a trvale udržitelného hospoda ení v krajin . Jako jedno z východisek 
státní regionální politiky a rozvoje urbanizace je nutné rozpracovat systém kategorizace 
krajiny, dále je t eba zavád t územní systémy ekologické stability krajiny všech úrovní v etn  
metodického a legislativního vymezení Evropské ekologické sít  na našem území. Stavby 

eba p ednostn  orientovat do zastav ných území a území ur ených k zastav ní v rámci 
rozvoje obcí. Výstavbu mimo tato území omezit na p ípady vylu ující alternativní ešení 
a na d ležité stavby ve ve ejném zájmu. 

V rámci zpracování Strategie Kraje Vyso ina byly respektovány limity využití území, 
které byly stanoveny ve výkresu limit  jako sou ásti ÚAP Kraje Vyso ina. 

i ešení využití území a p i up es ování tras liniových staveb je vždy nutné hledat 
ešení, která vylou í, pop . minimalizují, negativní vlivy p edevším na území chrán ná 

dle zákona 114/1992 Sb. P i up es ování zám  na provedení zm n v území je nutné 
respektovat specifické podmínky pro zm ny ve zvlášt  chrán ných územích, které jsou 
stanovené p íslušnými plány pé e. 

Na základ  t chto skute ností lze konstatovat, že posuzovaná koncepce je v souladu se 
Státním programem ochrany p írody a krajiny R. 

 Státní surovinová politika R 

Státní surovinová politika je souhrn všech aktivit, kterými stát ovliv uje vyhledávání 
a využívání tuzemských zdroj  surovin a získávání surovin v zahrani í s cílem zabezpe it jimi 
chod své ekonomiky. Ze Státní surovinové politiky vychází surovinové politiky jednotlivých 
kraj . 

edm tem politiky nerostných surovin jsou palivoenergetické, rudní, nerudní 
a stavební suroviny, a to jak z prvotních, tak i z druhotných zdroj . Tato politika se nezabývá 
surovinami z obnovitelných zdroj , jako vodou, d evem, zem lskými surovinami atd. 
Zabývá se však všemi druhotnými surovinami jak z hlediska jejich vlivu na úspory 
prvotních nerostných zdroj , tak i z hlediska vlivu na úspory energie, která je vkládána do 
úpravy prvotních surovin a jejich dalšího zpracování. Politika nerostných surovin má 
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ímou vazbu k energetické politice a z hlediska stanovení a ešení n kterých cíl  je s ní úzce 
propojena. 

Surovinová politika není p edm tem ešení posuzované koncepce. 

 Strategie hospodá ského r stu R 

Tato koncepce je strategií priorit hospodá ského r stu R a zajišt ní 
konkurenceschopnosti eské republiky v mezinárodním m ítku. Zabývá se vybranými 
oblastmi, které jsou stanoveny jako prioritní pro zajišt ní požadovaného hospodá ského r stu 

R, formuluje vizi r stu, obecné principy, cíle a úkoly a dále nástroje k jejich spln ní. 
Strategie se zam uje p edevším na ekonomickou oblast, pln  však respektuje i zbývající dva 
hlavní pilí e udržitelného rozvoje (sociální a environmentální dimenze). 

Hospodá skému rozvoji Kraje Vyso ina je v nována Prioritní oblast 
Konkurenceschopná ekonomika s navrženými Klí ovými aktivitami a Strategickými projekty. 
Jejich realizace by se m la projevit v hospodá ském r stu kraje. 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti R 

Vláda R schválila Strategii ochrany biologické rozmanitosti R v roce 2005. Tato 
strategie vychází z úmluvy podepsané v roce 1992 v Rio de Janeiru a p edstavuje první 
materiál svého druhu, který p ináší komplexní ochranu biodiverzity v R. Hlavními cíly této 
strategie jsou ochrana biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých 
organism  a systém , jichž jsou organismy sou ástí, dále udržitelné využívání jejích složek 
a také spravedlivé a rovnocenné rozd lování p ínos  plynoucích z genetických zdroj . Úmluva 
je celosv tov  hodnocena jako klí ový dokument v ochran  biologické rozmanitosti na všech 

ech úrovních (tzn. genové, druhové a ekosystémové). 

Ochrana biologické rozmanitosti Kraje Vyso ina je zakotvena v Prioritní oblasti 
Ochrana p írodního bohatství. Klí ové aktivity a Strategické projekty této oblasti by m ly 
vést k zachování a rozvoji hodnot vzniklých spolup sobením p írodních a lidských vliv . 

 Strategie regionálního rozvoje R 

Strategie regionálního rozvoje eské republiky tvo í základní dokument politiky 
regionálního rozvoje pro období 2007-2013. Jejím cílem je implikace nových na ízení EU 
v oblasti politiky hospodá ské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opat ení eské 
regionální politiky a také formulace témat a aspekt  významných pro podporu regionálního 
rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do t chto politik tam, kde je to ú elné a pot ebné. 

Cílem strategie je formulování témat a aspekt  významných pro podporu regionálního 
rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do t chto politik tam, kde je to ú elné a pot ebné. 
Strategie regionálního rozvoje tak p edstavuje strategickou orientaci pro budoucí programy 
regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni. 

Posuzovaná koncepce stanovuje základní cíle pro rozvoj Kraje Vyso ina jako celku 
stejn  tak jako pro jednotlivé regiony, ze kterých se celý kraj skládá. 

Strategie regionálního rozvoje pro období 2014 – 2020 je v sou asné dob  ve fázi 
ípravy. 
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 Strategie udržitelného rozvoje R 

Strategie udržitelného rozvoje eské republiky definuje hlavní (strategické) cíle, dále 
díl í cíle a nástroje, které jsou formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu 
ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilí em 
udržitelnosti. Sm rují k zajišt ní co nejvyšší dosažitelné kvality života pro sou asnou 
generaci a k vytvo ení p edpokladu pro kvalitní život generací budoucích. 

Napl ování Strategie Kraje Vyso ina 2020 nelze dosáhnout jinak, než p i respektování 
trvale udržitelného rozvoje. Cílem p edkládané strategie je na základ  místního rozvojového 
potenciálu stanovit prioritní rozvojové okruhy do roku 2020 a to p edevším za ú elem udržení 
a posílení konkurenceschopnosti Kraje Vyso ina s p ihlédnutím k princip m udržitelného 
rozvoje. 

 Zdraví pro všechny v 21. století 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva eské republiky - 
Zdraví pro všechny v 21. století (dále také jen „ZDRAVÍ 21“) je dokumentem o dlouhodobé 
zdravotní strategii eské republiky. Zahrnuje rozsáhlý soubor aktivit zam ených na stálé 
a postupné zlepšování všech ukazatel  zdravotního stavu obyvatelstva. 

Ve ZDRAVÍ 21 je uplatn na koncepce cíl  definovaných ukazateli zdraví. Sou ástí 
strategických p ístup  u v tšiny cíl  je prevence nemocí a podpora zdraví. Cíle se opírají 
o analogický dokument Sv tové zdravotnické organizace. Sou asn  je zavád no monitorování 
ukazatel , které budou indikovat realizaci ZDRAVÍ 21, signalizovat problémy a iniciovat 

ípadné úpravy. Velký význam p ikládá tento program ú asti všech složek spole nosti 
na zlepšování národního zdraví a spole né odpov dnosti všech resort . 

Posuzovaná koncepce zohled uje strategii pé e o ve ejné zdraví vyplývající z cíl  
a opat ení Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva eské 
republiky - Zdraví pro všechny v 21. století. 

Krajská úrove : 

 Koncepce environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty Kraje Vyso ina 

Tato koncepce navazuje na obdobnou koncepci na národní úrovni a vychází z n kolika 
zákon . Ú elem dokumentu je díky podpo e osv ty zlepšit pov domí obyvatel o problematice 
životního prost edí a kone ném d sledku zachovat i dokonce zlepšit jeho stav. 

První analýzy a pr zkumy ve ejného mín ní v oblasti EVVO v Kraji Vyso ina byly 
provedeny v roce 2002, kdy vstoupil v platnost zákon o právu na informace o životním 
prost edí, který kraj m úkol zpracování krajských koncepcí EVVO ukládá. Podrobn jší návrh 
koncepce zpracovala v roce 2008 na základ  výb rového ízení spole nost Chaloupky. 
V pr hu let 2009 a 2010 za al pracovat koordina ní tým a byl ustanoven koordinátor 
environmentální výchovy, kterým se stala agentura ZERA z Nám št  nad Oslavou. P vodní 
návrh koncepce z roku 2008 byl upraven dle aktuálních rozpo tových možností kraje a v této 
podob  byl projednán zastupitelstvem kraje.  



Strategie Kraje Vyso ina 2020 – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 22 (celkem 132) 
 

Koncepce hodnotí stav EVVO, vymezuje cílový stav, strategické cíle EVVO 
a navrhuje n která opat ení k jejich dosažení. Koncepce vymezuje oblasti, kterým je zapot ebí 

novat pozornost p i p íprav  projekt  a erpání evropských dota ních titul .  

Environmentální vzd lávání, výchova a osv ta není p edm tem ešení posuzované 
koncepce. 

 Krajský program snižování emisí zne iš ujících látek 

Povinnost p ipravit tento dokument vyplývá ze zákona 86/2002 Sb. a jeho ú elem je 
stanovit kroky k postupnému snižování množství vypoušt ných tuhých zne iš ujících látek. 

Prioritní oblast Moderní infrastruktura navrhuje Klí ové aktivity a Strategické 
projekty, které by mohly mít pozitivní dopad na emisní zatížení Kraje Vyso ina. 

 Plán oblasti povodí 

Plány oblastí povodí podle § 25 vodního zákona stanovují konkrétní cíle pro osm 
oblastí v povodí. Na území Kraje Vyso ina se jedná o oblast povodí Dolní Vltavy, Dyje, 
Horní Vltavy a Horního a St edního Labe, tedy o 4 plány oblastí povodí. Ú elem plán  je 
vzájemn  harmonizovat innosti v oblasti ochrany vod jako služky životního prost edí, 
ochrany p ed povodn mi a dalšími škodlivými ú inky vod, trvale udržitelného užívání 
vodních zdroj  a hospoda ení s vodami pro zajišt ní požadavk  na vodohospodá ské služby, 
zejména pro ú ely zásobování pitnou vodou. 

Prioritní oblast Ochrana p írodního bohatství navrhuje Klí ové aktivity a Strategické 
projekty, které by mohly mít pozitivní dopad na vodu jako složku životního prost edí. 

 Plán odpadového hospodá ství Kraje Vyso ina 

Je zpracován na základ  zákona . 185/2001 Sb. a musí být v souladu s Plánem 
odpadového hospodá ství R. Ú elem plánu je stanovit optimální zp sob dosažení souladu 
s požadavky právních p edpis R a EU v oblasti odpadového hospodá ství na území Kraje 
Vyso ina a s tím spojené ekonomické dopady. POH KV není jen plánem samotného kraje, ale 
všech subjekt  odpadového hospodá ství p sobících na území kraje. Je základním nástrojem 
pro efektivní ízení v oblasti nakládání s odpady na území kraje a sou asn  vytvo í 
dlouhodobý výhled podnikatelských možností oblasti odpadového hospodá ství. 

Prioritní oblast Moderní infrastruktura navrhuje Klí ové aktivity a Strategické 
projekty, které by mohly mít pozitivní dopad na odpadové hospodá ství v Kraji Vyso ina. 

 Plán rozvoje vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina 

Po izován je na základ  zákona . 274/2001 a slouží jako základní koncep ní 
dokument pro optimální rozvoj zásobovací soustavy pitnou vodou a odvád ní a išt ní 
odpadních vod s výhledem na 10 let, sou asný plán byl po ízen v roce 1994. 

Plán slouží jako podklad pro innost obcí, vodoprávních a stavebních ú ad , soulad 
s ním je nutný p i realizaci projekt  spolufinancovaných pen zi z evropských fond  a státní 
kasy. 
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Prioritní oblast Ochrana p írodního bohatství navrhuje Klí ové aktivity a Strategické 
projekty, které by mohly mít pozitivní dopad na rozvoj vodovod  a kanalizací v kraji. 

 Plány pé e o zvlášt  chrán ná území 

Plán pé e je odborný a koncep ní dokument ochrany p írody, který na základ  údaj  
o dosavadním vývoji a sou asném stavu zvlášt  chrán ného území navrhuje opat ení 
na zachování nebo zlepšení stavu p edm tu ochrany ve zvlášt  chrán ném území 
a na zabezpe ení zvlášt  chrán ného území p ed nep íznivými vlivy okolí v jeho ochranném 
pásmu. 

Plán pé e tedy ur uje pro období své platnosti zejména aktivní praktické zásahy 
ve prosp ch p edm tu ochrany, p ípadn  i ekologicky vhodný režim obhospoda ování 
a jiného využívání území. 

edkládaná strategie ne eší konkrétní územní umíst ní rozvojových aktivit, proto 
nemá p ímou souvislost s plány pé e o zvlášt  chrán ná území. 

 Platná územn  plánovací dokumentace obcí 

edkládaná strategie ne eší konkrétní územní umíst ní rozvojových aktivit, proto 
nemá p ímou souvislost s územn  plánovací dokumentací obcí. 

 Povod ový plán pro území Kraje Vyso ina 

Povod ový plán pro území Kraje Vyso ina obsahuje souhrn postup  p i povod ové 
situaci pro záchranný systém a další orgány. 

Povod ový plán není p edm tem ešení posuzované koncepce, Prioritní oblast 
Ochrana p írodního bohatství však navrhuje Klí ové aktivity a Strategické projekty, které by 
mohly mít pozitivní vliv na kvalitu životního prost edí v oblasti ochrany území p ed 
povodn mi v Kraji Vyso ina. 

 Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vyso ina 

Je vypracován na základ  zákona . 86/2002 Sb. a monitoruje výskyt zne iš ujících 
látek nebo jejich skupin v oblastech, kde došlo k p ekro ení jejich imisního limitu. Z tohoto 
dokumentu se vychází p i výkonu ve ejné správy na krajské i místní úrovní, zejména 

i územním plánování a rozhodování, povolování staveb, jejich zm n a p i posuzování vliv  
staveb na životní prost edí. 

Prioritní oblast Moderní infrastruktura navrhuje Klí ové aktivity a Strategické 
projekty, které by mohly mít pozitivní dopad na emisní zatížení Kraje Vyso ina. 

 Program rozvoje Kraje Vyso ina 

Program rozvoje Kraje Vyso ina je jediným existujícím zast ešujícím dokumentem 
v oblasti strategického plánování pro celý kraj. Aktualizace tohoto dokumentu byla 
dokon ena na konci roku 2011. Tento dokument zahrnuje prakticky všechny oblasti rozvoje 
Kraje Vyso ina bez bližšího ur ení priorit - tj. všechny navržené oblasti jsou postavené 
na stejnou úrove . 
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Strategie Kraje Vyso ina je navazujícím dokumentem, který ve své programové ásti 
pomocí Rozvojové vize, Prioritních oblastí, Rozvojových opat ení, Klí ových aktivit 
a Strategických projekt  vymezuje prioritní sm ry, kterými se bude Kraj Vyso ina v p íštích 
letech rozvíjet. 

 Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina 

Dokument vychází ze zákona . 114/1992 Sb., jsou v n m vymezeny oblasti se 
soust ed nými estetickými a p írodními hodnotami v kraji. Slouží jako podklad pro vyhlášení 

írodních park i jiného ešení ochrany krajinného rázu (nap . povolování ur itých typ  
staveb). 

Prioritní oblast Ochrana p írodního bohatství navrhuje Klí ové aktivity a Strategické 
projekty, které by mohly mít pozitivní vliv na krajinný ráz Kraje Vyso ina. 

 Územní energetická koncepce Kraje Vyso ina 

Dokument je po izován na základ  zákonné povinnosti ( . 406/2000 Sb.) a jeho obsah 
je stanoven na ízením vlády (195/2001). ÚEK popisuje stav energetického hospodá ství 
v kraji, analyzuje možnosti využití OZE a úspory energií, navrhuje programy podpory OZE. 
Nad rámec zákonné povinnosti popisuje návrh energetického managementu kraje. 

Opat ení navržená v této koncepci nejsou v rozporu s aktivitami a projekty uvedenými 
v posuzované koncepci. 

 Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina 

ZÚR jsou po izovány v p enesené p sobnosti na základ  stavebního zákona a vydává 
je zastupitelstvo kraje opat ením obecné povahy. ZÚR jsou nástrojem územn  plánovací 
innosti kraje, stanoví ú elné a hospodárné využití území. Vymezuje plochy a koridory 

nadmístního významu, ve ejné prosp šné stavby a ve ejn  prosp šná opat ení a územní 
rezervy pro další rozvoj. Také hodnotí vlivy na udržitelný rozvoj území. 

edkládaná strategie ne eší konkrétní územní umíst ní rozvojových aktivit, proto se 
ur itým zp sobem dopl uje se ZÚR, která v sou asné dob  prochází aktualizací, s jejímž 
dokon ením se po ítá p ed koncem tohoto roku. 

V koncepci Strategie Kraje Vyso ina 2020 jsou podporovány cíle v souladu se 
strategickými dokumenty celostátní i regionální úrovn . 

2. Informace o sou asném stavu životního prost edí v dot eném území 
a jeho pravd podobný vývoj bez provedení koncepce 

Dokument Strategie Kraje Vyso ina 2020 byl navržen monovariantn . Ke zhodnocení 
byla p edložena jedna varianta tématických priorit, opat ení a aktivit, které jsou pro dosažení 
prioritní oblasti klí ové. 

Z hlediska umíst ní a rozsahu možných vliv  na životní prost edí a na obyvatelstvo je 
v SEA dokumentaci hodnocen stávající stav, tj. stav bez innosti (nulová varianta) a aktivní 
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varianta p edkládaná v podob  Strategie Kraje Vyso ina 2020. Možné vlivy aktivní varianty 
na životní prost edí jsou popsány v kapitole . 3 a . 6 tohoto hodnocení SEA. 

Popis nulové varianty (stávající stav životního prost edí) 

Nulovou variantu reprezentuje sou asný stav životního prost edí v zájmovém území 
bez realizace zám  p edkládaných ve Strategii Kraje Vyso ina 2020. Up ednostn ní nulové 
varianty se nep edpokládá. 

Dot ené území, pro které je zpracovávána posuzovaná koncepce, je vymezeno 
správním obvodem Kraje Vyso ina. Území sousedí se ty mi vyššími územn  samosprávními 
celky. Na východ  sousedí s krajem Jihomoravským, na severu s krajem Pardubickým 
a St edo eským a na západ  s krajem Jiho eským. Spolu s Jihomoravským krajem tvo í 
region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod. 

2. 1 Geologie 

eskomoravskou vrchovinu budují p em né horniny s malým obsahem živin, 
evahou SiO2, což je iní kyselými - proto jsou na nich v tšinou hn dé kyselé, ili živinami 

nenasycené p dy. Zbytek hornin tvo í hlubinné vyv eliny - v tšinou žuly a jim podobné 
horniny (syenity, diority, granodiority v centrálnch masívech - jihlavském, t ebí ském, 
železnohorském), které mají rovn ž kyselý chemismus a nízkou úživnost. Existují však 
i významné místní odchylky: živinami bohaté hadce, amfibolity, krystalické vápence 
(mramory) a také živinami bohaté hlubinné vyv eliny v masívech ranském a borském. Svým 
charakterem je výjime ný výb žek eské k ídové tabule, která pískovci a opukami na okraji 
Železných hor vybíhá až k Velkému Dá ku, kde jsou proslulá rašeliništ . 

Geologické charakteristiky území z stanou v p ípad , že se p edkládaná koncepce 
nebude realizovat, beze zm ny. 

2. 2 Geomorfologie 

Reliéf Vyso iny je charakteristický plochými h bety a úvalovitými údolími. Pr rná 
nadmo ská výška se pohybuje okolo 500 m n. m. Oblast kraje Vyso ina pat í 
do geomorfologické provincie eská vyso ina a subprovincie esko-moravské. 

Geomorfologický celek ižanovská vrchovina zaujímá nejv tší ást Vyso iny. 
Vytvá í oblouk, který za íná na jihu, táhne se p es st ed a kon í na východ  kraje. Nejvyšším 
vrcholem je Harus v kopec s výškou 741 m n. m. Pro K ižanovskou vrchovinu je 
charakteristický mírn  zvln ný reliéf a rozsáhlé plošiny s hluboce za íznutými údolími 

kterých ek, nap íklad Oslavy a Jihlavy. 

Javo ická vrchovina zasahuje na území Vyso iny jen malou ástí - Jihlavskými vrchy. 
Zde se nachází nejvyšší bod kraje Vyso ina, Javo ice s nadmo skou výškou 837 m. Vrchol je 
ukryt v jehli natých lesích, a proto neposkytuje žádný výhled do okolní krajiny. 
Nep ehlédnutelná je však zdejší vysoká televizní v ž. 

Západní ást Vyso iny vypl uje K emešnická vrchovina. Její nejvyšší bod K emešník 
dosahuje výšky 765 m n. m. V severozápadní ásti kraje najdeme Hornosázavskou 
pahorkatinu a na sever Vyso iny zasahují velmi malou ástí Železné hory. 
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Hornosvratecká vrchovina v severovýchodní ásti kraje se vyzna uje, zejména v údolí 
eky Svratky, velmi lenitým reliéfem s hlubokými údolími. Severní ást Hornosvratecké 

vrchoviny zaujímají Ž árské vrchy. Najdeme zde mnoho rulových skalních útvar  
modelovaných mrazovým zv tráváním, nejvyšším je vrchol Dev t skal s nadmo skou výškou 
836 m. 

Jihovýchod kraje vypl uje Jevišovická pahorkatina. Mírn  zvln ný reliéf je pro íznut 
hlubokými údolími ek Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Místo, kde eka Jihlava opouští území 
kraje (239 m n. m.), je nejníže položeným bodem v Kraji Vyso ina. 

Výše uvedené geomorfologické celky tvo í dohromady oblast eskomoravské 
vrchoviny. 

Geomorfologické charakteristiky území z stanou v p ípad , že se p edkládaná 
koncepce nebude realizovat, beze zm ny. 

2. 3 Hydrologické pom ry 

Na dot eném území se nachází d ležité evropské rozvodí a voda je odvád na 
do Severního a erného mo e. Na Vyso in  pramení ada vodních tok . Z hlediska 
pr rného ro ního pr toku pat í mezi nejv tší eky na Vyso in  Jihlava (11,4 m3/s), Sázava 
(9,9 m3/s) a Želivka (7,2 m3/s), avšak v republikovém srovnání pat í spíše mezi mén  
významné. Na t chto tocích se nacházejí významné zdroje povrchové vody využívané 
k zásobování pitnou vodou, z nichž dva mají nadregionální význam. Z vodárenské nádrže 
Švihov je pitnou vodou zásobována Praha, vodárenská nádrž Vír je zdrojem pitné vody pro 
brn nskou aglomeraci. V kraji existuje ješt  celá ada regionálních (nadobecních) 
vodovodních systém  vázaných na akumulace povrchových vod, z nichž nejvýznamn jšími 
jsou vodárenské nádrže Hubenov, Mostišt  a Nová íše. 

Severovýchodní ást kraje vyso ina se nachází v CHOPAV Ž árské vrchy. 

Krajina je charakteristická velkým množstvím menších rybník , je zde ada prameniš  
a drobných vodních tok . 

Vodní toky a p edevším vodní nádrže plní v Kraji Vyso ina i energetickou úlohu, 
nebo  na ad  z nich jsou instalovány výrobny elektrické energie. Nejvýznamn jším z nich je 

erpávací vodní elektrárna Dalešice, která je dle velikosti instalovaného výkonu druhou 
nejv tší vodní elektrárnou v R. Tato elektrárna je umíst na pod hrází vodního díla Dalešice. 
Vodní nádrž Dalešice spolu s vodní nádrží Mohelno tvo í také zdroj technologické vody 
pro chlazení reaktor  jaderné elektrárny Dukovany. 

Ze zdroj  podzemních vod, které jsou využívány k zásobování pitnou vodou, jsou 
významné lokality zejména u Podmoklan na Chot bo sku, Heraltic na T ebí sku a Rytí ska 
na Jihlavsku. V pelh imovském a ž árském okrese mají zdroje podzemních vod menší 
rozsah. 

V Kraji Vyso ina byla v minulosti zbudována pom rn  hustá sí  rybník , z nichž 
nejv tším je Velké Dá ko s rozlohou vodní plochy p esahující 200 ha. Rybníky plní v krajin  
adu funkcí. V posledních letech v d sledku etn jšího výskytu extrémních klimatických jev  

roste jejich funkce vodohospodá ská. Povodn  jsou v našich zem pisných ší kách stále 
ast jším jevem. Soustava rybník  následky povodní asto zna  tlumí. Rybníky jako malé 
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vodní nádrže tak p edstavují nezastupitelný stabiliza ní a regula ní faktor hydrografické sít . 

V Kraji Vyso ina bylo v roce 2010 z ve ejných vodovod  zásobováno zhruba 94,2 % 
obyvatelstva,  což  byl  o  n co  v tší  podíl,  než  inil  pr r  eské  republiky  (93,1  %).  Délka  
vodovodní sít  v kraji inila 5,6 tis. km a po et vodovodních p ípojek dosahoval tém  128 
tis. 

I p es rozdrobenou sídelní strukturu byl podíl domácností v Kraji Vyso ina 
napojených na kanalizaci nadpr rný. Podle eského statistického ú adu bydlelo v roce 
2010 v domech napojených na kanalizaci 84,8 % obyvatel ( R - 81,9 %). Po et obyvatel 
bydlících v domech napojených na kanalizaci zakon enou istírnou odpadních vod však 
dosahoval pouze 70,6 %, což bylo o 6 procentních bod  mén , než inil pr r R. 

Hydrologické charakteristiky území z stanou v p ípad , že se p edkládaná koncepce 
nebude realizovat, beze zm ny. 

2. 4 Pedologické pom ry 

Charakteristickou vlastností naprosté v tšiny p dních substrát  v Posázavském 
bioregionu je nedostatek CaCO3. V severozápadní ásti a v širším okolí údolí Sázavy 

evažují vícemén  nasycené typické kambizem , vyšší ásti bioregionu na východ  a jihu 
mají pak kyselé typické kambizem . Pouze malé plochy tvo í luvizem  typické 
až pseudoglejové na sprašových hlínách (Kostelec nad ernými lesy), v drobných plochých 
sníženinách jsou vyvinuty malé plochy primárních pseudoglej  na polygenetických hlínách. 
V menší mí e se vyskytují gleje a drobné plochy organozemí typu slatin. Hn dé rendziny se 
nacházejí na ostr vcích vápenc  a vyloužené ho naté rendziny na kralovických hadcích. 
V údolí Sázavy je pestrá škála ranker  na drobných plochách. 

V nižší sušší ásti Jevišovského bioregionu se st ídají plochy vícemén  nasycených 
typických kambizemí s hn do-zem mi na spraších až sprašových hlínách. Na východním 
okraji bioregionu se vyskytují i ostrovy hn dozemních emozemí. P i vyšším západním okraji 
se st ídají kyselé typické kambizem  na zv tralinách krystalinika s luvizem mi na 
polygenetických hlínách. P i severozápadním okraji v plochých kotlinách jsou též v tší 
plochy pseudoglej , nap . v okolí Moravských Bud jovic. ní údolí charakterizuje mozaika 

zných p d s plochami litozemí, ranker  a rendzin, na hadcích v údolí Jihlavy jsou též 
rendziny ho naté. 

V nižších ástech Pelh imovského bioregionu p evládají kyselé typické kambizem , 
ve vyšších p evládají dystrické kambizem . Na n kterých vyšších vrcholech se objevují 
ostrovy kambizemních podzol  (Špi ák, ínek). Na skalách a sutích se vyvinuly rankery. 
V malých plošších sníženinách jsou menší výskyty primárních pseudoglej  i s ostr vky 
organozemí rázu raše! in. Zvláštností je širší pruh území od Chýnovap es Obrata  po Kámen, 
kde vlivem v tších vložek živn jších hornin, zvlášt  amfibolit , p evládají typické 
kambizem . 

V Havlí kobrodském bioregionu naprosto p evládají kyselé typické kambizem , které 
ve sníženínách a na plošinách p echázejí do v tších ploch primárních pseudoglej . Pouze p i 
severním okraji bioregionu, na p echodu k Polabí se na sprašových hlínách vyvinuly krom  
pseudoglej  též typické luvizem , výjime  až hn dozem , asto slab  oglejené. Na rulách 
se v t chto nižších polohách vyvinuly typické kambizem . Na opukových stráních u Libice 
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nad Doubravou se vyvinuly kambizemní pararendziny, v údolí horní Doubravy u Sobi ova se 
vyvinuly na k ídovém podloží fluvizem  p echázející do organozemí typu vápnitých slatin. 

Ve vyšších ástech Železnohorského bioregionu na plošinách p evládají kyselé typické 
kambizem , na plochých nejvyšších vrcholech jsou kambizem  dystrické. Pom rn  velkou 
rozlohu mají na plošinách primární pseudogleje, ojedin le p echázející do kyselých 
organozemí typu náslatí a raŠelin. V nižších ástech a na strmém jihozápadním svahu se 
vyvinuly typické kambizem , na pískovcích u Skut e kambizem  arenické. Na k ídových 
opukách a jílovcích na severním okraji území se vyvinuly i pararendziny typické 
a kambizemní, na vápencích u Vápenného Podolu kambizemní rendziny. Ostr vky ranker , 

evážn  kyselého charakteru, leží p i okrajové jihozápadní hran  a na skalnatých srázech 
údolí Chrudimky (Oheb, Krkanka). 

V bioregionu Velkomezi ském zcela dominují kyselé typické kambizem , které 
v nejvyšších polohách p echázejí do menších ploch dystrických kambizemí. V etných 
plochých sníženinách jsou hojn  zastoupeny primární pseudogleje, n kde i ve v tších 
plochách, jako nap . u M ína a Moravských Bud jovic. Ve výrazn ji podmá ených drobných 
sníženinách jsou ve v tších plochách vyvinuty i typické gleje, p evážn  však zatopené 
rybníky (O echov, Studenec). P i teplém jihovýchodním okraji jsou na ostr vkovit  se 
vyskytujících sprašových hlínách vyvinuty i luvizem  a typické hn dozem . Pestrá mozaika 

d podle typu substrátu je na svazích údolních zá ez ek. 

V Sýko ském bioregionu plošn  zcela p evládají kyselé typické kambizem , 
v polohách nad 600 m dystrické kambizem . V jižní ásti údolí Svratky je zastoupena pestrá 
škála p d s p evahou typických kambizemí, ve všech údolích se objevují plochy ranker  
i rendzin na vápencích. Rendziny jsou ostr vkovit  zastoupeny i v ostatních ástech 
bioregionu. Na jihu jsou v tektonických úzkých sníženinách na sprašových hlínách a spraších 
hn dozem . V plochých sníženinách se vyvinuly primární pseudogleje a u emovic i lokalita 
organozemí typu rašeliny. 

Ve Ž árském bioregionu obecn  dominují dystncké kambizem , na nejvyšších 
betech p evládají kambizemní podzoly. V etných plochých sníženinách se objevují 

primární pseudogleje až typické gleje (v okolí Ž áru pelické), místy též organozemní 
pseudogleje a ostr vky organozemí (rašeliniš , vrchoviš ). 

Pedologické charakteristiky území z stanou v p ípad , že se p edkládaná koncepce 
nebude realizovat, beze zm ny. 

2. 5 Klimatické pom ry 

Vyso ina  pat í  mezi  chladn jší  ásti  zem  s  pr rnou  ro ní  teplotou  5-7  °C.  Podle  
klimatické klasifikace náleží Kraj Vyso ina do n kolika klimatických oblastí (MT3, MT5, 
MT7, MT9, MT11 a CH7). 

Pro klimatickou oblast MT3 je charakteristické krátké mírn  až mírn  chladné, suché 
až mírn  suché léto, normální až dlouhé p echodné období s mírným jarem a mírným 
podzimem. Zima je normáln  dlouhá, mírná až mírn  chladná, suchá až mírn  suchá 
s normálním až krátkým trváním sn hové pokrývky. 

Pro klimatickou oblast MT5 je charakteristické normální až krátké léto, které bývá 
mírné až mírn  chladné, suché až mírn  suché s normálním až dlouhým p echodným 
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obdobím, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normáln  dlouhá, mírn  chladná, 
suchá až mírn  suchá s normálním až krátkou sn hovou pokrývkou. 

Pro klimatickou oblast MT7 je charakteristické normáln  dlouhé, mírné, suché léto, 
echodné období je krátké, s mírným jarem a mírn  teplým podzimem, zima je normáln  

dlouhá, mírn  teplá, suchá až mírn  suchá s krátkým trváním sn hové pokrývky. 

Pro klimatickou oblast MT9 je charakteristické dlouhé léto, teplé, suché až mírn  
suché, p echodné období je krátké s mírným až mírn  teplým jarem a mírn  teplým 
podzimem, zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sn hové pokrývky. 

Pro klimatickou oblast MT11 je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto, krátké 
echodné období s mírn  teplým jarem a mírn  teplým podzimem, zima je krátká, mírn  

teplá a velmi suchá s krátkým trváním sn hové pokrývky. 

Pro klimatickou oblast CH7 je charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírn  
chladné a vlhké, p echodné období je dlouhé, mírn  chladné jaro a mírný podzim. Zima je 
dlouhá, mírn  vlhká s dlouhou sn hovou pokrývkou. 

Podrobn jší charakteristiky t chto klimatických oblastí jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Tabulka . 3: Klimatické charakteristiky oblastí MT3, MT5, MT7, MT9, MT11 
a CH7 

Klimatická oblast 
Charakteristiky 

MT3 MT5 MT7 MT9 MT11 CH7 

Po et letních dn  20 - 30 30 - 40 30 - 40 40 - 50 40 - 50 10 - 30 

Po et dn  
s pr rnou teplotou 

>10°C 
120 - 140 140 - 160 140 - 160 140 - 160 140 - 160 120 - 140 

Po et mrazových dn  130 - 160 130 - 140 110 - 130 110 - 130 110 - 130 140 - 160 

Po et ledových dn  40 - 50 40 - 50 40 - 50 30 - 40 30 - 40 50 - 60 

Pr rná teplota 
v lednu ve °C -3 až -4 -4 až -5 -2 až -3 -3 až -4 -2 až -3 -3 až -4 

Pr rná teplota 
v ervenci ve °C 16 - 17 16 - 17 16 - 17 17 - 18 17 - 18 15 - 16 

Pr rná teplota 
v dubnu ve °C 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 7 - 8 4 - 6 

Pr rná teplota 
v íjnu ve °C 6 - 7 6 - 7 7 - 8 7 - 8 7 - 8 6 - 7 

Pr rný po et dn  
se srážkami 1 mm 

a více 
110 - 120 100 - 120 100 - 120 100 - 120 90 - 100 120 - 130 

Srážkový úhrn ve 
vegeta ním období 

v mm 
250 - 450 350 - 450 400 - 450 400 - 450 350 - 400 500 - 600 
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Klimatická oblast 
Charakteristiky 

MT3 MT5 MT7 MT9 MT11 CH7 

Srážkový úhrn 
v zimním období 

v mm 
250 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 200 - 250 350 - 400 

Po et dn  se 
sn hovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100 60 - 80 60 - 80 50 - 60 100 - 120 

Po et dn  
zamra ených 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150 150 - 160 

Po et dn  jasných 40 - 50 50 - 60 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50 

Klimatické charakteristiky území z stanou v p ípad , že se p edkládaná koncepce 
nebude realizovat, beze zm ny. 

2. 6 Fauna a flóra 

V kraji se vyskytuje ada zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich  a to i mimo 
zvlášt  chrán ná území. P íznivý je postupný návrat n kterých druh  zp t do krajiny jako 
nap . vydry ní (Lutra lutra),  sýce  rousného  (Aegolius funereus). Na druhou stranu 
zdecimované populace jiných druh  jako nap . sý ka obecného (Athene noctua), sovy pálené 
(Tyto albus) jsou i p es zna né úsilí o jejich podporu v celém regionu nadále kriticky 
ohroženy. Bez odpovídající úpravy zp sobu zem lského hospoda ení v krajin  spolu 
s vytvo ením vhodných biotopových podmínek nem že být úsp šná ani snaha n kterých 
mysliveckých sdružení o zvýšení stav  drobné zv e. Dochází tak však i nadále k p ípad m 
zám rné likvidace n kterých druh  chrán ných zákonem. 

Kv tena Posázavského bioregionu je dosti rozmanitá, s n kterými mezními prvky, 
výjime  se vyskytujícími prvky exklávními a dokonce s jedním neoendemitem. P evládají 
druhy st edoevropské, n které jsou i subatlantsky lad né, nap . rozrazil horský (Veronica 
montana), išnice k ivolaká (Cardamine flexuosa),  d íve  i  rozchodník  pý itý  (Sedum 
vilosum), vzácn  se uplat ují i n které druhy horské, jako prha chlumní (Arnica montana), 
žebrovice r znolistá (Blechnum spicant), t tina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vranec 
jedlový  (Huperzia selago),  plavu  pu ivá  (Lycopodium annotinum), pérnatec horský 
(Lastraea limbosperma), u Vlašimi dokonce i suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). Z 
dalších fytogeograficky významných druh  se zde p ibližuje západní areálové hranice 
chrastavec doubravní (Knautia drymeia). Izolovaný výskyt zde má p esli ka obrovská 
(Equisetum telmateia)  a  zimozelen  okolíkatý  (Chimaphilla umbellata). Z fytogeografického 
hlediska je nejzajímav jší vegetace na hadcích, v jejíž skladb  se uplat ují b žn jší 
serpentinofyty (vesm s exklávní výskyty), jako sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), 
pomn nka úzkolistá (Myosotis stenophylla), trávni ka obecná hadcová (Armeria vulgaris 
subsp. serpentini), dále p chava vápnomilná (Sesleria albicans)  a  penízek  chlumní  (Thlaspi 
montanum). Nejzajímav jší je ovšem exklávní výskyt arktoalpidské mochny Crantzovy 
(Potentilla crantzii) a endemické ku ky Smejkalovy (Minuartia smejkalii). 

V bioregionu je zastoupena ochuzená fauna kulturní krajiny eskomoravské 
vrchoviny. Pouze v údolí Sázavy je znám výskyt n kterých druh  horských (o ešník 
kropenatý) nebo teplomilných (ješt rka zelená). Sázava pat í do parmového až pstruhového 
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pásma, ostatní tekoucí vody pat í do pstruhového pásma. Ve t ech menších tocích je význa ný 
výskyt mihule poto ní. 

Flóra Jevišovského bioregionu je velmi pestrá, s mezními prvky (zejména mezi 
termofyty), exklávní prvky jsou ne etné, znám je ovšem jeden endemit. P evažují druhy 
hercynského lesa, obohacené o druhy alpidských podh í, jako dymnivka plná (Corydalis 
solida), ost ice chlupatá (Carex pilosa) a zapalice žlu uchovitá (Isopyrum thalictroides), 
a o skute né perialpidy norického migrantu, nap . huse ník chudokv tý (Fourraea alpina), 
brambo ík nachový (Cyclamen purpurascens) a om j jedhoj (Aconitum anthora). Na n kolika 
lokalitách se zde vyskytuje i endemický hvozdík moravský (Dianthus moravicus). 
V xerotermní fló e jsou erné acidofyty migroelementu západního, k n muž náleží 
rozchodník skalní (Sedum reflexum), penízek chlumní (Thlaspi montanum) i východního, 
nap . k ivatec eský (Gagea bohemica). ada termofyt  s panonskou tendencí zde vyznívá, 
nap . koniklec velkokv tý (Pulsatilla grandis), sešel sivý (Seseli elatum), lnice kru inkolistá 
(Linaria genistifolia) a druhy rodu kavyl (Stipa sp. div.). Fytogeograficky významný je 
výskyt boreokontinentálních druh  plošti níku evropského (Cimicifuga europaea) a ost ice 
tlapkalé (Carex pediformis) na jihozápadní hranici areálu. I v nelesní fló e jsou etní 
perialpidi, k nimž náleží dvojštítek m nlivý (Biscutella varia), volovec vrbolistý 
(Buphthalmum salicifolium) a hadí ko en v tší (Bistorta major) a dealpidi, nap . lomikámen 
latnatý (Saxifraga paniculata) a p chava vápnomilná (Sesleria albicans). Mnohé druhy 
subatlant  zde dosahují díl í východní hranice souvislého areálu, nap . smilka tuhá (Nardus 
stricta), metli ka k ivolká (Avenella flexuosa) aj. 

evážn  siln  zkulturn lá krajina východního p edh í eskomoravské vrchoviny 
hostí ochuzenou faunu, siln  ovliv ovanou sousedstvím severopanonské podprovincie 
na východ  (ježek východní, myšice malooká, lejsek b lokrký. bramborní ek emohlavý ap.). 
Tento vliv se siln  projevuje zejména pr nikem mediteránního a pontomediteránního prvku 
sm rem do nitra eskomoravské vrchoviny údolími západo-moravských ek, hlavn  Dyje 
a Jihlavy. Na druhé stran  fauna m kkýš  Podyjí se podobá faun  údolí st ední Vltavy - nap . 
na Hamerských vrásách se vyskytuje v etenatka obecná. Nejseverozápadn jší výspu 
jihovýchodní fauny p edstavuje subendemická fauna Mohelenské hadcové stepi, vyskytuje se 
zde kobylka Ephippigera ephippiger, kudlanka nábožná, makadlovka Depressaria cervicella, 

ra Odice arcuinna, v etenuška tverote ná, mravenec Strongylognathus bulgaricus, 
žahalka Scolia hirta, ješt rka zelená aj. Hlavní eky náleží do parmového pásma, 
pod p ehradami se však vytvo ilo druhotné pstruhové pásmo. Potoky náleží do pstruhového 
pásma. 

Flóra Pelh imovského bioregionu je chudá, mezní a exklávní prvky jsou vzácné. 
evažují druhy hercynské, doznívá zde výskyt druh  alpského migrantu, který zastupuje 
ípatka horská (Soldanella montana). Významný je výskyt p evážn  boreálních druh  

rašeliništních, nap . ost ice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), bahni ka chudokvétá 
(Eleocharis quinqueflora), bublinatka menší (Utricularia minor), vachta trojlistá (Menyanthes 
trifoliata)  a  suchopýr  štíhlý  (Eriophorum gracile). V severní ásti podél Želivky a jejích 

ítok  pronikají n které teplomiln jší druhy, nap . išni ník píse ný (Cardaminopsis 
arenosa). 

V bioregionu se vyskytuje b žná hercynská fauna zkulturn ných st edních poloh 
eskomoravské vrchoviny, s fragmenty fauny hercynských bu in. Na rašelinných loukách 

jsou po odvodn ní již vesm s pouze zbytky charakteristické fauny (oká  Coenonympha tullia, 
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hn dásek Melitaea diamina aj.). Vodní toky typu byst in a potok  náleží do pstruhového 
pásma. 

Kv tena Havlí kobrodského bioregionu oblasti je díky p evaze nevápenných hornin 
velmi jednotvárná. Její p evažující sou ástí jsou mezofilní st edoevropské lesní druhy, mezní 
prvky prakticky chyb jí, exklávní jsou výjime né, vázané na hadcový podklad. Mezi 
mezofyty hrají nejd ležit jší roli druhy lad né subatlantsky, nap . bledule jarní (Leucojum 
vernum), všivec mok adní (Pedicularis sylvatica)  a  záb lník  bahenní  (Comarum paluslre), 
nebo boreokontinentáln , nap . vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), dáblík bahenní (Calla 
palustris) a bazanovec kytkokv tý (Naumburgia ihyrsiflora). Výrazn jší subatlantské prvky 
jsou idší, reprezentují je hrachor lnolistý (Lalhyrus linifolius) a trávni ka obecná (Armeria 
vulgaris). Slabých termofilních druh  je málo, jsou to rozrazil jarní (Veronica vema), 
dobromysl obecná (Origanum vulgare), tolita léka ská (Vincetoxicum hirundinaria) a záraza 
vyšší (Orobanche elatior). Na hadcích byly zjišt ny pouze dva typické serpentinofyty - 
sleziník hadcový (Asplenium euneifolium) a (kdysi) endemil eského masívu ku ka 
Smejkalova (Minuarlia smejkalii). Z podhorských druh  se dále vyskytují išni nfk 
Haller v (Cardaminopsis halleri),  rozrazil  horský  (Veronica moniana), m sí nice vytrvalá 
(Lunaria rediviva) a om j vl í (Aconitum vulparia). 

V bioregionu se vyskytuje b žná, p evážné ochuzená podhorská lesní fauna 
hercynského p vodu, s fragmenty fauny bu in v nepatrných enklávách mezi smrkovými 
monokulturami. Tekoucí vody pat í do pstruhového pásma, Sázava p ed velkým zne išt ním 
pat ila do lipanového pásma, dnes náleží spíše parmovému pásmu. 

Flóra Železnohorského bioregionu je dosti rozmanitá, v její skladb  se objevují 
evážn  st edoevropské lesní prvky. Je zde zastoupeno n kolik prvk  mezních, exklávní jsou 

výjime né. I v nejvyšších partiích je velmi nízké zastoupení skute ných montánních prvk . 
Pouze na jediné lokalit  byly zjišt ny kerblík lesklý (Anthriscus mtida) a bodlák lopuchovitý 
(Carduus personata), velmi vzácn  zde roste išni ník Haller v (Cardaminopsis hallen), 
v bu inách ky elnice devítilistá (Dentana enneaphyllos). ky elnice cibulkonosná (Dentana 
bulbifera) a išnicc trojlistá (Cardamine tnfolia). Z rašelmištních druh  je nejvýznamn jší 
vrba bor vkovitá (Salix myrtilloides). 

V bioregionu se vyskytuje b žná, p evážn  podhorská lesní fauna hercynského 
vodu, s faunou bu in v zachovalých enklávách. Tekoucí vody pat í do pstruhového pásma. 

Chrudimka pod dnešní Se skou p ehradou náležela do lipanového pásma, dnes je zde 
vytvo eno sekundární pstruhové pásmo. 

Flóra Velkomezi ského bioregionu je velmi chudá, s mezními prvky mén  
náro ných (panonských) termofyt , alpidských mezofyt  a z ásti subatlantsky lad ných 
mezofyt . Je tvo ená tak ka výhradn  zástupci hercynské kv teny, vliv Alp se projevuje 
vzácným výskytem submontánních druh , nap . ost ice chlupaté (Carex pilosa), išnice 
trojlisté (Cardamine trifolia) a d ípatky horské (Soldanella montana). Z rašelinných druh  
byla d íve typická vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), rosnatka okrouhloiistá (Drosera 
rotundifolia) a pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordsiedtii). N které druhy zde 
dosahují absolutní východní areálové hranice, nap . rozchodník pý itý (Sedum villosum), 
ho ek eský (Gentianelia bohemica)  a  tu ice  blešní  (Vignea pulicaris). Vlhkomilné 
a rašeliništní druhy mineráln  siln jších substrát  jsou vzácné, mezi nimi tu ice odchylná 
(Vignea appropinquatá), tu ice latnatá (Vignea paniculata) a suchopýrek alpský (Baeothryon 
alpinum). Velmi zajímavé druhy v minulosti hostila rybni ní pánev v okolí Nám št , odkud 
byly doloženy masnice vodní (Tillaea aquatica), puchý ka útlá (Coleanthus subtilis) a úpor 
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eslenitý (Elatine alsinastrum). Na výjime  se vyskytujících vápencích roste ho ek 
naho klý (Gentianella amarella) a pchá  bezlodyžný (Cirslum acaule). 

evažuje b žná fauna hercynského p vodu s po ínajícími východními vlivy (ježek 
východní-) ve vysoce zkulturn lé krajin . Byl zde zaznamenán výskyt podhorských prvk , 
zejména v nejvyšších polohách v nepatrných torzech bu in. ními údolími proniká 
od jihovýchodu teplomiln jší prvek (otakárek ovocný, n kte í modrásci). Po etné rybníky 
jsou významné pro výskyt ptactva. Tekoucí vody pat í p evážn  pstruhovému pásmu, pod 
údolní nádrží Mostišt  je sekundární pásmo pstruhové a lipanové. 

Flóra Sýko ského bioregionu je dosti bohatá, tvo ená rozmanitými fytochorotypy. 
evládají druhy st edoevropských listnatých les , nap . sasanka hajní (Anemonoides 

nemorosa),  samorostlík klasnatý (Actaea spicata), ost ice prstnatá (Carex digitata), bažanka 
vytrvalá  (Mercuria lisperennis),  istec  lesní  (Stachys sylvatica), pta inec hajní (Stellaria 
nemorum), je menka lesní (Hordelymus europaeus), kost ava lesní (Festuca altissima). 
Významný podíl zaujímají druhy submontánní - krabilice chlupatá (Chaerophyllum 
hirsutum), plavu  pu ivá (Lycopadium annofinum), koko ík p eslenatý (Polygonatum 
verticillatum), kapradina lalo natá (Polystichum aculeatum)  a r že alpská (Rosa pendulina). 
Do jižní ásti regionu ješt  zasahuje výskyt teplomiln jších druh  rozmanitého geolementu, 
nap . hv zdnice chlumní (Aster amellus), medovník medu kolistý (Melittis melissophyllum), 
modravec chocholatý (Leopoldia comosa) a emohlávek d ípatý (Prunella laciniata). N které 
mén  náro né teplomilné druhy pronikají údolními zá ezy po skalních ostrŽnách do nitra 
regionu, nap . vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), strdivka sedmihradská 
(Melicatrans silvanica), tolita léka ská (Vincetoxicum hirundinaría) a ilimníkovec ernající 
(Lembotropis nigricans). Vložky krystalických vápenc  umož ují výskyt náro jších druh  
až v nadmo ských výškách kolem 600 m, nap . sasankovky lesní (Anemone sylveslris), 
voskovky menší (Cerinthe minor)  a  ho ku  brvitého  (Gentianella ciliata). Na ojedin lých 
výchozech hadc  (Uj ov, Drahonín) roste sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) 
a sleziník klamný (Asplenium adulterinum). K druh m perialpidským a dealpidským pat í 
ta ice skalní (Aurinia saxatilis), vrati ka m sí ní (Botrychíum lunaria), skalník obecný 
(Cotoneaster integerrima) a šnice trojlistá (Cardamine trifolia). Díl ího východního okraje 
areálu zde dosahuje bledule jarní (Leucojum vernum) a st edoevropský endemit hore ek eský 
(Gentianella bohemica), naopak severozápadní hranici areálu zde má perialpidský brambo ík 
nachový (Cyclamen purpurascens). 

V bioregionu je zastoupena p evážn  b žná fauna zkulturn lého východního p edh í 
eskomoravské vrchoviny. Zahrnuje podhorský prvek (zejména ve zbytkových bu inách), 

údolím Svratky a jejích p ítok  pronikají výše ojedin lí zástupci teplomilného prvku, 
edevším na bohatších podkladech (n kte í modrásci). Tekoucí vody pat í p evážn  

do pstruhového pásma, Svratka náležela p vodn  do lipanového až parmového pásma, 
pod údolní nádrží Vír náleží dnes do sekundárního pstruhového a lipanového pásma. 

Ve fló e Ž árského bioregionu se nacházejí p edevším druhy vyšších poloh, velmi 
podstatné je zastoupení exklávních prvk . Jsou asto pon kud subatlantsky lad né, 
nap . t tina chloupkatá (Calamagrostis viílosa),  kost ava  lesní  (Festuca altlssima), štírovník 
bažinný  (Lotus ullginosus) a všivec mok adní (Pedicularis syivatica), v minulosti zde byl 
podchycen i endemit Hercynie om j šalamounek (Aconitum callibotryon). Ve fló e rašeliniš  
byly zaznamenány n které boreokontinentální druhy, nap . suchopýr pochvatý (Eriophorum 
vaginatum), vlochyn  bahcnní (Vaccinium uliglnosiim), kyhanka sivolistá (Andromeda 
polifolia), ost ice šlahounovitá (Vignea chordorrhiza)  a  ost ice  plstnatoplodá  (Carex 
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lasiocarpa). Výskyt podhorských druh  alpského migrantu je ojedin lý, velmi vzácn  zde 
rostou pleška stopkatá (Calycocorsusstipitatus), šnice trojlistá (Cardamine trifolia) 
a d ípatka horská (Soldanella moniana). Ve flóre vlhkých až vodních stanoviš  jsou p ítomné 

které druhy s charakteristickým disperzním areálem, nap . puchýrka útlá (Coleanthus 
subtilis), ku nka ostnosemená(Spergulariaechino sperma), masnice vodní (Tillaea aquatica) 
a pob ežnice jednokv tá (Littorella uniflora). Mezní prvky jsou ne etné, mají vesm s 
charakter pr nik  vícemén  bazifilních druh , které nazna ují souvislost s Polabím nebo 
s karpatským migra ním proudem. K nim náležejí tu ice Davallova (Vignea davalliana), 
upolín evropký (Trollius altissimus) a pchá  poto ní (Cirsium rivulare). 

evažuje podhorská lesní fauna hercynského p vodu, relativn  nejlépe zachovaná 
v torzech bu in (oká  Erebla ligea). Donedávna vyhran ná fauna rašeliniš  a rašelinných luk 
(žlu ásek bor vkový, modrásek stríbroskvmný, ohnivá ek Lycaena hippothoe ap.) siln  
ustupuje následkem odvod ování. Tekoucí vody pat í p evážn  do pstruhového pásma, 
typicky vyvinuté lipanové pásmo na Svratce je v úseku Dalešín - Jimramov. Výrazné vztahy 
spojují tento bioregion pres východní okraj Pelh imovského bioregionu s Javo ickým 
bioregionem. 

Fauna a flóra zájmového území z stanou v p ípad , že se p edkládaná koncepce 
nebude realizovat, beze zm ny. 

2. 7 Zvlášt  chrán ná území, území p írodních park , územní systém ekologické 
stability, významné krajinné prvky, památné stromy 

Na území kraje leží podstatné ásti dvou chrán ných krajinných oblastí - CHKO 
árské vrchy a CHKO Železné hory. Území CHKO tvo í jen 8,8 % celkové rozlohy Kraje 

Vyso ina,což je pod republikovým pr rem. 

V Kraji Vyso ina je k 1. 4. 2011 celkem 172 maloplošných zvlášt  chrán ných území. 
Z toho 44 jich je v rámci CHKO. V Kraji Vyso ina jsou dv  smluvn  chrán ná území. 

Maloplošná zvlášt  chrán ná území jsou zásluhou trvalé pé e Kraje Vyso ina od roku 
2003 ve velmi dobrém stavu, poda ilo se zastavit degrada ní procesy na ad  území, 
stabilizovat významné biotopy. P edm t ochrany ve v tšin  území (zejména lu ních 
a rašeliništních biotop ) je p ímo podmín n zajišt ním náhradní extenzivní podoby jejich 
pravidelného obhospoda ování. N která území jsou však zejména vlivem zásah  v okolí 
(nap íklad odvodn ní ze druhé poloviny 20. století) ve stálém nebezpe í ohrožení existence 
význa ných biotop . 

Na posuzovaném území je vyhlášeno celkem 9 p írodních park  (Balinské údolí, 
Bohdalovsko, ínek, Doubrava, Melechov, Rokytné, St ední Pojihlaví, Svratecká hornatina, 

ebí sko). 

K ochran  krajinného rázu je v Kraji Vyso ina v lokalitách s významnými 
soust ed nými estetickými a p írodními hodnotami vyhlášeno dev t p írodních park . Jedná 
se o p írodní park Doubrava, Melechov, Rokytná, Svratecká hornatina, T ebí sko, ínek, 
Bohdalovsko, St ední Pojihlaví a Balinské údolí. Území p írodních park  zaujímá v Kraji 
Vyso ina p es 48 000 ha. 

V rámci obecn  chrán ných území p írody a krajiny byly v zájmovém území 
vymezeny plochy a koridory územního systému ekologické stability. Jedná se o prvky 
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nadregionální, regionální i lokální. Plochy a koridory územního systému ekologické stability 
nadregionální a regionální úrovn  jsou zakresleny v map  kraje, která je sou ástí p ílohy . 3 
tohoto hodnocení SEA. 

Na zájmovém území je vyhlášeno celkem 295 památných strom . Jedná se jak 
o jednotlivé stromy tak o skupiny strom  a aleje a stromo adí. 

Charakteristiky zvlášt  chrán ných území, území p írodních park , územního systému 
ekologické stability, významných krajinných prvk  a památných strom  z stanou v p ípad , 
že se p edkládaná koncepce nebude realizovat, beze zm ny. 

2. 8. NATURA 2000 

Hodnocená koncepce se dotýká území celého Kraje Vyso ina, na jehož území 
zasahuje celkem 79 evropsky významných lokalit. Pta í oblasti se na území kraje nenacházejí. 
Rozloha jednotlivých lokalit se pohybuje v rozmezí od desítek metr tvere ných po tisíce 
hektar . Menší evropsky významné lokality jsou vyhlášeny nej ast ji pro druhové p edm ty 
ochrany (rostliny i živo ichy). Velké EVL zpravidla chrání stanovištní p edm ty ochrany, 
asto však v kombinaci s p edm ty druhovými. Biotopové EVL chrání jak lesní, tak i nelesní 

stanovišt  (louky, suché trávníky aj.). N které lokality leží na rozhraní kraj , jedná se o t i 
EVL, které zasahují na území Jihomoravského, resp. Jiho eského kraje. 

Charakteristiky zvlášt  chrán ných území, území p írodních park , územního systému 
ekologické stability, významných krajinných prvk  a památných strom  z stanou v p ípad , 
že se p edkládaná koncepce nebude realizovat, beze zm ny. 

ípadná nerealizace p edkládané koncepce nebude mít žádný vliv na p edm ty 
ochrany evropsky významných lokalit a pta ích oblastí ani na celistvost soustavy NATURA 
2000. 

2. 9 Charakter krajiny a zástavby 

Území Kraje Vyso ina je charakteristické maloplošným st ídáním celk  lesní 
a zem lské krajiny. Rozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí spíše v pramenné oblasti 
hlavního evropského rozvodí ve Ž árských vrších. Lesy mají nep íznivou druhovou skladbu, 
kdy p evažují smrkové porosty s nízkou stabilitou. Následkem nízké stability je v lesním 
hospodá ství velmi vysoký podíl nahodilých t žeb, vysoká ztrátovost p i zales ování 
a nemalé škody zv í. Negativn  se projevuje snaha o um lé zales ování nelesních p d 
kulturami stanovištn  nep vodních jehli natých d evin. Krom  hospodá ských ztrát 

i neujmutí sazenic vlivem p ísušk  je negativní i environmentální dopad, protože se 
mnohdy jedná o extenzívn  využívané lu ní porosty s vysokým podílem dvoud ložných 
rostlin, které se tak stávají vzácnými. 

K ochran  krajinného rázu je v Kraji Vyso ina v lokalitách s významnými 
soust ed nými estetickými a p írodními hodnotami vyhlášeno dev t p írodních park . 

Koeficient ekologické stability, vyjad ující pom r vým ry ekologicky stabilních ploch 
(nap . louky, lesy, rybníky apod.) a ekologicky nestabilních ploch (orná p da, zastav né 
plochy apod.), je za celý Kraj Vyso ina 1,08 (st ední). Z hlediska dnes b žných 
a p evažujících forem hospoda ení v krajin  je v sou asnosti pozornost ochrany p írody 

nována zejména jednotlivým vybraným lokalitám nelesního charakteru. Z tohoto pohledu je 
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eba konstatovat, že negativn  se projevuje p etrvávající tlak na výstavbu ve volné krajin , 
narušující jak krajinný ráz, tak cenné biotopy. 

Nov  je t eba ešit problematiku dot ení krajinného rázu stavbou vysokých v trných 
elektráren. První ty i vysoké v trné elektrárny byly v roce 2006 postaveny a uvedeny 
do provozu v Pavlov  (okres Jihlava) – 2 stožáry vysoké 105 m (rotor pr r 90 m) 
s instalovaným výkonem 2 MW a 2 stožáry vysoké 65 m (rotor pr r 52 m) s instalovaným 
výkonem 0,85 MW. Po átkem roku 2008 byla v lokalit  u obce Kámen v okrese Havlí v 
Brod postavena další v trná elektrárna s celkovým instalovaným výkonem 2 MW (výška 
stožáru 105 m, rotor 90 m). Koncem roku 2009 byly vzty eny další dv  v trné elektrárny 
v katastru obce V žnice v okrese Havlí v Brod. 

etrvávající snaha o intenzivní produk ní využití p dy na zorn ných katastrech se 
negativn  projevuje v krajin  vyso iny erozními splachy. Dalším problémem je zvýšené 
užívání um lých hnojiv a ochranných chemických p ípravk  na plochách stejnorodých 
polních kultur (zejména p i rozší eném p stování kuku ice). V krajin  p ibývá 
neobhospoda ovaných postagrárních lad - dochází k samovolnému zar stání opoušt ných, 

e p ístupných a dlouhodob ji neobhospoda ovaných pozemk , což vnáší do krajiny 
dynamické sukcesivní prvky. Dosud se v Kraji Vyso ina neuplat ují agroenvironmentální 
programy, které by mohly tuto ne práv  p íznivou situaci napomoci áste  napravit. V kraji 
se rozši ují agresivní druhy rostlin – bolševník velkolepý, k ídlatka sibi ská a sachalinská 
(a jejich k íženci) a netýkavka žlaznatá. P esná evidence ší ení agresivních druh  rostlin 
neexistuje. 

Charakter krajiny a zástavby zájmového území z stanou v p ípad , že se p edkládaná 
koncepce nebude realizovat, beze zm ny. 

2. 10 Hluková situace 

Vzhledem k charakteru a cíly zpracovávané dokumentace „Strategie Kraje Vyso ina 
2020“ a s tím i spojeným rozsahem posuzovaného území není možno v užší mí e posoudit 
hlukovou situaci u všech ástí území, které jsou z hlediska hlukového zatížení zasaženy 
nadm rnou hladinou hluku. 

Obecn  lze jako dominantní zdroj hluku v Kraji Vyso ina vyhodnotit tranzitní silni ní 
dopravu na silnicích I. a II., která je vedena p es m stské aglomerace a je napojena na dálnici 
D1. Sou asn  je nutno konstatovat, že s rekonstrukcí dálnice D1 a s tím spojenou nutností 
využití objízdných tras je p edpoklad, že na silnicích I. a II. t ídy napojených na dálnici D1 
dojde díky nár stu objemu dopravy ješt  ke zhoršení stávající hlukové situace. 

Lokáln  lze jako dominantní zdroje hluku vyhodnotit hluk vyvolaný železni ní 
dopravou a hluk vyvolaný pr myslovými zónami a areály. 

2. 11 Kvalita ovzduší 

Kraj Vyso ina je z hlediska istoty ovzduší jedním z nej istších region eské 
republiky. Potvrzuje to dlouhodobý monitoring eského hydrometeorologického ústavu 

etn  modelování i výzkumných projekt . 

V Kraji Vyso ina je z hlediska ochrany vn jšího ovzduší prioritním cílem ochrana 
zdraví obyvatelstva, p emž d raz je kladen nejen na aglomerace s nejvyšší hustotou 
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obyvatelstva, ale i na obce s nízkým po tem obyvatel. D vod se skrývá ve složení paliv, 
nebo  zmín né aglomerace jsou vesm s pln  plyno kovány, zatímco malé obce jsou ve velké 
mí e stále vytáp ny pevnými palivy. P itom, jak se ukazuje v mnoha obcích, jsou lokální 
topeništ  majoritním zdrojem emisí tuhých zne iš ujících látek a benzo(a)pyrenu. Tyto malé 
ástice o velikosti ádov  v µm jsou svojí povahou aktivními nosi i cizorodých látek 

a zajiš ují pasivní transport toxických komponent až do plicních alveol. 

Klesající tendencí se vyzna ují látky SO2, na relativn  stejné úrovní p es meziro ní 
výkyvy z stávají NOx,  VOC,  CO  a  NH3, naopak vzr stající tendence sledujeme u tuhých 
zne iš ujících látek (TZL). 

Z velkých stacionárních zdroj  zne is ujících látek lze jmenovat velké provozy 
evozpracujícího pr myslu v okresech Jihlava a Pelh imov, strojírenského pr myslu 

na Ž ársku a také velké teplárenské závody. 

Mobilní zdroje zne išt ní se na celkovém množství emisí v roce 2007 podílely 57 %. 
Z tohoto množství je dvout etinový podíl p ipisován provozu na dálnici a silnicích I.t ídy. 

V roce 2009 pokra oval na území Kraje Vyso ina monitoring perzistentních 
organických polutant  , který zajiš ovalo Centrum pro výzkum toxických látek v prost edí p i 
Masarykov  univerzit  v Brn . Cílem monitoringu bylo stanovit obsah POPs ve volném 
ovzduší na vybraných lokalitách Kraje Vyso ina s využitím pasivních vzorkova , a tím 
zárove  získat nástroj využitelný zejména pro zlepšování kvality života v regionu. Monitoring 
neprokázal na sledovaných lokalitách zásadní problémy, pro v tšinu sledovaných látek byly 
nejvyšší koncentrace nam eny v pr myslových zónách a nejnižší na poza ových lokalitách, 
mezi t mito lokalitami však nebyl zjišt n extrémní rozdíl. Koncentrace polycyklických 
aromatických uhlovodík , které se uvol ují nap íklad vlivem lokálních domácích topeniš , 
vykazují na všech lokalitách typický sezónní pr h se zimními hodnotami vyššími oproti 
letním. 

Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení 
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. 

Ve sd lení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší, uve ejn ném 
ve V stníku MŽP, 2010 jsou uve ejn ny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V Kraji 
Vyso ina je vymezeno jedno území v p sobnosti stavební ú adu, který je oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Na 1,1 % území v p sobnosti stavebního ú adu M stského ú adu T ebí  je 

ekro en denní imisní limit pro PM10. V Kraji Vyso ina je vymezeno deset stavebních ú ad  
na jejichž území dochází k p ekro ení cílového imisního limitu pro pro benzo(a)pyren. 

ící stanice nacházející se v Kraji Vyso ina reprezentující imisní situaci pro b žn  
sledované škodliviny jsou: 

Pro oxid dusi itý (NO2) 

V Kraji Vyso ina se monitoring oxidu dusi itého provádí na 6 m ících stanicích. 

 Košetice, stanice . 1138 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko (desítky 
až stovky km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem lská, p írodní, datum 
vzniku: 01.01.1985 - stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. 
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 Jihlava, stanice . 1477 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko – m stské nebo 
venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: poza ová, m stská, obytná, obchodní, datum vzniku: 
03.10.2003 – stanovení repr. konc. pro osídlené ásti území. 

 Dukovany, stanice . 1498 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko (desítky 
až stovky km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem lská, datum vzniku: 
24.06.2003 – ur ení vlivu význa ných zdroj  na hladinu imisí, stanovení celkové hladiny 
pozadí koncentrací. 

 ebí , stanice . 1480 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko – m stské nebo 
venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: poza ová, p edm stská, obytná, p írodní, datum 
vzniku: 19.08.2003 - stanovení repr. konc. pro osídlené ásti území. 

 ižanov, stanice . 1499 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko (desítky 
až stovky km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem lská, obytná, datum vzniku: 
29.07.2003 - stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. 

 Velké Mezi í, stanice . 1326 ( HMÚ), oblastní m ítko – m stské nebo venkov (4 - 
50 km), klasifikace stanice: dopravní, m stská, obchodní, datum vzniku: 01.10.1995 - 
stanovení repr. konc. pro osídlené ásti území. 

Tabulka . 4: Hodinové, denní a ro ní charakteristiky NO2 nam ené v roce 2010 v Kraji 
Vyso ina 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 19MV VoL 50%Kv Max. 95%Kv 50%Kv X1q X2q X3q X4q X S N Stanice . 

Datum Datum VoM 98%KV Datum  98%Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

50,7 35,4 0 8,6 26,9 18,2 8,7 13,1 8,1 7,0 10,8 9,7 4,08 342 
1138 

14.11. 3.2. 0 23,5 2.2.  20,9 87 82 91 82 9,0 1,46 7 

78,8 61,4 0 13,2 44,6 30,3 14,4 21,3 12,9 12,6 16,8 15,9 6,92 360 
1477 

9.2. 24.2 0 45,5 24.2.  35,1 90 88 91 91 14,5 1,53 2 

    33,9 16,2 8,2 10,3 8,1 7,8 9,2 8,9 4,41 342 
1498 

    15.11.  20,0 84 88 79 91 7,8 1,68 14 

84,7 58,7 0 10,5 39,0 26,5 11,0 18,3 9,7 8,4 15,7 13,0 6,94 358 
1480 

2.3. 4.3 0 40,2 10.2.  30,8 90 89 88 91 11,4 1,70 4 

       13,5 8,1 9,0 13,2 11,0 4,88 60 
1499 

       15 14 15 16 10,1 1,55 6 

    65,4 46,9 28,8 37,1 26,6 25,1 29,5 29,5 10,05 363 
1326 

    26.1.  52,2 88 91 92 92 27,8 1,43 1 

Vysv tlivky: 

Jednotka: g/m3 

Limity pro rok 2010: 

hodinový limit   200,0 g/m3  ro ní limit  40,0 g/m3 
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Pro ástice PM10 

V Kraji Vyso ina se monitoring ástic PM10 provádí na 9 m ících stanicích. 

 stanice . 1138 – Košetice ( HMÚ), stanice . 1477 - Jihlava ( HMÚ), stanice 
. 1498 - Dukovany ( HMÚ), stanice . 1480 - T ebí  ( HMÚ), stanice . 1499 - K ižanov 

HMÚ), stanice . 1326 – Velké Mezi í ( HMÚ) – charakterizace stanic je uvedena výše. 

 Havlí v Brod – Smetan. nám., stanice . 1200 (ZÚ), st ední m ítko (100 – 500 m), 
klasifikace stanice: poza ová, m stská, obytná, datum vzniku: 01.06.1994 – ur ení vlivu na 
jiné složky prost edí, ur ení škod. 

 Jihlava - Znojemská, stanice . 505 (ZÚ), st ední m ítko (100 – 500 m), klasifikace 
stanice: dopravní, m stská, obytná, datum vzniku: 01.02.1982 – využití p i opera ním ízení 
a regulaci (SVRS). 

 ár nad Sázavou, stanice . 1196 (ZÚ), reprezentativnost: okrskové m ítko (0,5 - 4 
km), klasifikace stanice: poza ová, m stská, obytná, obchodní, datum vzniku: 01.02.1994 - 
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. 

Tabulka . 5: Hodinové, denní a ro ní charakteristiky PM10 nam ené v roce 2010 v Kraji 
Vyso ina 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 95%Kv 50%Kv Max. 36MV VoL 50%Kv X1q X2q X3q X4q X S N 
Stanice 

. 

Datum 99,9%Kv 98%Kv Datum Datum VoM 98%Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

116,0 50,0 16,0 80,5 34,6 13 16,2 26,8  14,5 20,6 19,7 12,53 327 
1138 

23.2. 1.1. 65,0 23.2. 19.11. 13 58,5 87 81 90 79 16,7 1,75 18 

 56,0 18,5 72,0 39,8 17 20,5 26,7 24,1 18,0 23,3 23,0 12,16 358 
1200 

 1.1. 67,5 26.5. 23.8 17 54,8 87 89 90 92 20,1 1,70 3 

143,0 56,0 18,0 83,9 41,7 20 19,0 29,9 19,2 15,8 23,9 22,2 13,82 360 
1477 

29.4. 1.1. 69,0 23.2. 4.3. 20 61,8 89 87 92 92 18,7 1,80 2 

   80,0 48,0 32 21,0  28,6 17,7 26,3 25,7 16,01 336 
505 

   22.3. 9.11. 32 68,0 61 91 92 92 21,2 1,88 29 

   87,0 35,0 19 15,0  15,3 12,9 24,1 18,9 14,27 346 
1498 

   15.11. 12.3. 19 61,0 75 91 92 88 14,6 2,13 14 

150,0 67,0 19,0 99,4 48,7 33 19,8 37,0 19,3 15,4 27,7 24,8 17,40 359 
1480 

1.3. 1.1. 87,0 23.2. 9.3. 33 75,1 89 89 92 89 20,0 1,92 3 

   77,0 43,0 24 14,0 26,8 14,3 11,2 24,4 19,1 15,04 363 
1499 

   3.11. 14.2. 24 62,0 90 90 92 91 14,1 2,29 1 

   149,0 57,0 52 26,0  29,5 17,5 34,6 30,8 20,01 336 
1326 

   1.11. 6.11. 52 84,0 68 86 90 92 25,2 1,94 13 
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Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 95%Kv 50%Kv Max. 36MV VoL 50%Kv X1q X2q X3q X4q X S N 
Stanice 

. 

Datum 99,9%Kv 98%Kv Datum Datum VoM 98%Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

        26,2     225 
1196 

       61 73 58 33   11 

Vysv tlivky: 

Jednotka: g/m3 

Limity pro rok 2010: 

denní limit   50,0 g/m3  ro ní limit  40,0 g/m3 

Pro oxid si itý (SO2) 

V Kraji Vyso ina se monitoring SO2 provádí na 3 m ících stanicích. 

 stanice . 1138 – Košetice ( HMÚ), stanice . 1477 - Jihlava ( HMÚ), stanice 
. 1498 - Dukovany ( HMÚ) – charakterizace stanic je uvedena výše. 

Tabulka . 6: Hodinové, denní a ro ní charakteristiky SO2 nam ené v roce 2010 v Kraji 
Vyso ina 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 25MV VoL 50%Kv Max. 4MV VoL 50%Kv X1q X2q X3q X4q X S N 
Stanice 

. 

Datum Datum VoM 98%Kv Datum Datum 95%Kv 98%Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

32,0 20,8 0 1,3 19,7 11,9 0 1,4 4,0 1,6 0,8  2,1 2,39 321 
1138 

23.2. 28.1. 0 11,5 24.2. 28.1. 6,0 10,7 87 82 90 62 1,4 2,26 20 

42,3 23,4 0 2,9 20,9 16,7 0 2,8 6,8 2,8 3,2 2,2 3,8 3,15 360 
1477 

31.1. 27.2. 0 15,2 28.1. 22.2. 9,7 15,1 90 89 90 91 2,9 1,94 2 

    18,5 13,5 0 0,8 3,1 1,1 0,7 1,8 1,7 2,52 354 
1498 

    27.2. 28.2 6,8 10,3 89 91 85 89 0,9 2,84 5 

Vysv tlivky: 

Jednotka: µg/m3 

Limity pro rok 2010: 

denní limit   125,0 g/m3  hodinový limit  350,0 g/m3 

Pro oxid uhelnatý (CO) 

V Kraji Vyso ina se monitoring CO provádí pouze na 2 m ících stanicích. 

 stanice . 1138 – Košetice ( HMÚ), stanice . 1477 - Jihlava ( HMÚ) – 
charakterizace stanic je uvedena výše. 
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Tabulka . 7: Hodinové, denní a ro ní charakteristiky CO nam ené v roce 2010 v Kraji 
Vyso ina 

8Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max.  Max. 95% Kv 50% Kv X1q X2q X3q X4q X S N Stanice . Jednotka 

Datum VoM Datum  98% Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

771,9  634,1 390,2 277,9 316,8 254,8 272,1 287,5 283,3 68,66 335 
1138 µg/m3 

9.1. 0 9.1.  430,0 87 81 85 82 275,3 1,27 7 

1006,8  786,4 571,7 320,8  315,1 288,9 407,8 351,4 107,98 340 
1477 µg/m3 

19.12. 0 16.11.  671,1 79 79 91 91 336,7 1,34 11 

Vysv tlivky: 

Limit pro rok 2010: 

8-hodinový limit  10 000 µg/m3 

Benzen 

V Kraji Vyso ina se monitoring benzenu provádí na 1 m ící stanici. 

 stanice . 1477 - Jihlava ( HMÚ) – charakterizace stanice je uvedena výše. 

Tabulka . 8: Hodinové, denní a ro ní charakteristiky benzenu nam ené v roce 2010 v Kraji 
Vyso ina 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty tvrtletní hodnoty Ro ní hodnoty 

Max. 95% Kv 50% Kv Max. 95% Kv 50% Kv X1q X2q X3q X4q X S N Stanice . 

Datum 99,9% Kv 98% Kv Datum  98% Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

5,3 2,1 0,3 3,1 1,9 0,3 1,2 0,2 0,1 0,6 0,5 0,59 358 
1477 

16.11. 1.1. 2,7 16.11.  2,2 87 91 91 89 0,3 3,01 1 

Vysv tlivky: 

Jednotka:  µg/m3 

Limity pro rok 2010: 

ro ní limit   5,0 g/m3 

2. 12 Nerostné bohatství, dobývací prostory nerost , chrán ná ložisková území 

Kraj Vyso ina disponuje množstvím výhradních ložisek nerost , nalezneme zde 
i prognózní zdroje nevyhrazených nerost . Dobývací prostory a chrán ná ložisková území 
nalezneme v celém území kraje. 

Rozmíst ní jednotlivých ložisek nerost , dobývacích prostor  a chrán ných 
ložiskových území je zobrazeno v p íloze . 4 tohoto hodnocení SEA. 
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Tato složka životního prost edí z stane v p ípad  nerealizace p edkládané koncepce 
nezm na. 

2. 14 Odpady 

V Kraji Vyso ina bylo v roce 2009 vyprodukováno p es 734 000 tun odpad . 
V pr ru p ipadá na jednoho obyvatele kraje 1,43 tuny vyprodukovaného odpadu 
ro .Nebezpe ného odpadu bylo na Vyso in  vyprodukováno p es 41 000 tun. Komunální 
odpady jsou p evážn  sládkovány - sládkovaný odpad iní cca 199 230 tun za rok. 

V kraji je v tšina komunálních odpad  ukládána na skládky, avšak v posledních letech 
vzrostl podíl vyt íd ných složek komunálních odpad  pro recyklaci. 

Nejv tší podíl materiálov  využitelných složek z komunálních odpad  tvo í papír 
a lepenka, biologicky rozložitelné odpady, sklo, kovy a plasty. Nižší podíl na materiálov  
využitelných složkách mají elektroza ízení, textil, baterie a akumulátory, což odpovídá 
celorepublikovému trendu. 

které obce zapo aly s odd leným sb rem bioodpad , jež jsou využívány 
v kompostárnách nebo bioplynových stanicích. 

Na území Kraje Vyso ina je povoleno: 

 16 za ízení k odstra ováni odpad , 

 12 skládek - skládky na inertní odpad (S-IO) a skládky ostatních odpad  komunálních 
(S-OO), 

 3 funk ní spalovny nebezpe ného odpadu: Rumpold s.r.o. Jihlava; Sporten a.s. Nové 
sto na Morav ; Envir s.r.o. 

 187 za ízení ke sb ru a výkupu odpad  (a 141 mobilních za ízení) - jedná se o sb rny, 
sb rná místa, výkupny a sb rné dvory, 

 52 za ízení k využívání odpad  (a 15 mobilních za ízení) – kompostárny, recykla ní 
linky stavebních sutí, 

 25 za ízení k nakládání s autovraky 

Na území Kraje Vyso ina existují také další za ízení na využívání odpad , jako 
za ízení dekontamina ní, deemulga ní i jinak upravující a využívající odpad. Jako p íklady 
je možné uvést dekontamina ní plochu Lineo v ikov i deemulga ní linku Agrostroje 
v Pelh imov . 

etrvávajícím problémem je nedostatek finan ních prost edk  na rekultivace starých 
skládek odpad , i když v sou asné dob  n které obce za ínají využívat finan ních dotací 
z EU fond  na rekultivaci starých skládek. 

Zp sob nakládání s odpady se v p ípad , že se p edkládaná koncepce nebude 
realizovat, nezm ní. 
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2. 15 Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn  starých ekologických zát ží) 

V zájmovém území jsou vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V Kraji 
Vyso ina je vymezeno jedno území v p sobnosti stavební ú adu, který je oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Na 1,1 % území v p sobnosti stavebního ú adu M stského ú adu T ebí  je 

ekro en denní imisní limit pro PM10. V Kraji Vyso ina je vymezeno deset stavebních ú ad  
na jejichž území dochází k p ekro ení cílového imisního limitu pro pro benzo(a)pyren. 

Jedním z nejv tších problém  na území Kraje Vyso ina z hlediska ohrožení životního 
prost edí jsou staré ekologické zát že resp. kontaminovaná místa. Na území kraje se nacházejí 
desítky starých ekologických zát ží a kontaminovaných míst charakteru starých skládek 
a pr myslových objekt . ada ekologických zát ží z stává ne ešena p edevším tam, kde 
náklady na sanaci p esahují cenu vlastních nemovitostí, nejsou vyjasn na vlastnická práva 
nebo kde p evod nemovitosti na nového vlastníka nebyl vázán na povinnost provedení sanace. 

Obrázek . 2: Mapa kontaminovaných míst Kraje Vyso ina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším problémem v této oblasti jsou tzv. brownfields - opušt né, d íve využívané 
plochy a nemovitosti, které ztratily své p vodní funk ní využití. Jedná se p edevším o bývalé 
pr myslové areály a zem lské objekty, lokality poškozené t žbou, opušt né vojenské areály 
apod. Specifickými venkovskými brownfields jsou bývalé spole enské a kulturní domy, 
postavené v é e socialismu, pro které obce nemají využití. Revitalizace a znovuvyužití t chto 
ploch m že zcela zm nit vzhled m st a obcí. 

Na území Kraje Vyso ina se vyskytuje ada poddolovaných území a 11 sesuvných 
území, z nichž je jedno aktivní. 

Tato složka životního prost edí z stane v p ípad  nerealizace p edkládané koncepce 
nezm na. 
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3. Charakteristiky životního prost edí v oblastech, které by mohly být 
provedením koncepce významn  zasaženy 

Strategie Kraje Vyso ina 2020 bude dokumentem koncep ního charakteru, který 
zahrnuje posouzení sou asného stavu kraje, stanovení priorit rozvoje kraje a navrhuje opat ení 
pro dosažení jednotlivých cíl . Programová ást p edpokládá, že pozornost bude zam ena 

edevším na oblasti zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky kraje, rozvoj lidských zdroj , 
modernizaci infrastruktury, obnovu venkovského prostotu, udržení kvalitního životního 
prost ední a zvýšení atraktivity regionu. 

Jak již bylo zmín no výše, zlepšení i udržení stavu životního prost edí je jednou 
z navržených priorit SKV 2020 a navržená opat ení v rámci této priority budou tedy zacíleny 
na podporu ochrany p írodního bohatství Vyso iny. Strategie Kraje Vyso ina bude 
realizována zejména formou p ipravovaných projekt , vyhlašováním dota ních titul  
financovaných z krajského rozpo tu a dalšími innostmi (i nefinan ní povahy) vedoucími 
k napln ní cíl  a navržených aktivit uvedených v SKV 2020. U realizovaných projekt  se 
nedá vylou it negativní vliv na životní prost edí, zejména na ovzduší, vodu, p du (zejména 
v p ípad  havárií), krajinu v etn  lokalit soustavy NATURA 2000 a ve ejné zdraví. Záleží 

edevším na jejich umíst ní a charakteru. Samostatné posouzení t chto projekt  z hlediska 
vliv  na životní prost edí a ve ejné zdraví v rámci procesu EIA musí prob hnout v rámci 
jejich p ípravy. 

Cílem této kapitoly je identifikovat ty oblasti životního prost edí, které mohou být 
realizací této koncepce ovlivn ny. Realizace Strategie Kraje Vyso ina 2020 tvo í z hlediska 
posuzování vliv  na životní prost edí tzv. aktivní variantu, která se m že ur itým zp sobem 
projevit na složkách životního prost edí. Jelikož jsou posuzované Prioritní oblasti, Rozvojová 
opat ení, v tšina Klí ových aktivit a Strategických projekt  formulovány bez vztahu 
na konkrétní území nebo lokalitu, p edpokládáme jejich vliv na celé území kraje. 

Podrobná vyhodnocení významnosti vliv  na tyto složky životního prost edí jsou 
popsány v kapitole . 6. 

3. 1 Potenciální ovlivn ní p dy kategorie ZPF, PUPFL, lesní porosty a d eviny rostoucí 
mimo les 

K ovlivn ní p dy kategorie ZPF a PUPFL by mohlo docházet v souvislosti s realizací 
jednotlivých konkrétních zám  p i napl ování jednotlivých Klí ových aktivit 
a Strategických projekt . K ovlivn ní této složky životního prost edí bude docházet zejména 

i realizaci t ch Strategických projekt , které po ítají s realizací nových staveb 
na nezpevn ných plochách. Nejzávažn jším negativním vlivem by v tomto p ípad  byl zábor 
kvalitní zem lské p dy (bonita I. a II. t ídy). K negativnímu ovlivn ní p dy kategorie 
PUPFL, lesních porost  a jednotlivých d evin by mohlo docházet zejména p i zásahu 
do ochranného pásma lesa, lesních pozemk  a p i kácení d evin rostoucích mimo les. 

Sou ástí posuzované koncepce je návrh efektivního hospoda ení s lesy kraje. Realizací 
edkládaných Klí ových aktivit by m lo být zajišt na nejen technologicky šetrná t žba 
eva, ale také obnova lesních porost , udržování lesních ekosystém  a ochrana lesa jako 

významné hospodá ské, vodohospodá ské, p doochranné, krajinotvorné, klimatické 
a rekrea ní složky krajiny. Významným pozitivním vlivem p edkládané koncepce bude 
jednozna  zales ování ploch nevhodných pro zem lskou výrobu. 
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Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole 
. 6. 

3. 2 Potenciální vliv na zvlášt  chrán ná území, území p írodních park  

Zásadním p edpokladem rozvoje využívání území je zachování mimo ádných 
írodních hodnot ešeného území. 

Zachování cenných p írodních hodnot zájmového území je jedním z p edpokladu 
rozvoje turistiky a cestovního ruchu. To zárove  p edstavuje i nejv tší problém. V rámci 
realizace p edkládané koncepce, ale i v rámci jiných dokument  a proces , bude nezbytné 
hledat vyvážený kompromis, který umožní ekonomicky pozitivní zp sob využívání krajiny 
pro pot eby turistiky a cestovního ruchu a zárove  zajistí zachování, p ípadn  rozší ení všech 
hodnot. 

ležitým faktorem je vedení koridor  dopravní infrastruktury (silni ní komunikace, 
železnice, energovody) mimo zvlášt  chrán ná území všech kategorií. Realizace liniových 
staveb s sebou p ináší zvýšenou fragmentaci území a zhoršení prostupnosti pro biotu. 
Uvedené negativní vlivy je nutno kompenzovat technickými a organiza ními opat eními. 

Obecn  lze íci, že veškeré zám ry a aktivity by m ly pln  respektovat všechna 
chrán ná území a jejich ochranné podmínky. Jedin  poté nelze o ekávat žádné negativní vlivy 
na tato území. Ovlivn ní zvlášt  chrán ných území a území p írodních park  nelze 
v souvislosti s realizací jednotlivých Klí ových aktivit a Strategických projekt  vylou it. 
Míru ovlivn ní nelze vzhledem k obecnosti koncepce v sou asné dob  objektivn  ur it. 
Obecn  lze íci, že nejv tší negativní vliv budou mít ty zám ry a aktivity, které budou 
umíst ny p ímo v území chrán ných dle zvláštních právních p edpis . 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole 
. 6. 

3. 3 Potenciální vliv na faunu, flóru a houby, biotopy, biodiverzitu, migra ní 
prostupnost, ÚSES, soustavu NATURA 2000 

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s vyhodnocením realizace posuzované koncepce 
nebyl proveden biologický pr zkum zájmového území, nelze objektivn  ur it, jakou m rou se 
realizace jednotlivých Klí ových aktivit a Strategických projekt  navržených ve Strategii 
Kraje Vyso ina 2020 odrazí na faun  a fló e kraje. K ovlivn ní této složky životního prost edí 
bude docházet zejména p i realizaci t ch Strategických projekt , které po ítají s realizací 
nových staveb na nezpevn ných plochách. 

V programové ásti koncepce Strategie Kraje Vyso ina 2020 je navržena ada opat ení 
i Klí ových aktivit a Strategických projekt , které jsou nehmotné povahy (podpora 
vzd lávání, úspory v energetice, elektronické služby) nebo jsou soust ed ny do stávajících 
sídel (modernizace zdravotnických a vzd lávacích za ízení, ve ejné dopravy a služeb). Tyto 
aktivity nebudou mít žádný vliv na p írodní prost edí Kraje Vyso ina. Aktivity zam ené 
na podporu zem lské výroby v rámci Rozvojového opat ení A.3 Rozvoj zem lství 
mohou mít vliv na p írodní hodnoty v etn  zvlášt  chrán ných území, chrán ných druh , 

írodních park  a prvk  systému ekologické stability. Zem lsky využívané plochy tvo í 
dominantní podíl v krajin  Vyso iny a zp sob jejich využívání bezprost edn  ovliv uje 
biodiverzitu v krajinném m ítku. Ve Strategii nejsou aktivity navržené na podporu 
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zem lské prvovýroby blíže územn  specifikovány, je tedy vylou eno vyhodnotit jejich 
význam ve vztahu ke konkrétním zvlášt  chrán ným územím, p írodním park m a prvk m 
ÚSES, které jsou na území kraje vymezeny. Ve Strategii je však výslovn  uvedeno, že jsou 
doporu ovány šetrné metody hospoda ení a aktivita je zam ena na podporu biozem lství 
a zpracování bioprodukt . Je tedy možné p edpokládat, že ve srovnání s b žnými 
intenzivními zp soby zem lského hospoda ení, budou mít projekty naplánované v souladu 
s touto aktivitou spíše pozitivní vliv na p írodní procesy, stanovišt  i druhy. Další aktivita 
zam ená na rozvíjení mimoproduk ních funkcí zem lské výroby, by rovn ž m la mít 
pozitivní dopad na druhovou bohatost krajiny, nebo  jednou z mimoproduk ních funkcí 
zem lství je údržba krajinné mozaiky a pé e o p írod  blízká stanovišt , která hostí adu 
biologicky významných spole enstev. Typickým p íkladem jsou louky a pastviny, které 
vyžadují pravidelný management a práv  zp soby jejich obhospoda ování jsou ur ující 
pro jejich biologickou hodnotu. Pro napln ní cíl  této aktivity je tedy nezbytné, aby zám ry 
na podporu mimoproduk ních funkcí zem lské výroby byly plánovány také s ohledem 
na požadavek zachování a podporu biodiverzity. 

Prioritní oblast v novaná ochran  p írodního bohatství zahrnuje Rozvojová opat ení 
Voda jako d ležitá složka krajiny Vyso iny a Efektivní hospoda ení s lesy Vyso iny. Klí ové 
aktivity zam ené na budování a rekonstrukci kanalizací a istíren odpadních vod, podporu 

írod  blízkých zp sob  zadržování vody v krajin , protierozních opat ení a revitalizace 
ních systém  a zkvalit ování ochrany obcí p ed povodn mi mohou mít vliv na n které 

vodote e, které hostí zvlášt  chrán né druhy živo ich . Jedná se nap íklad o raka ního, 
mihuli poto ní, mníka jednovousého, st evli poto ní, vranku obecnou, led ka ního nebo 
vydru ní. Zám ry p ispívající ke zvýšení istoty vodního prost edí a protierozní opat ení 
budou mít na populace t chto zvlášt  chrán ných druh  i celkovou biodiverzitu tok  pozitivní 
vliv. Na druhou stranu n které úpravy vodote í za ú elem zvýšení protipovod ové ochrany se 
mohou oživení tok  dotknout i negativn . V této souvislosti je t eba upozornit i na skute nost, 
že vodní toky jsou významnými migra ními koridory v krajin , a to nejen pro vodní, ale 
i terestrické živo ichy. Zám ry úprav vodních tok  je proto nezbytné pe liv  posuzovat 
z hlediska jejich možného vlivu na živou p írodu a s v domím, že výše uvedené zvlášt  
chrán né druhy se v tocích mohou vyskytovat i v úsecích, které procházejí intravilány obcí 
a m st. 

tšina Klí ových aktivit navržených v rámci rozvojového opat ení Efektivní 
hospoda ení s lesy Vyso iny (Podpora šetrného a udržitelného lesního hospodá ství, Zvýšení 
stability lesních porost  a jejich obnova stanovištn  vhodnými d evinami, Rozvíjení 
mimoproduk ních funkcí lesa) bude mít na kvalitu ekosystém  a biodiverzitu krajiny 
pozitivní vliv. V p ípad  aktivity Zales ování ploch nevhodných pro zem lskou výrobu 
však mohou být dopady na biodiverzitu negativní. Zem lsky obtížn  využitelné plochy 
v naší krajin asto p edstavují poslední vhodné biotopy pro adu druh  živo ich  i rostlin 
vázaných na opušt né nebo extenzivn  obhospoda ované nelesní pozemky. M že se jednat 
i o zvlášt  chrán né druhy, které nejsou schopné p ežívat v intenzivn  obhospoda ovaných 
kulturách, které v sou asné krajin  p evažují. Zales ování podmá ených luk, svažitých 
pozemk i jinak obtížn  využitelných ploch je v sou asnosti jedním z hlavních d vod  
poklesu druhové rozmanitosti krajiny. Nejedná se p i tom pouze o vzácné, i zvlášt  chrán né 
druhy, ale i o dosud plošn  rozší ené organismy, jejichž popula ní po etnosti v d sledku 

chto zásah  klesají. Neuvážené zales ování obtížn  využitelných ploch tak m že vést nap . 
k narušení potravních vazeb v ekosystémech, zhroucení popula ní struktury a omezení 
nabídky biotop  a migra ních možností pro nelesní druhy rostlin i živo ich . P i realizaci této 
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klí ové aktivity je tedy nezbytné provád t zales ování pouze na místech, kde ekologický 
ínos bude v tší než zachování stávajícího stavu a s použitím vhodné d evinné sklady. 

Ve Strategii jsou v rámci prioritní oblasti Moderní infrastruktura navržena rozvojová 
opat ení na zkvalit ování regionální silni ní sít  a modernizaci železnice a zkvalitn ní 

epravy osob na železnici. Dopravní stavby, které mají být v rámci napl ování t chto 
rozvojových opat ení modernizovány, procházejí p evážn  hospodá sky využívanými 
krajinnými celky. Místy však k íži také p írod  blízká stanovišt  s potenciálním výskytem 
zvlášt  chrán ných druh . Vzhledem k tomu, že na úrovni Strategie nejsou známé 
podrobnosti o technickém ešení jednotlivých zám  modernizace dopravní infrastruktury, 
nelze vlivy na tyto ásti p írodního prost edí vyhodnotit. Možné negativní dopady na p írodní 
stanovišt  a biotopy významných druh  je bude t eba posoudit v procesu schvalování 
konkrétních projekt . Dopravní stavby také významným zp sobem ovliv ují migra ní 
prostupnost krajiny pro živo ichy. Územím Kraje Vyso ina prochází ada dálkových 
migra ních koridor  a migra  významných území, které byly vymezeny v rámci 
výzkumného projektu zadaného MŽP, viz mapový server AOPK R (mapy.nature.cz). 

Migra  významná území (MVÚ) zahrnují oblasti stálého výskytu velkých savc  
i prostory pot ebné k migraci a chrání propustnost krajiny jako celku. Celková rozloha MVÚ 
je 42 % území R. Požadavkem je, aby hledisko zachování jejich propustnosti bylo jedním 
z d ležitých kritérií v rámci proces  územního plánování. Intravilány obcí jsou z MVÚ 
vy len ny. 

Dálkové migra ní koridory (DMK) jsou vedeny uvnit  MVÚ a p edstavují prostory 
pro zajišt ní alespo  minimální pr chodnosti krajiny. Jsou reprezentovány osou a bufferem 
o ší ce 250 m na každou stranu (intravilány obcí jsou z DMK) vy len ny. Jsou vymezeny 
v místech, která jsou v sou asnosti stále ješt  pr chozí, p emž se asto jedná o poslední 
možnosti, kudy mohou velcí savci projít. Požadavkem pro ochranu DMK je, že v nich nesmí 
být povolovány žádné stavby, které by snížily migra ní prostupnost koridoru. 

Pokud je DMK p erušen bariérou, ozna uje se tato lokalita jako místo kritické. P itom 
je podmínkou, že kritická místa je možné technicky reálnými prost edky zpr chodnit. Místa, 
která jsou dnes pr chozí, ale s velkým omezením, jsou na map  vyzna ena jako místa 
problémová. Na území Kraje Vyso ina p edstavuje nejv tší bariéru pro migraci živo ich  
dálnice D1. Na území kraje je migra  pr chodné pouze jediné z celkem 7 k ížení DMK 
s dálnicí D1. Další problematická místa se nacházejí také na k ížení DMK s železni ními 
trat mi 230/250 Kolín – Havlí v Brod – Brno a 251 Ž ár nad Sázavou – Nové M sto 
na Morav  – Tišnov. Dálnice D1 i uvedené železnice jsou ve Strategii navrženy 
ke zkapacitn ní i modernizaci a revitalizaci. V p ípad  realizace zám ru na zkapacitn ní 
dálnice D1 by mohlo dojít k dalšímu posílení bariérového efektu této stavby a zhoršení 
migra ní prostupnosti území kraje Vyso ina. Na druhou stranu m že tento zám r otev ít cestu 
k takové úprav  kritických úsek , aby se jejich pr chodnost zlepšila. M že se jednat nap . 
o výstavbu ekodukt  nebo úpravu mostních profil . Je však t eba, aby požadavek na zlepšení 
migra ní pr chodnosti byl zapracován do projektu plánovaného zkapacitn ní dálnice. Tyto 
teze lze v obecné rovin  aplikovat i na zám ry modernizace výše uvedených železni ních 
tratí. 

Význam možných vliv  zám  vyplývajících z hodnocené koncepce na zvlášt  
chrán ná území je obtížné vyhodnotit. Klí ové aktivity a strategické projekty, které jsou 
ve Strategii blíže specifikovány, nebudou mít na tato území vliv. Ve Strategii je však také 
ada aktivit navržena obecn  pro celé území kraje. Nelze tedy vylou it, že n které zám ry 
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realizované v souladu s hodnocenou koncepcí, nebudou realizovány také uvnit  nebo 
v blízkosti n kterých zvlášt  chrán ných území. Na území Kraje vyso ina zasahují dv  
chrán né krajinné oblasti Ž árské vrchy a Železné hory a také celkem 182 maloplošných 
zvlášt  chrán ných území. Z hlediska souladu plán  pé e o tato území a Strategií lze 
konstatovat, že nebyly shledány žádné zásadní rozpory mezi t mito koncep ními dokumenty. 
Plány pé e o zvlášt  chrán ná území v tšinou popisují specifická opat ení v p esn  
vymezeném území. N které obecn  definované požadavky uvedené v plánech pé e pro 
chrán né krajinné oblasti je t eba p i napl ování cíl  Strategie respektovat. Jedná se nap íklad 
o omezení zales ování na pozemky, kde ekologický p ínos bude v tší než zachování 
stávajícího stavu nebo požadavek na zachování stávajícího uspo ádání krajiny. 

Prvky ÚSES mají obecn  významnou úlohu jak pro vnímání krajiny, tak pro faunu 
a flóru. Vymezením prvk  ÚSES dojde ke zvýšení ekologické stability ve srovnání s okolím, 
tyto prvky budou p ízniv  p sobit na okolní ekologicky mén  stabilní ásti krajiny, podpo í 
polyfunk ní využitelnost krajiny, dojde k uchování druhového i genového bohatství 
spontánních druh  organism . 

Realizací biokoridor  se zvýší po et migra ních cest pro živo ichy. Migrace zahrnuje 
nejen pohyb živo išných jedinc , pohyb rostlinných orgán  schopných vyr st v novou 
rostlinu, ale i vým nu genetické informace v rámci populace, jde o p enos pylu, živo išných 
zárodk  apod. Význam biokoridor  v kulturní krajin  není omezen pouze na umožn ní 
migrace organism , další z krajinn  ekologického hlediska rovnocennou funkcí je rozd lování 
a p íznivé ovliv ování rozlehlé plochy ekologicky nestabilních antropogenn  zm ných 
ekosystém  (rozlehlých blok  orné p dy a lesních monokultur). Nejsouvislejší sí  
biokoridor  tvo í v eské krajin  hydrografická sí  spole enstev tekoucích vod s litorálními 
lemy a b ehovými porosty. Funkce a význam biokoridor  se odvíjí od biocenter, která spojují. 

Obecn  lze íci, že veškeré zám ry a aktivity by m ly pln  respektovat všechny 
vymezené prvky ÚSES. Jedin  poté nelze o ekávat žádné negativní vlivy na tuto složku 
životního prost edí. Ovlivn ní prvk  ÚSES nelze v souvislosti s realizací jednotlivých 
Klí ových aktivit a Strategických projekt  vylou it. Míru ovlivn ní nelze vzhledem 
k obecnosti koncepce v sou asné dob  objektivn  ur it. Obecn  lze íci, že nejv tší negativní 
vliv budou mít ty zám ry a aktivity, které budou umíst ny v bezprost ední blízkosti t chto 
prvk  ÚSES. Vždy záleží na typu a zp sobu realizace jednotlivých aktivit a zám . 

Na základ  stanovisek p íslušných orgán  ochrany p írody dle § 45i zákona 
. 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , byly hodnoceny 

vlivy koncepce na evropsky významné lokality a pta í oblasti postupem podle § 45h a § 45i 
tohoto zákona. Stanoviska p íslušných orgán  ochrany p írody jsou sou ástí p ílohy . 1 
tohoto hodnocení SEA. 

Vyhodnocení vliv  koncepce na evropsky významné lokality a pta í oblasti bylo 
provedeno jako sou ást vyhodnocení vliv  realizace koncepce na životní prost edí, které bylo 
zpracováno autorizovanou osobou (Mgr. Jan Losík). Text tohoto hodnocení je sou ástí 

ílohy . 2 tohoto hodnocení SEA. 

Cílem hodnocení je posoudit vlivy Strategie na p edm ty ochrany a celistvost lokalit 
soustavy NATURA 2000. Vzhledem k tomu, že n které cíle uvedené v posuzované koncepci 
jsou definovány velmi obecn , nebylo možné provést konkrétní posouzení eventuálních 
zám , které budou v budoucnu navrženy v souladu s napl ováním t chto cíl . Na druhou 
stranu je ve Strategii uvedeno i konkrétn jší územní i funk ní vymezení n kterých aktivit 
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a projekt . V t chto p ípadech byla p i posuzování vyvinuta snaha ur it všechny lokality 
soustavy NATURA 2000, které by mohly být ovlivn ny a ur it charakter a významnost 
možného ovlivn ní. Ani v t chto p ípadech však u mnoha zám  nelze na úrovni Strategie 
jednozna  ur it, zda dojde k významnému ovlivn ní dot ených lokalit soustavy NATURA 
2000. Pro v tšinu navržených Klí ových aktivit není možné ur it významnost vlivu 
v d sledku chyb jících informací o jejich p esné lokalizaci, charakteru a technickém 
provedení. Konkrétní zám ry, které budou v budoucnu p ipravovány v souladu s napl ováním 
cíl  hodnocené koncepce, proto bude t eba z hlediska vlivu na soustavu NATURA 2000 
vyhodnotit v procesu dalšího posuzování v rámci nižších stup  územn  plánovací 
dokumentace a konkrétních projekt . 

Schválení koncepce Strategie Kraje Vyso ina 2020 nebude mít významný negativní 
vliv na p edm ty ochrany evropsky významných lokalit a pta ích oblastí, ani na celistvost 
soustavy NATURA 2000. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu tyto složky životního prost edí je uvedeno v kapitole 
. 6. 

3. 4 Potenciální vliv na krajinný ráz, významné krajinné prvky, fragmentaci p írodních 
biotop  a krajiny 

V jednotlivých oblastech krajinného rázu, které byly vyhlášeny v Kraji Vyso ina, je 
eba dbát na minimalizaci zásah  a zachování významu znak  krajinného rázu, které jsou 

zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci státu i regionu 
jedine né nebo význa né.  

Ovlivn ní krajinného rázu jednotlivých oblastí nelze v souvislosti s realizací 
jednotlivých Klí ových aktivit a Strategických projekt  vylou it. Míru ovlivn ní nelze 
vzhledem k obecnosti koncepce v sou asné dob  objektivn  ur it.  

Obecn  lze íci, že nejv tší negativní vliv budou mít ty zám ry a aktivity dopravní 
infrastuktury nebo  dojde k vytvo ení nových liniových technických prvk  v krajin  
a roz len ní tak krajiny na menší ásti. Míra ovlivn ní bude odvislá od kone ného charakteru 
stavby a jejím technickém provedení. 

Realizací protipovod ových a revitaliza ních zám  dojde k zadržení vody v krajin , 
pop ípad  k ustálení odtokových pom , k obohacení biodiverzity apod. 

Dalším pozitivním vlivem je návrh znovuvyužití tzv. brownfields. Po využití starých 
areál  by umíst ní m lo být navrhováno na lokalitách se sníženou hodnotou krajinného rázu, 
kde se nenachází žádné nebo jen velmi málo p írodních, kulturních, historických znak  
a znak  estetických hodnot. 

Ovlivn ní významných krajinných prvk  v území (zákonných i registrovaných) nelze 
v souvislosti s realizací jednotlivých Klí ových aktivit a Strategických projekt  vylou it. 
Míru ovlivn ní nelze vzhledem k obecnosti koncepce v sou asné dob  objektivn  ur it. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole 
. 6. 
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3. 5 Potenciální vliv na vody 

Na základ  znalosti stávajícího stavu životního prost edí na p edm tném území 
a vzhledem k charakteru plánovaných zám  lze konstatovat, že by plánované zám ry 
nem ly významn  ovlivnit hydrologické pom ry v posuzovaném území. Zastav ním ploch 
„na zelené louce“ dojde ke zm  odtokových pom  v území a ke zvýšení množství 
deš ových vod (potencionáln  zne išt ných vod stékajících nap íklad z parkovacích ploch). 

Vzhledem k charakteru posuzovaných Klí ových aktivit a Strategických projekt  lze 
konstatovat, že jejich standardní provoz, v etn  p ípravy území pro zám r a stavebních 
inností by nem l mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném 

území. Vždy však záleží na typu a zp sobu realizace jednotlivých aktivit a zám . Konkrétní 
zám ry, které budou v budoucnu p ipravovány v souladu s napl ováním cíl  hodnocené 
koncepce, proto bude t eba z hlediska vlivu na vody vyhodnotit v procesu dalšího posuzování 
v rámci nižších stup  územn  plánovací dokumentace a konkrétních projekt . 

Sou ástí posuzované koncepce je Rozvojové opat ení Voda jak d ležitá složka krajiny 
Vyso iny. Toto rozvojové opat ení spolu s navrženými Klí ovými aktivitami a Strategickými 
projekty se jednozna  projeví pozitivn  na kvalit  vodních zdroj  kraje. Budováním 
a rekonstrukcí kanalizací a OV obcí, ešení systém  zásobování pitnou vodou, podpora 

írodn  blízkých zp sob  zadržování vody v krajin , protierozní opat ení a revitalizace 
ních systém  i zlepšení ochrany území p ed povodn mi budou mít jednozna ný pozitivní 

vliv nejen na tuto složku životního prost edí, ale i na krajinu a obyvatelstvo Kraje Vyso ina. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole 
. 6. 

3. 6 Potenciální vliv na zne išt ní ovzduší 

Potenciální vliv na kvalitu ovzduší Kraje Vyso ina byl hodnocen u všech jednotlivých 
Klí ových aktivit a Strategických projekt . Tato kapitola shrnuje o ekávané negativní 
a pozitivní vlivy n kterých Klí ových aktivit a Strategických projekt . 

Vyso ina jako atraktivní venkovský prostor 

- zvyšování kvality dopravní infrastruktury regionálních center 

Zvyšováním kvality dopravní infrastruktury regionálních center lze o ekávat v tší 
návšt vnost kraje a tím i zvýšenou individuální dopravu v dané lokalit . Toto m že vyvolat 
mírný nár st emisí zne iš ujících látek ze spalovaní paliva v motorech vozidel. 

- modernizace dopravní a technické infrastruktury venkovských obcí 

Modernizace dopravní infrastruktury povede ke zkvalitn ní stávajících komunikací. 
Modernizace dopravní infrastruktury nebude mít významný vliv na snížení emisí z provozu 
vozidel. 

- technická a organiza ní podpora rozvoje dopravní obslužnosti území 

i technickém a organiza ním rozvoji dopravní obslužnosti území, lze o ekávat v tší 
návšt vnost kraje a tím i zvýšenou individuální dopravu v dané lokalit . Toto m že vyvolat 
mírný nár st emisí zne iš ujících látek ze spalovaní paliva v motorech vozidel. 
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- ve ejná doprava 

Rozvoj ve ejné dopravy by m l vést ke snížení podílu individuální dopravy 
na celkovém objemu dopravy a s tím i souvisejícím snížením celkového objemu po tu 
pr jezd  vozidel, které by m lo p inést mírné snížení emisní zát že ze silni ní dopravy. 

Lidé na Vyso in  

U Klí ových aktivit a Strategických projekt  této Prioritní oblasti je p edpokládán 
nulový vliv na kvalitu ovzduší Kraje Vyso ina. 

Ochrana p írodního bohatství 

- budování a rekonstrukce kanalizací a istíren odpadních vod v obcích 

V pr hu budování nebo provád ní rekonstrukce kanalizací m že docházet v asov  
omezeném úseku k nár stu emisní zát že vyvolané stavební inností spojenou s rekonstrukcí 
nebo výstavbou kanalizace. istírny odpadních vod jsou podle zákona . 201/2012 Sb. 
vyjmenovaným stacionárním zdrojem.V tšina nových istíren odpadních vod je biologických. 

i správném dodržení technologických postup išt ní, lze o ekávat minimální emise 
pachových látek. 

Moderní infrastruktura 

- zkvalitn ní silni ní sít  v regionu se zacílením na Páte ní silni ní sí  Kraje Vyso ina 
(zkvalitn ní napojení nejvýznamn jších regionálních center na dálnici D1 a spojení menších 
mikroregionálních st edisek s nad azenými regionálními centry koncentrujícími pracovní 

íležitosti a služby) 

Zkvalitn ní silni ní sít  v regionu, zkvalitn ní napojení na dálnici D1, by m lo dojít 
ke zkrácení dojezdových tras a tím i k nepatrnému snížení emisí ze spalování paliva 
v jednotlivých lokalitách. Zvyšováním kvality silni ní sít  lze sou asn  o ekávat zvýšenou 
individuální dopravu v dané lokalit . Toto m že vyvolat mírný nár st emisí zne iš ujících 
látek ze spalovaní paliva v motorech vozidel. 

- zvyšování kapacity objízdných tras dálnice D1 

Zvyšováním kapacity objízdných tras, nap imování silnic, budování k ižovatek 
a obchvat  by m lo dojít k vyšší spokojenosti uživatel , zvyšování bezpe nosti provozu, 
odklonu projížd jící automobilové dopravy mimo obytné ásti m st a obcí. Sou asn  lze 

ekávat i snížení emisí vyvolaných provozem vozidel na rekonstruovaných úsecích oproti 
vodním komunikacím s nerovným povrchem. V jednotlivých ástech m st a obcí, kde bude 

doprava odvedena na obchvat, lze o ekávat mírné zlepšení kvality ovzduší. Lze p edpokládat, 
že nové obchvaty budou budovány mimo obytné zástavby, pak tyto trasy nebudou mít 
významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v obytné zástavb . 

- modernizace komunikací páte ní silni ní sít  v majetku kraje 

Modernizace komunika ních sítí povede ke zkvalitn ní stávajících silni ních sítí. 
Modernizace komunika ních sítí nebude mít významný vliv na snížení emisí z provozu 
vozidel. 
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- modernizace komunikací páte ní silni ní sít  v majetku státu 

Modernizace komunika ních sítí povede ke zkvalitn ní stávajících silni ních sítí. 
Modernizace komunika ních sítí nebude mít významný vliv na snížení emisí z provozu 
vozidel. 

- modernizace železni ních tratí a uzl  v etn  související technické infrastruktury 

Modernizace a zelektrifikování železni ních tratí bude mít pozitivní vliv na kvalitu 
ovzduší. Zelektrifikováním tratí dojde k náhrad  dieselových lokomotiv za elektrické 
lokomotivy, a tím dojde ke snížení emisí ze spalování kapalných paliv v pístových 
spalovacích motorech. 

- modernizace železni ních tratí v Kraji Vyso ina 

Modernizace a rekonstrukce železni ních tratí a uzl  by m la mít pozitivní vliv 
na kvalitu ovzduší. Modernizací a rekonstrukcí železni ních uzl  dojde ke snížení emisí 
ze spalování kapalných paliv v lokomotivách. 

- rekonstrukce a modernizace železni ních uzl  a stanic 

Modernizace a rekonstrukce železni ních tratí a uzl  by m la mít pozitivní vliv 
na kvalitu ovzduší. Modernizací a rekonstrukcí železni ních uzl  dojde ke snížení emisí 
ze spalování kapalných paliv v lokomotivách. 

- politická podpora sm rovaná k rozší ení a prodloužení životnosti Jaderné elektrárny 
Dukovany 

Jaderná elektrárna pat í mezi nejšetrn jší zdroj elektrické energie. 

- zvážení výstavby energetické jednotky na energetické využití odpadu 

Výstavbou energetické jednotky na energetické využití odpadu dojde k umíst ní 
zdroje zne iš ování ovzduší. Bude se jednat o vyjmenovaný zdroj podle zákona . 201/2012 
Sb. Pro tento zdroj budou vyžadována kompenza ní opat ení. Výstavbou tohoto zdroje m že 
dojít ke zhoršení kvality ovzduší v dané lokalit . Pro umíst ní tohoto zdroje bude požadováno 
vypracování rozptylové studie, která posoudí vhodnost umíst ní zdroje. 

Odpady je nutné spalovat pouze ve vhodných za ízeních, které umož ují jejich 
energetické využívání, a striktn  p itom dodržovat podmínky pro spalování t chto odpad , 
aby bylo v maximální mí e zamezeno vzniku n kterých složek emisí (dioxin  aj.). 

V p ípad  výstavby za ízení na energetické využití odpadu je t eba ale v co nejvyšší 
mí e minimalizovat vlivy provozu za ízení na imisní zatížení území. 

- podpora pro Vyso inu vhodných alternativních energetických zdroj  (nap . odpadní 
biomasa) 

Zavád ním alternativních energetických zdroj  namísto klasických energetických 
zdroj  dojde ke snížení emisí zne iš ujících látek ze spalování paliv v daných lokalitách. 
Vhodnost umíst ní daných zdroj  musí posoudit rozptylová studie. 
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- zavád ní kogenerace, tj. zdroj  spole né výroby tepla a elektrické energie 

Pokud zavád ním kogenerace budou nahrazeny stávající zdroje tepla a energie m že 
dojít ke zlepšení kvality ovzduší v dané lokalit . Bude se jednat o vyjmenovaný zdroj podle 
zákona . 201/2012 Sb. Pro umíst ní tohoto zdroje bude požadováno vypracování rozptylové 
studie, která posoudí vhodnost umíst ní zdroje. 

- materiálové a energetické využívání odpad  

Výstavbou energetické jednotky na energetické využití odpadu dojde k umíst ní 
zdroje zne iš ování ovzduší. Bude se jednat o vyjmenovaný zdroj podle zákona . 201/2012 
Sb. Pro tento zdroj budou vyžadována kompenza ní opat ení. Výstavbou tohoto zdroje dojde 
ke zhoršení kvality ovzduší v dané lokalit . Pro umíst ní tohoto zdroje bude požadováno 
vypracování rozptylové studie, která posoudí vhodnost umíst ní zdroje. 

- integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vyso ina (ISNOV) 

Provoz n kterých zám  navržených v rámci ISNOV (nap . energetické využívání 
odpad , alternativních zdroj  energie - biomasy) m že p inést nár st emisní zát že v dot ené 
lokalit . Je proto nutné zajistit, aby zavedení ISNOV nem lo negativní vliv na zne išt ní 
ovzduší v Kraji Vyso ina. 

Konkurenceschopná ekonomika 

U Klí ových aktivit a Strategických projekt  této Prioritní oblasti je p edpokládán 
nulový vliv na kvalitu ovzduší Kraje Vyso ina. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole 
. 6. 

3. 7 Potenciální vliv na hlukovou situaci 

A. Vyso ina jako atraktivní venkovský prostor 

A.1 Funk ní regionální st ediska 

 Klí ové aktivity 

- posilování pozice krajského m sta rozši ováním nabídky ve ejných institucí a služeb 

- modernizace infrastruktury ve ejných služeb v regionálních centrech 

- zvyšování kvality dopravní infrastruktury regionálních center 

Zvyšování kvality dopravní infrastruktury se odrazí ve zvýšení bezpe nosti provozu. 
Sou asn  lze o ekávat i snížení tvorby emisí hluku vyvolaných provozem vozidel 
na rekonstruovaných úsecích oproti p vodním komunikacím s nerovným povrchem. 
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A.2 P itažlivý venkov 

 Klí ové aktivity 

- podpora aktivní venkovské spole nosti podporou volno asových aktivit 

- rozvíjení místních tradic a specifik 

- podpora aktivních místních ak ních skupin (MAS) 

- modernizace dopravní a technické infrastruktury venkovských obcí 

Modernizace dopravní infrastruktury by m la vést ke zkvalitn ní povrchu komunikací 
a s tím i souvisejícímu mírnému snížení hlukové zát že ze silni ní dopravy vyvolané 
odvalováním pneumatik po povrchu komunikací. 

- technická a organiza ní podpora rozvoje dopravní obslužnosti území 

i technickém a organiza ním rozvoji dopravní obslužnosti území, lze sou asn  
i o ekávat nár st individuální dopravy, která p inese nár st celkového objemu po tu pr jezd  
vozidel v dané lokalit  a s tím i související nár st hlukové zát že vyvolané silni ní dopravou 
v dané lokalit . 

 Strategický projekt 

- ve ejná doprava 

Rozvoj ve ejné dopravy by m l vést ke snížení podílu individuální dopravy 
na celkovém objemu dopravy a s tím i souvisejícím snížením celkového objemu po tu 
pr jezd  vozidel, které by m lo p inést mírné snížení hlukové zát že ze silni ní dopravy. 

A.3 Rozvoj zem lství 

 Klí ové aktivity 

- podpora zem lské prvovýroby a propagace regionálních produkt  a bioprodukt  
z místní zem lské výroby 

- hledání p íležitostí ve venkovské turistice a agroturistice 

- rozvíjení mimoproduk ních funkcí zem lské výroby 

Tyto Klí ové aktivity nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

B. Lidé na Vyso in  

B.1 Efektivní a cílené vzd lávání 

 Klí ové aktivity 

- zavád ní a rozši ování perspektivních oborových zam ení v sekundárním školství 
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- provázání podnikatelských subjekt  a škol p i zajišt ní odborného vzd lávání a jejich 
zapojení p i dalším vzd lávání pracovních sil v regionu 

- omezení sít  st edních škol nabízejících z hlediska regionálního trhu práce 
neperspektivní programy i s ohledem na demografický vývoj 

- raz na výuku cizích jazyk  a ICT gramotnost na všech stupních vzd lávání 

- modernizace vybavení škol s d razem na rozvoj technického a p írodov dného 
vzd lávání 

- vytvo ení a využívání systému zjiš ování zp tné vazby o výsledcích vzd lávání 

- vzd lávání pedagogického personálu 

Tyto Klí ové aktivity nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

 Strategické projekty 

- modernizace vybavení technicky zam ených st edních škol 

- centrum popularizace v dy a techniky a rozvoje talent  

- monitorování kvality a efektivity škol 

- poradenství k volb  povolání a výb ru vzd lávací dráhy 

Tyto Strategické projekty nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

B.2 Zkvalit ování poskytovaných služeb ve zdravotnictví 

 Klí ové aktivity 

- modernizace technického zázemí a p ístrojového vybavení krajských zdravotnických 
za ízení 

- stabilizace lidských zdroj  ve zdravotnických za ízeních Kraje Vyso ina 

- politika kvality poskytovaných zdravotních služeb 

Tyto Klí ové aktivity nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

 Strategické projekty 

- rekonstrukce interního pavilonu - Nemocnice Jihlava 

- výstavba pavilonu chirurgických obor  a parkovacího domu v Nemocnici T ebí  

Tyto Strategické projekty nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 
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B.3 Adaptace sít  sociálních služeb na nové výzvy 

 Klí ové aktivity 

- prosazování mobilních služeb v systému sociální pé e 

- odstra ování bariér v okolí osob s omezením vlastní mobility 

- dobudování sít  sociálních za ízení 

- odstra ování bariér omezujících sociální za le ování 

- vzd lávání pracovník  za ízení sociálních služeb 

Tyto Klí ové aktivity nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

 Strategický projekt 

- stabilizace a pokrytí kraje sítí pe ovatelské služby 

Tento Strategický projekt nebude mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

C. Ochrana p írodního bohatství 

C.1 Voda jako d ležitá složka krajiny Vyso iny 

 Klí ové aktivity 

- budování a rekonstrukce kanalizací a istíren odpadních vod v obcích 

- ešení technickým a hygienickým normám neodpovídajících systém  zásobování 
pitnou vodou 

- podpora p írod  blízkých zp sob  zadržování vody v krajin , protierozních opat ení a 
revitalizace ních systém  

- zkvalit ování ochrany obcí p ed povodn mi 

V pr hu provád ní rekonstrukce kanalizací m že docházet v asov  omezeném 
úseku k nár stu hlukové zát že vyvolané stavební inností spojenou s rekonstrukcí nebo 
výstavbou kanalizace. 

 Strategický projekt 

- zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod v územích, které jsou v mimo ádném 
zájmu ochrany vod 

Tento Strategický projekt nebude mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 
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C.2 Efektivní hospoda ení s lesy Vyso iny 

 Klí ové aktivity 

- spolupráce s nejv tšími vlastníky les  z ve ejného sektoru na koncepci hospoda ení 
v lesích na území kraje v etn  zp sobu nakládání s vyt ženou d evní hmotou 

- podpora šetrného a udržitelného lesního hospodá ství 

- zvýšení stability lesních porost  a jejich obnova stanovištn  vhodnými d evinami 

- rozvíjení mimoproduk ních funkcí lesa 

- zales ování ploch nevhodných pro zem lskou výrobu 

Tyto Klí ové aktivity nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

D. Moderní infrastruktura 

D.1 Kvalitní regionální silni ní sí  

 Klí ové aktivity 

- zkvalitn ní silni ní sít  v regionu se zacílením na Páte ní silni ní sí  Kraje Vyso ina 
(zkvalitn ní napojení nejvýznamn jších regionálních center na dálnici D1 a spojení menších 
mikroregionálních st edisek s nad azenými regionálními centry koncentrujícími pracovní 

íležitosti a služby) 

Zkvalitn ní silni ní sít  by m lo vést i ke zkvalitn ní povrchu komunikací a s tím 
i souvisejícím mírným snížením hlukové zát že ze silni ní dopravy vyvolané odvalováním 
pneumatik po povrchu komunikací. Sou asn  lze o ekávat zvýšení bezpe nosti provozu. 

Realizace obchvat  by m la p inést výrazné snížení po tu pr jezd  vozidel 
na komunikacích v centrech obcí a obytných zónách, které byly využívány vozidly 

i pr jezdu danou obcí. Odvisle od snížení po tu pr jezdu vozidel v centrech obcí 
a obytných zónách lze o ekávat snížení hlukové zát že vyvolané hlukem ze silni ní dopravy 
na t chto komunikacích. 

 Strategický projekt 

- modernizace komunikací páte ní silni ní sít  v majetku kraje 

- modernizace komunikací páte ní silni ní sít  v majetku státu 

Modernizace dopravní infrastruktury by m la vést i ke zkvalitn ní povrchu 
komunikací a s tím i souvisejícím mírným snížením hlukové zát že ze silni ní dopravy 
vyvolané odvalováním pneumatik po povrchu komunikací. 

Realizace obchvat  by m la p inést výrazné snížení po tu pr jezd  vozidel 
na komunikacích v centrech obcí a obytných zónách, které byly využívány vozidly p i 
pr jezdu danou obcí. Odvisle od snížení po tu pr jezdu vozidel v centrech obcí a obytných 
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zónách lze o ekávat snížení hlukové zát že vyvolané hlukem ze silni ní dopravy na t chto 
komunikacích. 

D.2 Modernizace železnice a zkvalitn ní p epravy osob na železnici 

 Klí ové aktivity 

- modernizace železni ních tratí a uzl  v etn  související technické infrastruktury 

- Modernizace železni ních tratí a uzl  by m la v blízkosti t chto modernizovaných 
železni ních tratí a uzl  p inést snížení hlukové zát že vyvolané železni ní dopravou. 

- obnova vozového parku v rámci regionální p epravy osob po železnici 

Vlivem obnovy vozového parku by m lo dojít v blízkosti železni ních tratí ke snížení 
hlukové zát že vyvolané železni ní dopravou. 

 Strategický projekt 

- modernizace železni ních tratí v Kraji Vyso ina 

- rekonstrukce a modernizace železni ních uzl  a stanic 

Modernizace a rekonstrukce železni ních tratí a uzl  by m la v blízkosti t chto 
modernizovaných a rekonstruovaných železni ních tratí a uzl  p inést snížení hlukové zát že 
vyvolané železni ní dopravou. 

D.3 Zavád ní vhodných energetických zdroj  a úspory energie 

 Klí ové aktivity 

- politická podpora sm rovaná k rozší ení a prodloužení životnosti Jaderné elektrárny 
Dukovany 

- rozvíjení energetických obor  v sekundárním vzd lávání 

- obecná podpora energetických odv tví 

- zvážení výstavby energetické jednotky na energetické využití odpadu 

- podpora pro Vyso inu vhodných alternativních energetických zdroj  (nap . odpadní 
biomasa) 

- zavád ní kogenerace, tj. zdroj  spole né výroby tepla a elektrické energie 

- zavád ní a zvyšování úspor energie 

Zprovozn ní alternativních energetických zdroj  m že v míst  provozu daného 
zám ru (BPS, v trná elektrárna, spalovna apod.) p inést lokální nár st hlukové zát že 
vyvolané provozem daného zám ru je nutno proto zajistit, aby zprovozn ní zám ru nem lo 
negativní vliv na hlukovou situaci v dot ené lokalit  a hluk z provozu realizovaných zám  
byl v souladu s hygienickými limity. 
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D.4 Promyšlené ešení odpad  

 Klí ové aktivity 

- odd lený sb r využitelných složek odpadu a zp tný odb r elektrovýrobk  

- materiálové a energetické využívání odpad  

Zavedení navrhovaného ešení odpad  m že v míst  provozu daného zám ru p inést 
lokální nár st hlukové zát že vyvolané provozem daného zám ru. Je nutno proto zajistit, aby 
zprovozn ní zám ru nem lo negativní vliv na hlukovou situaci v dot ené lokalit  a hluk 
z provozu realizovaných zám  byl v souladu s hygienickými limity. 

 Strategický projekt 

- integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vyso ina (ISNOV) 

Provoz n kterých zám  navržených v rámci ISNOV m že p inést nár st hlukové 
zát že v dot ené lokalit . Je proto nutné zajistit, aby zavedení ISNOV nem lo negativní vliv 
na hlukovou situaci v Kraji Vyso ina. 

D.5 Ší ení ICT infrastruktury 

 Klí ové aktivity 

- vybudování ICT infrastruktury ve ejné správy (optické sít ) 

- budování infrastruktury otev ených FTTX sítí pro domácnosti a firmy 

Tyto Klí ové aktivity nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

 Strategický projekt 

- ROWANet – 3. etapa 

Tento Strategický projekt nebude mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

E. Konkurenceschopná ekonomika 

E.1 Malé a st ední podniky jako páte  regionální ekonomiky 

 Klí ové aktivity 

- podpora malých a st edn  velkých podnik  

- vytvo ení platformy pro komunikaci mezi Krajem Vyso ina a podnikatelskými 
subjekty v kraji za ú elem ešení aktuálních pot eb a problém  podnikatelského sektoru (na 
bázi hospodá ských komor, klastr  apod.) 

- rozvoj inova ní infrastruktury na území Kraje Vyso ina a na podporu s ní 
souvisejícího využívání výsledk  výzkumu a vývoje v podob  nových inovativních výrobk , 
služeb a technologií v podnikovém sektoru 
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- zkvalitn ní terciárního vzd lávání a jeho zam ení na technické obory 

- výstavba budovy Krajské knihovny Vyso iny a investice do jejího technického 
zázemí, vybavení a služeb  

- zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí lidských zdroj  s ohledem na pot eby 
trhu práce a systém st edních škol v kraji 

Tyto Klí ové aktivity nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

 Strategický projekt 

- kampus VŠPJ – odborné u ebny a laborato e 

- výstavba nové budovy Krajské knihovny Vyso iny 

Tyto Strategické projekty nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

E.2 Podpora elektronických služeb a elektronické bezpe nosti 

 Klí ové aktivity 

- zavád ní princip  eGovernmentu 

- realizace projekt  zam ených na komunitní elektronické služby 

- rozvoj sektorových elektronických služeb 

- podpora projekt  zacílených na elektronickou bezpe nost 

Tyto Klí ové aktivity nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

 Strategický projekt 

- prevence elektronické kriminality 

Tento Strategický projekt nebude mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

E.3 Využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu 

 Klí ové aktivity 

- využití polohy Kraje Vyso ina, jeho p írodního, historického a kulturní bohatství pro 
rozvoj cestovního ruchu 

- zkvalit ování a garance služeb v odv tví cestovního ruchu 

- vzd lávání a zvyšování kvalifikace lidských zdroj  v cestovním ruchu 

- podpora innosti turistických informa ních center 

- ízení propagace cestovního ruchu v Kraji Vyso ina krajskou p ísp vkovou organizací 
Vyso ina Tourism 
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- identifikace nových atraktivit cestovního ruchu v Kraji Vyso ina (pivní stezky, 
konferen ní turistika) 

- údržba, zkvalit ování a budování doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (ne 
podpora výstavby a rekonstrukce ubytovacích kapacit) 

Tyto Klí ové aktivity nebudou mít vliv na hlukovou situaci Kraje Vyso ina. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole 
. 6. 

3. 8 Potenciální vliv na památkovou hodnotu území a dochované kulturní d dictví 
(architektonické i archeologické) 

ešené území je územím s archeologickými nálezy. Realizací posuzované koncepce 
Strategie Kraje Vyso ina 2020 nelze vylou it vliv na tato území. Jestliže v pr hu 
stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci jednotlivých zám  
povinni ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn ní umožnit 
záchranný archeologický výzkum. 

Vzhledem k tomu, že není známo p esné umíst ní realizace jednotlivých Klí ových 
aktivit a Strategických projekt , nelze vyhodnotit vliv p edkládané koncepce na kulturní 
památky. 

3. 9 Odpady 

Nejv tší podíl z hlediska produkce odpad  p ipadá na stavební a demoli ní odpady 
a sm sný komunální odpad. Vzniklý odpad je likvidován p evážn  skládkováním. 
Zneškodn ní spalováním i recyklací je používáno jen v omezené mí e. Množství 
separovaného odpadu se celkov  zvyšuje, jeho zp tná recyklace i využití k jiným ú el m 
ovšem nejsou dostate  využívány. 

Odpady, které budou vznikat v souvislosti se zám ry, lze rozd lit na odpady, které 
budou vznikat p i jeho výstavb  a na odpady vznikající za b žného provozu. 

Po dobu výstavby zám  budou vznikat odpady typické pro stavební innosti tohoto 
druhu a rozsahu (zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, úklidové práce, 
apod.). 

hem výstavby zám  budou vznikat odpady charakteru nevyužitých ástí 
konstruk ních prvk  (nap . zbytky neupot ebených t snících fólií, zbytky potrubí, kabel  aj.). 
Dále budou vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy 
odpadních obal  (papírové a lepenkové obaly i plastové obaly od stavebních a montážních 
hmot, úlomky cihel, betonu, nevyužité ásti kovových konstrukcí /železo a ocel, sm sné 
kovy/ atd.). 

Rozvojové opat ení Promyšlené ešení odpad  podporuje ú elné a efektivní ešení 
edcházení vzniku odpad , t íd ní odpad , materiálové využití odpad , nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady a energetické využití jinak nezpracovatelného 
komunálního odpadu 
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Navržená opat ení by m la obecn  vést ke snižování nadm rné environmentální 
zát že, k udržení a následnému zlepšování podmínek prost edí a s tím spojeným p íznivým 
dopadem na životní prost edí a zdraví populace. Odpady je ale nutné spalovat pouze 
ve vhodných za ízeních, které umož ují jejich energetické využívání, a striktn  p itom 
dodržovat podmínky pro spalování t chto odpad , aby bylo v maximální mí e zamezeno 
vzniku n kterých složek emisí (dioxin  aj.).  

 V p ípad  výstavby za ízení na energetické využití odpadu se jedná o kone né odstran ní 
odpad  a tím eliminaci jejich dalšího negativního vlivu na životní prost edí. Je t eba ale v co 
nejvyšší mí e minimalizovat vlivy provozu za ízení (hlukové zatížení, emise) na obyvatelstvo 
žijící v blízkosti tohoto zám ru. 

4. Veškeré sou asné problémy životního prost edí, které jsou významné 
pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro 
životní prost edí (nap . oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních 
právních p edpis ) 

Výhodou Kraje Vyso ina je zachované isté životní prost edí. Vzhledem k p írodním 
i dopravním podmínkám zde vznikly p edevším podniky, které nezne iš ují životní prost edí 
a nové investice jsou budovány již s ohledem na p ísné normy. Jako nejv tší zne iš ovatel 
ovzduší se tak jednozna  projevuje dálnice, kontaminace p dy je v porovnání s ostatními 
kraji zanedbatelná. Lze íci, že Kraj Vyso ina je zdravým ostrovem mezi t emi aglomeracemi 
- pražskou, brn nskou a víde skou. I díky tomu se jako první z kraj  stal lenem organizace 
zdravých m st a region  a nese titul „zdravý“ Kraj Vyso ina. 

Mnoho rybník  Kraje Vyso ina bylo v minulosti zrušeno pro získání v tšího množství 
zem lské p dy. N které rybníky byly vážn  poškozeny vlivem velkých vod, asto 
zp sobených nevhodným hospoda ením v povodí. Neúm rné množství rybník  je ve špatném 
technickém stavu, zaneseno splachy z orné p dy (zabahn no). ada vodních tok  je nevhodn  
technicky upravených, nivní louky a prameništ  jsou odvodn na. Revitalizace komplexn  
odvodn ných pozemk  naráží na nepr chodnost z hlediska vlastnických zájm  a setkává se 
zatím s jen mizivým zájmem o realizaci nápravných opat ení v takto postižených pramenných 
oblastech. Pot eba revitaliza ních opat ení se týká podstatné ásti povodí i vlastních drobných 
vodote í v oblastech p ítok  Želivky, Jihlavy, Moravské Dyje. Negativn  se projevuje 
uplat ování nevhodných zp sob  odbah ování rybník  vyhrnováním b eh  v etn  litorálního 
pásma, ni ení údolních niv vodních tok  zavážením p ebyte nými zeminami ze stavebních 
prací (v etn  rybni ního bahna). Snahou o navržení a výstavbu n kterých nep im en  
projektovaných vodohospodá ských d l jsou vodní toky vystaveny nebezpe í fragmentace. 

Kvalita povrchové i podzemní vody není v n kterých oblastech kraje na vysoké 
úrovni. P inu lze hledat v p edcházejícím období s ohledem na intenzivní zem lství 
a nedostate ném išt ní odpadních vod. Díky výstavb  nových istíren odpadních vod 
i rekonstrukci stávajících, dochází postupn  k zlepšování tohoto stavu. 

V období uplynulých padesáti letech došlo k výrazným zm nám co do využívání p d 
na Vyso in . D ív jší rovnováha v p írod  tvo ená mozaikou polí, luk, les  a r zných 
remízk  byla narušena. Více než polovinu území kraje pokrývá zem lská p da. Závažn jší 
však je, že p es typický kopcovitý terén Vyso iny je stupe  zorn ní 77 %, což je výrazn  více 
než republikový pr r. 
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V n kolika málo posledních letech se stále v tším problémem stává využití 
zem lské p dy k výrob  elektrické energie z alternativních zdroj . Na rozsáhlých plochách, 
kde d íve zlátlo obilí, dnes stojí farmy solárních elektráren, nebo zde rostou velkoobjemové 
plodiny pro využití v elektrárnách na biomasu nebo bioplyn. 

Lesy vyso iny mají nep íznivou druhovou skladbu, kdy p evažují smrkové porosty 
s nízkou stabilitou. Následkem nízké stability je v lesním hospodá ství velmi vysoký podíl 
nahodilých t žeb, vysoká ztrátovost p i zales ování a nemalé škody zv í. Negativn  se 
projevuje snaha o um lé zales ování nelesních p d kulturami stanovištn  nep vodních 
jehli natých d evin. Krom  hospodá ských ztrát p i neujmutí sazenic vlivem p ísušk  je 
negativní i environmentální dopad, protože se mnohdy jedná o extenzívn  využívané lu ní 
porosty s vysokým podílem dvoud ložných rostlin, které se tak stávají vzácnými. 

etrvávající snaha o intenzivní produk ní využití p dy na zorn ných katastrech se 
negativn  projevuje v krajin  vyso iny erozními splachy. Dalším problémem je zvýšené 
užívání um lých hnojiv a ochranných chemických p ípravk  na plochách stejnorodých 
polních kultur (zejména p i rozší eném p stování kuku ice). V krajin  p ibývá 
neobhospoda ovaných postagrárních lad - dochází k samovolnému zar stání opoušt ných, 

e p ístupných a dlouhodob ji neobhospoda ovaných pozemk , což vnáší do krajiny 
dynamické sukcesivní prvky. Dosud se v Kraji Vyso ina neuplat ují agroenvironmentální 
programy, které by mohly tuto ne práv  p íznivou situaci napomoci áste  napravit. V kraji 
se rozši ují agresivní druhy rostlin – bolševník velkolepý, k ídlatka sibi ská a sachalinská 
(a jejich k íženci) a netýkavka žlaznatá. P esná evidence ší ení agresivních druh  rostlin 
neexistuje. 

Jedním z nejv tších problém  na území Kraje Vyso ina z hlediska ohrožení životního 
prost edí jsou staré ekologické zát že resp. kontaminovaná místa. Na území kraje se nacházejí 
desítky starých ekologických zát ží a kontaminovaných míst charakteru starých skládek 
a pr myslových objekt . ada ekologických zát ží z stává ne ešena p edevším tam, kde 
náklady na sanaci p esahují cenu vlastních nemovitostí, nejsou vyjasn na vlastnická práva 
nebo kde p evod nemovitosti na nového vlastníka nebyl vázán na povinnost provedení sanace. 

Na základ  analýzy stavu životního prost edí Kraje Vyso ina byly stanoveny silné (S) 
a slabé stránky (W), p íležitosti (O) a hrozby (T) stavu a ochrany životního prost edí, 
vztahující se k ešené problematice: 

Silné stránky: 

 pom rn  nízké zne išt ní ovzduší, 

 mozaika zachovaných cenných p írodních území, zejména v CHKO Ž árské vrchy 
a CHKO Železné hory, v maloplošných zvlášt  chrán ných územích a v dalších lokalitách 

etn  evropsky významných (Natura 2000), 

 zachovaný krajinný ráz v p írodních parcích, málo narušený krajinný ráz ve volné 
krajin , vegeta  pestrá hluboká údolí ek, lokální atraktivní krajinné scenérie, pestrá 
krajinná mozaika, 

 funk ní sí  odd leného sb ru využitelných obalových složek komunálního odpadu, 
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 významná produkce obnovitelných energetických surovin na území Kraje Vyso ina 
ze zem lské a lesnické innosti, 

 aktivní p ístup obyvatelstva kraje k úsporám energie. 

Slabé stránky: 

 neúplná sí  chrán ných území, lokáln  nízký stupe  ekologické stability krajiny, 

 neúplná sí  p írodních park , 

 nedostatek informaci o environmentálním smýšlení obyvatelstva, 

 narušení p írod  blízkého charakteru vodních tok , údolních niv, nízká vodní retence 
krajiny, 

 pom rn  nízký podíl materiálového i energetického využití odpad , 

 nízký podíl sb ru a využití bioodpadu, 

 vysoký stupe  radonového rizika, 

 omezený potenciál vodních tok  v Kraji Vyso ina pro další rozvoj vodních elektráren, 

íležitosti: 

 vytvo ení integrovaného systému odpadového hospodá ství založeném 
na materiálovém a energetickém využívání odpad , 

 edcházení vzniku odpad  a podpora odd leného sb ru a využití odpad  (zejména 
biologicky rozložitelných odpad ), 

 regulace individuální automobilové dopravy ve m stech, 

 vytvo ení systému environmentálního vzd lávání obyvatelstva, 

 tvorba ekologicky hodnotné krajiny, 

 náhrada neobnovitelných zdroj  energie pro Vyso inu vhodnými alternativními 
energetickými zdroji, 

 erpání finan ních prost edk  z národních zdroj  a ze strukturálních fond  EU 
s pozitivním dopadem na životní prost edí. 

Hrozby: 

 zvyšování ukládání odpad  na skládky, 

 zne išt ní ovzduší v sídlech v d sledku nevhodného umís ování zdroj  zne išt ní, 

 etrvávání starých ekologických zát ží zejména starých skládek, 

 neobhospoda ování ploch s biotopy, které jsou vázané na lidskou innost, 
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 zanikání biotop  voln  žijících živo ich  a plan  rostoucích rostlin nešetrným 
umís ováním staveb, snižování hodnoty krajinného rázu výraznými technickými zásahy, 

 fragmentace krajiny liniovými stavbami s technologickým ešením nešetrným 
k životnímu prost edí, 

 snižování biodiverzity ve volné krajin , 

 zvyšující se aktivita subjekt  zabývajících se v Kraji Vyso ina rozvojem nevhodných 
alternativních zdroj  energie (v trné elektrárny), 

 zaniknutí za ízení pro handicapované živo ichy, 

 podce ování ochrany životního prost edí. 

5. Cíle ochrany životního prost edí stanovené na mezinárodní, 
komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke koncepci, 
a zp sob, jak byly tyto cíle vztahy v úvahu b hem její p ípravy, zejména p i 
porovnání variantních ešení 

V rámci posuzování vliv  Strategie Kraje Vyso ina 2020 na životní prost edí byla 
hodnocena jedna p edkládaná varianta Prioritních oblastí, Rozvojových opat ení, Klí ových 
aktivit a Strategických projekt . Vliv na jednotlivé složky životního prost edí byl hodnocen 
u všech vyjmenovaných Klí ových aktivit a Strategických projekt . 

Jednotlivé koncepce, které mají ur itý vztah k posuzované lokalit  jsou zmín ny 
v kapitole . 1.5 tohoto dokumentu. 

V rámci návrhu ešení Strategie Kraje Vyso ina 2020 byly v rámci možností 
maximáln  respektovány požadavky na ochranu životního prost edí a všech jeho složek. 

Lze konstatovat, že Strategie Kraje Vyso ina 2020 má úzkou návaznost na ostatní 
koncep ní dokumenty, p ípadné vzniklé závažné rozpory od t chto koncepcí musí být 
do strategie zapracovány a schváleny p íslušnými ú ady. 

6. Závažné vlivy (v etn  sekundárních, synergických, kumulativních, 
krátkodobých, st edn dobých a dlouhodobých, trvalých a p echodných, 
pozitivních a negativních vliv ) navrhovaných variant koncepce na životní 
prost edí 

Strategie Kraje Vyso ina 2020 byla navržena monovariantn . Jednotlivé Klí ové 
aktivity a Strategické projekty navrhované v rámci strategie nemají charakter konkrétních 
opat ení i aktivit a proto nelze p esn  vyhodnotit jejich vlivy na jednotlivé složky životního 
prost edí. Konkrétní vlivy budou záviset na zp sobu jejich realizace. U konkrétních zám  
realizovaných v rámci realizace Strategie Kraje Vyso ina 2020 lze p edpokládat posouzení 
jejich vliv  na jednotlivé složky životního prost edí v rámci procesu EIA. 

Zhodnocení stávajících a p edpokládaných vliv  realizace p edkládané koncepce je 
sou ástí kapitoly . 3 tohoto hodnocení. V této kapitole jsou uvedeny jednotlivé Klí ové 
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aktivity a Strategické projekty v p ehledné tabulce a jejich vliv na jednotlivé složky životního 
prost edí spolu se slovním vyhodnocením. 

V rámci vyhodnocení a specifikace potenciálních vliv  na jednotlivé složky životního 
prost edí, které by mohly být realizací posuzované koncepce ovlivn ny, byly vzaty v potaz 
i možné kumulativní a synergické vlivy. Realizací posuzované koncepce by mohlo docházet 
k t mto kumulativním a synergickým vliv m: 

V souvislosti s návrhem nových prvk  dopravní infrastruktury, jejichž hlavním 
úkolem je odvedení dopravy mimo intravilány m st a obcí, lze p edpokládat snížení expozice 
obyvatel emisnímu a imisnímu dopravnímu zne išt ní. Koridory železni ní dopravní 
infrastruktury lze v synergickém posouzení jednozna  považovat za pozitivní vzhledem 
k podpo e ekologického zp sobu p epravy. Mezi negativní synergické vlivy lze za adit zábor 

dy kategorie ZPF, které se u jednotlivých zám  kumulují. Zvýšením kvality dopravní sít  
lze zárove  p edpokládat navýšení intenzity dopravy. 

6. 1. Vyhodnocení vlivu jednotlivých klí ových aktivit v p ehledné tabulce 

V následující kapitole jsou uvedeny jednotlivé Klí ové aktivity a Strategické projekty 
v p ehledných tabulkách, kde je íseln  specifikován jejich vliv na jednotlivé složky životního 
prost edí. 

 Vyso ina jako atraktivní venkovský prostor 

Funk ní regionální st ediska 

Dominantní centra regionu se musí od ostatních st edisek lišit nejen vyšší koncentrací 
obyvatelstva, nýbrž i po tem pracovních p íležitostí a nabídkou služeb. Tuto podmínku 
spl ují krom  krajského m sta (statutární m sto Jihlava) pouze okresní m sta. Jinými slovy 
zázemí Jihlavy a okresních m st tvo í v mnoha ohledech práv  jejich správní obvod (region 
dojíž ky za prací do Jihlavy mírn  p esahuje do ostatních okres , p edevším do okresu 

ebí ), všechna ostatní menší st ediska jsou v hierarchii sídelního systému Kraje Vyso ina 
minimáln  o stupe  níže. Jistou konkurenci pro okresní m sta p edstavují v posledních letech 
dynamicky se rozvíjející st ediska v blízkosti dálnice D1. Pracovní funkce Velkého Mezi í 
a Humpolce vzrostla, p esto však v mnoha parametrech tato m sta za centry okres  
zaostávají. 

Postavení Jihlavy mezi ostatními krajskými m sty je pon kud výjime né. Vzhledem 
k popula ní velikosti Jihlavy (spolu s Karlovými Vary tvo í dvojici nejmenších krajských 

st) je správní obvod Kraje Vyso ina rozlohou p íliš velký (pátý nejv tší). 

estože Jihlava z hlediska po tu obyvatel nemá ideální p edpoklady pro integraci 
celého území kraje, z hlediska pracovních a obslužných funkcí a koncentrace ekonomických 
inností další regionální st ediska p evyšuje. 

Pot eba posilování pozice Jihlavy nevyplývá jen z jeho statutu krajského m sta. 
ležitá je rovn ž jeho pozice v rámci eské republiky v centru státu s výborným dálni ním 

napojením. Nelze také opomenout centrální polohu Jihlavy vzhledem k územnímu vymezení 
Kraje Vyso ina. Tyto p edpoklady je možné využít pro umíst ní dalších institucí a služeb 
regionálního i nadregionálního významu v krajském m st . Jedná se nap íklad o projekt 
vybudování kongresového centra, investice do v decko-informa ního zázemí Vysoké školy 
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polytechnické Jihlava, jakým je nap íklad výstavba výukového centra i z ízení nové 
akademické knihovny, a které poskytnou akademickým pracovník m a student m 
odpovídající zázemí. 

Rozvoj regionálních center by m l spo ívat v budování a modernizaci dopravní 
a technické infrastruktury, zvyšování kvality ve ejných služeb, mezi nimi p edevším školství, 
zdravotnictví a sociální infrastruktury a služeb. Všechna tato témata jsou ešena v rámci 
jiných opat ení. Smyslem tohoto opat ení je zd razn ní významu regionálních st edisek, 
na jejichž rozvoji bude patrn  záviset další rozvoj celého kraje. Proto by jim m la být 

nována speciální pozornost. Kraj Vyso ina je p edevším venkovským regionem. Okresní 
sta p edstavují v tomto venkovském prost edí imaginární ostrovy, jež jsou tahouny 

regionálního rozvoje jejich širšího zázemí. Jako p ekážky pro rozvoj center mohou p sobit 
nevyužívané lokality s adou narušených areál  a objekt  jako poz statky po hospodá ské 
innosti i armád . Oživením a znovu využitím t chto lokalit m že pak vzniknout nový 

prostor pro rozvoj podnikání i dalších služeb prosp šných pro obyvatele i návšt vníky 
regionu. 

Vyšší koncentrace obyvatel p edevším v souvislosti s posilováním pracovních 
a obslužných funkcí sebou nese zvýšené zatížení center regionálních st edisek. Dopravní 
ešení pro odstran ní tohoto problému je asto spojováno s konceptem, který se nazývá 

„doprava v klidu“ (parkovací domy, záchytná parkovišt , systémy park&ride, park&walk 
apod.). Parkování a odstavování vozidel je dnes nedílnou sou ástí dopravních systém  
velkých m st, p emž ešení dopravy v klidu se m že stát jedním z jejich významných 
regula ních prvk . Další vhodnou p íležitostí pro ešení dopravního zatížení je vybudování 
sít  cyklostezek ve m stech a poskytnout tak jejím obyvatel m vhodnou alternativu 
k individuální automobilové doprav . 

itažlivý venkov 

estože lze Kraj Vyso ina ozna it jako typicky venkovské území, nejedná se 
v žádném p ípad  o upadající, skomírající i dokonce mrtvý region. Naopak, vnit ní potenciál 
venkova Vyso iny je zna ný, což se mj. projevuje v aktivit  regionálních samospráv 

i tvorb  projekt , prost ednictvím kterých se uchází nejen o finan ní prost edky 
z evropských fond , ale také z národních a krajských dota ních zdroj . Významná, i když jen 

žko m itelná, je aktivita ob an  v oblasti volno asových aktivit. Zachování regionálního 
kulturního d dictví p edstavuje jednu z podmínek života a udržitelného rozvoje venkova 
a venkovské spole nosti. Stejn  jako innost ob anských sdružení v oblasti sportu. Nedílnou 
sou ástí reality venkova Vyso iny je existence místních hasi ských sdružení, která jsou 
v popula  malých sídlech nejd ležit jším zdrojem spole enského života. P ínosem pro další 
rozvoj venkovského prostoru Vyso iny je zvyšující se aktivita místních ak ních skupin 
(MAS) vycházející z aktuálních pot eb daného území. 

Problémem venkovských oblastí je nízká diverzifikace pracovních p íležitostí, 
podmín ná objektivními nevýhodami malého a st edního podnikání na venkov  (snížený 

ístup k informacím, ke kapitálu, vyšší náklady a pod.). Potenciál se skrývá ve využívání 
místních specifických podmínek a p íležitostí opírající se o místní tradice a dovednosti. Místní 
specifika se odvíjí od p írodních podmínek a tradic, které v minulosti i dnes vytvá í jedine né 

edpoklady pro ur itou specializaci a p irozen  tak zvyšují konkurenceschopnost výrobk . 
V neposlední ad  jsou tyto innosti i sou ástí kulturního d dictví území a spoluvytvá í jeho 
specifické rysy. Rozvoj ob anské vybavenosti a dalších aktivit na venkov  je vhodné 
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sm ovat do znovuvyužití „venkovských brownfields“, kam pat í nap íklad drobné vesnické 
statky, usedlosti, fary, bývalé školy, kulturní domy, apod. 

Koncept udržitelného venkova není možný bez alespo  vyhovující infrastruktury. 
Jedná se p edevším o infrastrukturu dopravní, což v p ípad  Kraje Vyso ina vzhledem 
k rozt íšt nosti sídelní struktury znamená rozsáhlé investice. Také investice do technické 
infrastruktury si vyžádají zna né finan ní prost edky. 

Kvalita života na venkov  je nepochybn  determinována také kvalitou dopravní 
obslužnosti v území. Dobrá dopravní obslužnost území zajistí nejen p ístup venkovského 
obyvatelstva k pracovním p íležitostem a službám dostupných ve st ediscích Kraje Vyso ina. 
Je rovn ž p edpokladem pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Rozvinutý systém ve ejné 
dopravy má podstatný vliv na omezení individuální p epravy osob, což v d sledku eliminuje 
negativní vlivy na kvalitu životního prost edí, resp. na zne išt ní ovzduší mobilními zdroji. 

Rozvoj zem lství 

Bezprost ední sou ástí venkova Vyso iny je zem lství, a to nejen proto, že je zde 
v primárním sektoru zam stnán ve srovnání s ostatními kraji R vysoký podíl pracovní síly. 
Zem lství hraje také významnou roli v krajinotvorné innosti. Krajina Vyso iny je jednou 
z nev tších (trvalých) hodnot tohoto regionu, jíž je t eba chránit a pe liv  zvažovat veškeré 
zásahy do její koncepce. Vlivy prvovýroby na krajinné ekosystémy jsou p itom jak kladné 
(vznik a udržování asto vzácných antropicky podmín ných ekosystém ) tak i záporné, 

ekro í-li intenzita i zp sob výroby p írodní limity. D ležitá je proto podpora takových 
zp sob  hospoda ení, které jsou v souladu se správnou zem lskou praxí, v etn  
biozem lství a zpracování bioprodukt . V oblastech se zvláš  vysokými nároky na kvalitu 
prost edí (v etn  ochranných pásem významných zdroj  pitné vody) však m že být 
prvovýrobní potenciál natolik omezen, že je nutno tuto disproporci v rovných podmínkách 
sout že vynahradit. 

Území Kraje Vyso ina nebylo nikdy výrazn  zasaženo rozsáhlou industrializací a jeho 
ryzí venkovský ráz tak z stal zachován s širokou škálou místních specifik. Na ta lze navázat 
rozvoj venkovské turistiky, agroturistiky a dalších šetrných forem cestovního ruchu, kterou je 

eba považovat za jeden z hlavních alternativních zdroj  p íjm  zem lského venkova. 

Krom  nacházení zdroj  p íjm  zem lc  v agroturistice je pot eba využívat i dalších 
možností, jak diverzifikovat jejich innost a tím i p íjmy (nap . z obchodní, emeslné a jiné 
innosti). Zdroje jiných p íjm  vychází z konkrétních specifických podmínek regionu 
i lokality. Rozvíjení innosti zem lských subjekt  mimo hlavní obor jejich podnikání 

posiluje stabilitu firem a tím i stabilitu pracovních p íležitostí lokalizovaných ve venkovských 
sídlech. D ležitou podmínkou rozvoje, jak zem lské prvovýroby, tak i ostatních inností, je 
odpovídající odborné vzd lání a další související znalosti (nap . administrativní zvládnutí 
podnikání, základní dota ní gramotnost). 
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Tabulka . 9: íselné vyhodnocení Klí ových aktivit a Strategických projekt  
Prioritní oblasti Vyso ina jako atraktivní venkovský prostor 
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Klí ové aktivity 

posilování pozice krajského m sta rozši ováním nabídky ve ejných institucí a služeb 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +2 

modernizace infrastruktury ve ejných služeb v regionálních centrech 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

zvyšování kvality dopravní infrastruktury regionálních center 

-1 -1 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 

podpora aktivní venkovské spole nosti podporou volno asových aktivit 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

rozvíjení místních tradic a specifik 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

podpora aktivních místních ak ních skupin (MAS) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

modernizace dopravní a technické infrastruktury venkovských obcí 

-1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 +1 +1 +1 

technická a organiza ní podpora dopravní obslužnosti území 

-1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 +1 0 +1 

podpora zem lské prvovýroby a propagace regionálních produkt  a bioprodukt  z místní zem lské 
výroby 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

hledání p íležitostí ve venkovské turistice a agroturistice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

rozvíjení mimoproduk ních funkcí zem lské výroby 

+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Strategické projekty 

ve ejná doprava 

-1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 +1 +1 +2 

Vysv tlivky k tabulce: 

-3 závažný záporný vliv 

-2 významn  negativní vliv 
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-1 negativní vliv 

0 bez vlivu 

+1 pozitivní vliv 

+2 významný pozitivní vliv 

? možný negativní vliv 

 Lidé na Vyso in  

Efektivní a cílené vzd lávání 

Toto rozvojové opat ení se týká p edevším sekundárního vzd lávání. To stojí v Kraji 
Vyso ina p ed adou výzev. První z nich vyplývá z nep íznivého demografického vývoje, 
který od poloviny devadesátých let minulého století vykazoval nejen Kraj Vyso ina, ale i celá 

eská republika. Jedná se p edevším o prudký pokles po tu živ  narozených, který se nutn  
musí projevit, a také se v sou asnosti projevuje, v poptávce po st edoškolských oborech. 

Je jasné, že rozvoj systému regionálního vzd lávání nem že jít pouze cestou zavád ní 
nových obor  vzd lávání (obor energetik na St ední pr myslové škole v T ebí i), ale 
i efektivním rozmíst ním stávajících obor  a optimalizací škol a školských za ízení 

izovaných krajem. Stávající systém normativního financování školství zp sobuje, že st ední 
školy v kraji spíše bojují o studenty, od jejichž po tu se odvíjí opodstatn nost jejich existence. 
K tomuto stavu p ispívá bezpochyby i vnímání maturitních obor  jako celospole ensky více 
prestižních než pouhý výu ní list. Výsledkem je tak to, že se na obory zakon ené maturitní 
zkouškou dostávají podpr rní studenti, kte í nemají studijní p edpoklady pro zvládnutí 
požadovaného u iva. T mto žák m chybí asto i pot ebná motivace a v ad  p ípad  s sebou 
strhávají také talentované žáky. Úsilí st edních škol udržet si i studenty, jejichž výkonnost by 
jim p ed dvaceti lety neumožnila navšt vovat a absolvovat obor s maturitou, je asto vyšší, 
než produkovat osobnosti p ipravené pro život v praxi a schopné konkurence na trhu práce. 
Na druhou stranu mezikrajské porovnání výsledk  státních maturit v roce 2011 vyznívá 
pro Kraj Vyso ina velmi p ízniv  ( tvrtý nejúsp šn jší po Praze, Královéhradeckém 
a Jihomoravském kraji). 

Oborové zam ení st edních škol by se m lo rámcov  odvíjet od struktury 
zam stnanosti v Kraji Vyso ina. Ta má dlouhodob  jistá specifika, která by nem la být 
opomíjena, ale ani ú eln  modifikována. Kraj Vyso ina se dlouhodob  vyzna uje nejvyšší 
mírou zam stnanosti v primárním sektoru, velmi nadpr rnou mírou zam stnanosti 
v sekundárním sektoru, kde jednozna  dominuje zpracovatelský pr mysl a velmi 
podpr rným zastoupením terciéru, tedy služeb, na zam stnanosti v regionu. Kraj Vyso ina 
je tedy výrobním krajem a této skute nosti by m lo více odpovídat oborové zam ení 
sekundárního stupn  po áte ního vzd lávání. 

V sou asnosti nejsou výrobními spole nostmi nutn  vyžadováni absolventi 
maturitních obor . Poptávka ze strany velkých zam stnavatel  p sobících v pr myslu 
sm uje p edevším mezi pracovníky s technickým a emeslným vzd láním. V žádném p ípad  
nejde o firmy typu montoven, které do výroby p ijímají v tšinou kohokoliv bez ohledu 
na stupe  vzd lání a dosta ující kvalifikací je zru nost. Na druhou stranu absolventi st edních 
škol s ekonomickým vzd láním se potýkají v regionu s extrémní konkurencí ve svém 
segmentu trhu práce. Nez ídka musí hledat uplatn ní v jiných krajích. Sekundární vzd lávání 
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zde tedy na stran  jedné není slad no s pot ebami regionálního trhu práce, na stran  druhé 
z prost edk  vynaložených do p ísp vkových organizací kraje profitují jiné regiony 
v d sledku emigrace mladé pracovní síly z Kraje Vyso ina. 

Ur itý nesoulad na trhu práce existuje samoz ejm  ve v tšin  region , o emž 
vypovídají mimo jiné i statistiky MPSV R, které dávají do pom ru absolventy registrované 
na ú adech práce a volná pracovní místa zde hlášená, která jsou ur ena i absolvent m, dle 
požadovaného stupn  a oboru vzd lání, ale také dle konkrétních profesí. áste ný vliv 
na tento nesoulad mají samoz ejm  sami mladí lidé a jejich rodi e, kte í mnohdy vnímají 

ební obory, ale nap . i maturitní obory na technicky zam ených st edních školách jako 
mén  reprezentativní formu vzd lání pro své potomky. V této oblasti by formou informa ních 
a motiva ních kampaní (p ípadn  kariérové poradenství) mohly p isp t k pozitivn jšímu 
vnímání technických obor  všechny t i dot ené subjekty, tedy Kraj Vyso ina, pr myslové 
podniky a st ední, resp. i základní školy v regionu. 

Zvýše uvedeného lze konstatovat, že parametrem kvality regionálního vzd lávání 
v Kraji Vyso ina je jeho oborové zam ení. ili to, zda odráží pot eby regionálního trhu práce 
i nikoli. Z dotazníkového šet ení realizovaného mezi firmami v Kraji Vyso ina pro pot eby 

po ízení Regionální inova ní strategie Kraje Vyso ina jednozna  vyplývá, že nikoli. Celá 
ada dotazovaných majitel i ídících pracovník  nejvýznamn jších firem v kraji postrádá 
edevším mladé pracovníky s kvalifikací, jež by odpovídala alespo  v minimální mí e jejich 

pot ebám. P itom bu  deklarovali, že jsou ochotni spolupracovat se školskými za ízeními 
na výuce praktických dovedností u i student  maturitních obor , nebo tak již sami iní. 
V propojení obor  sekundárního vzd lávání na praxi by mohla hrát d ležitou roli zájmová 
sdružení firem v kraji, a  již jde o hospodá ské komory nebo o oborové klastry. 

Zám rem Kraje Vyso ina bude v následujícím plánovacím období pokra ovat 
ve vybavování školských za ízení. To by m lo být zam eno p edevším na technicky 
zam ené školy, do kterých by se m lo dostat takové vybavení, s jehož obdobou se m že žák 
školy setkat v praxi. 

Z již zmín ného dotazníkového šet ení byl p edevším ze strany spole ností se 
zahrani ní kapitálovou ú astí asto vznášen požadavek na jazykovou vybavenost, p emž 
v drtivé v tšin  p ípad  posta uje angli tina. P estože tedy v Kraji Vyso ina stejn  jako v celé 

R dominují mezi zahrani ními firmami ty, jejichž mate ská spole nost sídlí v N mecku, 
znalost n iny nebývá v p ípad  jazykových požadavk  na pracovní pozice podmínkou, 
nebo  angli tina p edstavuje b žný komunika ní jazykový nástroj v rámci drtivé v tšiny 
nadnárodních spole nosti i firem v rodinném vlastnictví s pobo kou v našem regionu. Proto je 

eba se vyrovnat i se skute ností, že angli tina je a bude vyžadována nejen pro pracovní 
pozice v obchodních a ekonomických odd lení firem, nýbrž i od n kterých d lnických pozic 
ve výrob . Obdobn  byl n kterými p edstaviteli soukromého sektoru kladen d raz 
na po íta ovou gramotnost, což je u sou asné mladší složky populace menší problém než 
vybavenost cizím jazykem. Lze p edpokládat, že nároky na znalost angli tiny a po íta ovou 
gramotnost lidských zdroj  se budou v ase zvyšovat. Na tyto požadavky musí reagovat 
regionální školství ve všech stupních po áte ního vzd lávání. 

ležitým p edpokladem kvalitního vzd lávacího systému je vzd lávání samotného 
pedagogického personálu, které by m lo reflektovat nejnov jší poznatky v oborech, které jsou 
vyu ovány na školských pracovištích lokalizovaných v kraji. 
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Uplatnitelnost na trhu práce není dána pouze kvalitním vzd láním. N které specifické 
skupiny osob jsou p i hledání zam stnání mén  úsp šné než jiné. Mezi ohrožené skupiny 
na trhu práce pat í zejména lidé nad 50 let, pokud v tak vysokém v ku ztratí zam stnání, které 
vykonávali desetiletí. Rovn ž matky, které se cht jí zapojit do pracovního procesu 
po mate ské dovolené, se potýkají s problémem nalezení vhodné pracovní pozice. Zhoršenou 
uplatnitelnost na trhu práce mají i absolventi škol i osoby se zdravotním handicapem. Díl ím 
ešením pro tyto skupiny obyvatelstva na trhu práce m že být vhodn  nastavený systém 

celoživotního vzd lávání. 

Trh práce prochází v ase zm nami a vyzna uje se zna nou dynamikou. Pracovní síly 
se p esouvají mezi sektory národního hospodá ství, jsou zavád ny nové technologie a metody 
ízení, což ve zna né mí e zvyšuje nároky na adaptabilitu lidských zdroj . Na aktivní politiku 

zam stnanosti aplikovanou Ú adem práce eské republiky a jeho krajskými pracovišti jsou 
ro  vynakládány nemalé finan ní prost edky. Aktivní politika zam stnanosti v sob  

edevším zahrnuje systém kvalifikací a rekvalifikací. Výsledky kvalifikací, rekvalifikací 
a také všech úrovní vzd lávání podporovaných z ve ejného sektoru by m ly být monitorovány 
a vyhodnocovány, neboli systém monitoringu vzd lávání v kraji by m l p inést zp tnou vazbu 
o výsledcích regionálního vzd lávání. 

Zkvalit ování poskytovaných služeb ve zdravotnictví 

Úrove  systému zdravotní pé e se do zna né míry odvíjí od nastavení jeho 
financování. To v sou asnosti neumož uje nejv tším zdravotnickým za ízením v kraji, jimiž 
jsou krajské nemocnice, dovolit si náro jší investice hradit z vlastních zdroj . Úkolem 
Kraje Vyso ina je najít další finan ní zdroje na ty investi ní zám ry, které jsou již z hlediska 
doby realizace neodkladné. Dlouhodob  je investi ní deficit nejvíce patrný v technickém 
zázemí nemocnic a jejich p ístrojovém vybavení. Vzhledem k omezeným možnostem 
financování modernizace nemocnic a celkového rozvoje zdravotnické infrastruktury 
ve spojitosti s finan ní náro ností akcí, kterými investice do zdravotnických za ízení 
rozhodn  jsou, musí být kladen d raz na maximální efektivnost alokace dostupných zdroj . 

Rozmíst ní investic do p ístrojového vybavení by m lo být in no s ohledem 
na o ekávaný po et uživatel  a prostorovou alokaci konkrétní služby, kterou krajské 
zdravotnictví poskytuje nebo bude poskytovat. V této souvislosti se nabízí úvahy sm ující 
k možnému soust ed ní n kterých typ  služeb jen do ur itých zdravotnických za ízení v kraji. 

Kvalita zdravotní pé e, kterou nabízejí zdravotnická za ízení v regionu, se do zna né 
míry odvíjí od lidských zdroj , které ji poskytují. Nejde jen o kvalifikovanost léka , ale 
i odbornou úrove  neléka ského zdravotnického personálu a dalšího personálu. Kvalita 
zdravotnického personálu a jeho v ková struktura bude závislá jednak na úrovni vzd lávacího 
systému ve zdravotnictví a jednak na vytvá ení podmínek pro alokaci a stabilizaci lidských 
zdroj  v kraji. Bez dostate né motivace v podob  poskytnutí adekvátní pracovní perspektivy 
a adekvátního ohodnocení zdravotnického personálu bude docházet k fluktuaci 
zdravotnického personálu v krajských nemocnicích. V tom p ípad  nebude dlouhodob  
možné budovat kompaktní regionální zdravotnictví. 

Ke zkvalit ování poskytovaných zdravotnických služeb v kraji mj. p ispívají procesy 
zavád ní systému jakosti a akreditací krajských nemocnic. 
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Adaptace sít  sociálních služeb na nové výzvy 

Sou asný systém poskytování sociální pé e bude v následující dekád  zcela jist  
vystaven tlak m, které povedou k jeho modifikaci. Silná povále ná generace se stane hlavním 

íjemcem sociální pomoci, p emž je t eba vzít v úvahu také stále se zvyšující st ední délku 
života eské populace. Druhým, nemén  závažným faktorem, je ochota a možnosti 
spole nosti zvyšovat objem finan ních prost edk  sm rovaných do oblasti sociálních služeb 
v dob , kdy je koncept sociálního státu asto zpochyb ován a napadán. 

Cílem je dosažení udržitelné sít  služeb, p emž diskuse o její podob  musí být 
astni všichni akté i, jichž se problematika týká. Jedná se o všechny úrovn  ve ejné správy, 

poskytovatele i ob any. Základními principy v poskytování sociálních služeb jsou rovnost 
v dostupnosti sociálních služeb, definice a garance jejich základní kvality a hledání 
efektivních zp sob  pomoci. 

Dlouhodob  není z finan ního hlediska udržitelné zvyšování l žkové kapacity sociální 
za ízení. ešením je rozši ování mobilních služeb sociální pé e tak, aby p íjemci pomoci 
mohli co nejdéle z stat v míst  svého bydlišt , dokud nebude jejich p esun do l žkového 
za ízení nevyhnutelný. 

Dalším zp sobem zajišt ní d stojného života pro osoby s omezením vlastní mobility 
je odstra ování bariér v jejich bezprost edním okolí. Výsledkem a cílem je op t vyhnout se 
zbyte nému napl ování l žkových za ízení uživateli sociální pé e, u kterých to není 
bezprost edn  nutné. 

Kvalita l žkových za ízení pro vážn  nemocné osoby doposud neodpovídá základním 
evropským standard m. Aktuální je tedy dobudování sít  l žkových za ízení, které poskytují 
speciální služby pro osoby se sta eckými chorobami. Sí  je nutné dobudovat p edevším 
v okresech Havlí v Brod, Jihlava a Ž ár nad Sázavou. 

Stále aktuáln jším problémem, i když v Kraji Vyso ina ne tak závažným, je 
problematika tzv. sociálního vylou ení, kdy jsou jednotlivci i celé skupiny vyt ovány 
na okraj spole nosti a je jim omezován nebo zamezen p ístup ke zdroj m, které jsou dostupné 
ostatním len m spole nosti. Vylou ení z pravidla souvisí s adou negativních sociálních 
jev , které lze vhodnými nástroji odstranit a p edcházet tak jejich prohlubování. 

V neposlední ad  je d ležité vzd lávání obslužného personálu za ízení sociálních 
služeb. Jedná se o projekty zam ené na vzd lávání pracovník  v metodách p ímé práce 
a komunikace s klientem, v nových metodách ízení služeb i jejich kvality, na zavád ní 
postup  plánování služeb a na p edávání praktických zkušeností a p íklad  dobré praxe. 



Strategie Kraje Vyso ina 2020 – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 74 (celkem 132) 
 

Tabulka . 10: íselné vyhodnocení Klí ových aktivit a Strategických projekt  
Prioritní oblasti Lidé na Vyso in  
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Klí ové aktivity 

zavád ní a rozši ování perspektivních oborových zam ení v sekundárním školství 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

provázání podnikatelských subjekt  a škol p i zajišt ní odborného vzd lávání a jejich zapojení p i dalším 
vzd lávání pracovních sil v regionu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

omezení sít  st edních škol nabízejících z hlediska regionálního trhu práce neperspektivní programy 
i s ohledem na demografický vývoj 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

raz na výuku cizích jazyk  a ICT gramotnost na všech stupních vzd lávání 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

modernizace vybavení škol s d razem na rozvoj technického a p írodov dného vzd lávání 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

vytvo ení a využívání systému zjiš ování zp tné vazby a výsledních vzd lávání 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

vzd lávání pedagogického personálu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

modernizace technického zázemí a p ístrojového vybavení krajských zdravotnických za ízení 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

stabilizace lidských zdroj  ve zdravotnických za ízeních Kraje Vyso ina 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

politika kvality poskytovaných zdravotních služeb 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

prosazování mobilních služeb v systému sociální pé e 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

odstra ování bariér v okolí osob s omezením vlastní mobility 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

dobudování sít  sociálních za ízení 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 
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Klí ové aktivity 

odstra ování bariér omezujících sociální za le ování 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

vzd lávání pracovník  za ízení sociálních služeb 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Strategické projekty 

modernizace vybavení technicky zam ených st edních škol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

centrum popularizace v dy a techniky a rozvoje talent  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

monitorování kvality a efektivity škol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

poradenství k volb  povolání a výb ru vzd lávací dráhy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

rekonstrukce interního pavilonu - Nemocnice Jihlava 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

výstavba pavilonu chirurgických obor  a parkovacího domu v Nemocnici T ebí  

-1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 +2 

stabilizace a pokrytí kraje sítí pe ovatelské služby 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

Vysv tlivky k tabulce: 

-3 závažný záporný vliv 

-2 významn  negativní vliv 

-1 negativní vliv 

0 bez vlivu 

+1 pozitivní vliv 

+2 významný pozitivní vliv 

? možný negativní vliv 



Strategie Kraje Vyso ina 2020 – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 76 (celkem 132) 
 

 Ochrana p írodního bohatství 

Voda jako d ležitá složka krajiny Vyso iny 

Jednou z rozhodujících složek životního prost edí je voda. Nem že být  o zdravém 
a istém životním prost edí, pokud krajinou protékají vodní toky negativn  ovlivn né lidskou 
inností. Proto po roce 1989 byly do budování a modernizace kanalizací a istíren odpadních 

vod investovány miliardy korun. Tyto nákladné investice byly i v Kraji Vyso ina realizovány 
za výrazné podpory p edvstupních a strukturálních fond  EU. P estože je odkanalizování obcí 
kraje na pom rn  dobré úrovni, stále je t eba ešit stavebn -technický stav ady kanaliza ních 
systém . Investice by v následujících letech m ly sm ovat p edevším do modernizace 
a rozši ování stávajících kanaliza ních sítí a istíren odpadních vod tak, aby dosahovaly 
istících efekt  odpovídajících platným právním p edpis m. Lokalizace nových istíren 

odpadních vod by pak m la být navázána na významné zdroje zne išt ní, které se nachází 
v blízkosti vodních zdroj . Speciální pozornost je t eba v novat obcím v kraji, které jsou 
zdrojem zne išt ní o velikosti minimáln  500 ekvivalentních obyvatel, a územím, která 
vyžadují zvláštní ochranu podzemních nebo povrchových vod nebo ochranu p írody. Jedná se 
nap . o ochranná pásma vodních zdroj  podzemních nebo povrchových vod, povodí 
vodárenských nádrží Švihov, Vír, Mostišt , Hubenov, Nová íše, chrán nou oblast p irozené 
akumulace vod Ž árské vrchy, povodí eky Svratky podle projektu isté povodí Svratky 
nebo chrán ná území ochrany p írody (chrán né krajinné oblasti, lokality NATURA 2000 
apod.). Vzhledem k finan ní náro nosti investic do vodohospodá ské infrastruktury obcí není 
reálné, aby náklady nesly pouze obce a kraj. Role státu, pop . EU bude i nadále 
nezastupitelná. 

Zásobování pitnou vodou je jednou ze základních služeb, které ve ejný sektor 
pro obyvatelstvo zajiš uje. V Kraji Vyso ina existuje dostatek zdroj  povrchových vod 
sloužících k zásobování pitnou vodou. N které z nich mají nadregionální význam (zejména 
vodárenské nádrže Švihov a Vír). Rozdrobená sídelní struktura komplikuje další rozši ování 
vodovodní sít  v kraji pro svoji nadpr rnou investi ní náro nost. Finan ní prost edky je 
tak pot eba koncentrovat do rekonstrukce stávajících zastaralých rozvodných systém  
v zájmu zabezpe ení hygienické nezávadnosti pitné vody. 

Akumulace povrchových vod neslouží jen k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
ale také k hospodá skému využití. Budování a odbah ování rybník  je další možnou investicí 
do atraktivního životního prost edí Kraje Vyso ina nemluv  o hospodá ském prosp chu 
z t chto d l (rybolov). Hospodá ský význam vody lze v kraji sledovat také v oblasti 
energetiky, kde je voda využívána jednak jako primární surovina ve vodních elektrárnách, ale 
také jako chladící kapalina v Jaderné elektrárn  Dukovany. To však vyžaduje vhodnou kvalitu 
povrchové vody ve vodních tocích a vyrovnanost pr tok , za tím ú elem je vhodné navracet 
vodním tok m jejich p irozené funkce. 

Efektivní hospoda ení s lesy Vyso iny 

estože Kraj Vyso ina není vlastníkem lesních pozemk , jejichž rozloha tvo í 
ibližn  30 % území kraje, nelze tuto základní složku krajiny ve strategických materiálech 

kraje opomíjet. V Kraji Vyso ina se nachází ada lokalit s cennými lesními spole enstvy. 
tšina lesních porost  má v kraji hospodá ské využití. Intenzita ekonomického využívání 

les  na Vyso in  musí být vyvážena pé í a obnovou lesních porost . 
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V zájmu Kraje Vyso ina je, aby ekonomický profit vyplývající z regionálního lesního 
hospodá ství nebyl masov  exportován za hranice kraje i státu a aby nedocházelo k paralýze 
menších podnik  navazujícího d evozpracujícího pr myslu v regionu v d sledku nedostatku 

evní hmoty, p estože je území kraje v rámci R jejím významným zdrojem. Práv  malé 
a st edn  velké firmy d evozpracujícího pr myslu jsou jedním ze stabilizujících faktor  
venkova Kraje Vyso ina. Tyto firmy jsou dnes ohroženy nejen v d sledku masivního exportu 
surového d eva, ale i v d sledku p ítomnosti velkých d evozpracujících kolos , jejichž pozice 
pro výkup d eva je nesrovnatelná s možnostmi malých zpracovatel  d eva. V rámci Kraje 
Vyso ina by m la být pozornost v nována také úrovni zpracování d eva, neboli podporovány 
by m ly být subjekty s vyšším stupn m zpracování d evní hmoty, které se nesoust edí pouze 
na prostou výrobu eziva. 

Funkcí moderního lesního hospodá ství je krom t žby d eva, která musí být provád na 
za použití vhodných a šetrných technologií, p edevším obnova lesních porost , udržování 
asto vzácných ekosystém  a ochrana lesa jako jedné ze základních složek krajiny. Les plní, 

krom  hospodá ské, adu dalších funkcí - vodohospodá ská, p doochranná, krajinotvorná, 
klimatická i rekrea ní. Sou asným trendem nejen v Kraji Vyso ina, ale v celé R, je 
zales ování ploch, které jsou jen st ží využitelné pro zem lskou innost. 

Tabulka . 11: íselné vyhodnocení Klí ových aktivit a Strategických projekt  
Prioritní oblasti Ochrana p írodního bohatství 
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Klí ové aktivity 

budování a rekonstrukce kanalizací a istíren odpadních vod v obcích 

0 0 0 0 0 0 0 +2 +1 -1 +2 

ešení technickým a hygienickým normám neodpovídajících systém  zásobování pitnou vodou 

0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 +2 

podpora p írod  blízkých zp sob  zadržování vody v krajin , protierozních opat ení a revitalizace 
ních systém  

0 0 0 0 0 0 +1 +2 0 0 +1 

zkvalit ování ochrany obcí p ed povodn mi 

0 0 0 0 0 ? 0 +2 0 0 +2 

spolupráce s nejv tšími vlastníky les  z ve ejného sektoru na koncepci hospoda ení v lesích na území 
kraje v etn  zp sobu nakládání s vyt ženou d evní hmotou 

0 +2 0 0 0 0 +1 0 0 0 +1 

podpora šetrného a udržitelného lesního hospodá ství 

0 +2 0 0 0 0 +1 +1 0 0 +1 
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Klí ové aktivity 

zvýšení stability lesních porost  a jejich obnova stanovištn  vhodnými d evinami 

0 +2 0 0 0 0 +1 +1 0 0 +1 

rozvíjení mimoproduk ních funkcí lesa 

0 +2 0 0 0 0 +1 +1 0 0 +1 

zales ování ploch nevhodných pro zem lskou výrobu 

0 +2 0 0 0 ? +1 +1 0 0 +1 

Strategické projekty 

zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod v územích, které jsou v mimo ádném zájmu ochrany vod 

0 0 0 0 0 ? 0 +2 0 0 +1 

Vysv tlivky k tabulce: 

-3 závažný záporný vliv 

-2 významn  negativní vliv 

-1 negativní vliv 

0 bez vlivu 

+1 pozitivní vliv 

+2 významný pozitivní vliv 

? možný negativní vliv 

 Moderní infrastruktura 

Kvalitní regionální silni ní sí  

Prostor eskomoravské vrchoviny je z hlediska dopravních linií prostorem tranzitním. 
To je d sledkem kombinace n kolika faktor  p edur ující prostoru Kraje Vyso ina jeho 
funkci. Centrální poloha regionu v rámci státu napovídá, že územím kraje povedou d ležité 
silni ní spojnice nadregionálního významu, mezi nimiž má jednozna  nejvýznamn jší 
postavení dálnice D1 spojující dv  nejvýznamn jší aglomerace v R - pražskou a brn nskou. 
To, že je Kraj Vyso ina tranzitním územím, je dáno nízkou hustotou zalidn ní, rozdrobenou 
sídelní strukturou i nep ítomností popula  významné aglomerace. 

Dálnice, všechny silnice I. t ídy a vybrané silnice II. a III. t ídy tvo í tzv. Páte ní 
silni ní sí  Kraje Vyso ina, která m že tvo it jedno z východisek pro definování prioritních 
projekt , ešících investice do silnic v majetku Kraje Vyso ina, jimiž jsou silnice druhé a t etí 

ídy. Dalším hlediskem musí být sídelní struktura Kraje Vyso ina, které dominuje p tice 
okresních m st, a to nejen popula ní velikostí, ale i pracovní a obslužnou funkcí. První otázka 
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tedy zní, jakou kvalitu má napojení t chto nejvýznamn jších regionálních center na dálnicí 
D1, pop ípad  kapacitn  nejlépe vybavené silnice I. t ídy. 

Samotné centrum kraje leží v blízkosti dálnice, napojení v podob ty proudého úseku 
silnice I. t ídy . 38 však nelze považovat za dostate né. Lepší dostupnosti jihlavské 
pr myslové zóny by prosp lo vybudování dalšího dálni ního sjezdu u obce M šín (k ížení D1 
a silnice II. t ídy . 352). Dostate  kapacitní napojení na významné dopravní tahy je velmi 

ležité pro fungování i ostatních pr myslových zón v kraji. 

Pelh imov stejn  jako Havlí v Brod je z D1 dostupný po dostate  kapacitních 
komunikacích I. t ídy . 34 a . 38. To ovšem nelze íci o druhém nejv tším m st  kraje. 

ebí  a jeho pr myslovou zónu spojuje s dálnicí silnice II. t ídy . 360, která se p ed 
vznikem kraj  rozhodn  nevyzna ovala pot ebnými parametry (nedostate ná ší ka, špatný 
technický stav, komplikovaný pr chod obcemi, nevyhovující železni ní p ejezdy). Kraj 
Vyso ina od svého vzniku investoval stovky milion  korun do obchvat  obcí a rekonstrukce 
silnice II/360 mezi T ebí í a Velkým Mezi ím s využitím dotací jak Státního fondu dopravní 
infrastruktury, tak ROP NUTS II Jihovýchod. P esto ješt  chybí realizovat významné stavby 
na této trase, p emž aktuáln  se jedná p edevším o obchvat Pocoucova. Kapacitn  
nedostate né napojení T ebí e na dálnici D1 ozna ují také podnikatelské subjekty 
za p ekážku rozvoje podnikání v jihovýchodní ásti Kraje Vyso ina. Velký význam je rovn ž 
kladen na další modernizaci silnice mezi dv ma nejv tšími m sty v kraji. Rozší ení silnice 
a realizace obchvat  sídel na silnici II/405 mezi T ebí í a Jihlavou p edstavuje natolik 
finan  náro ný investi ní zám r, který patrn  nebude možné reáln  dotáhnout do konce 
v asovém termínu kratším než 10 let. 

tvrté  nejv tší  st edisko  Kraje  Vyso ina,  Ž ár  nad  Sázavou,  je  sm rem  na  Brno  
spojeno s dálnicí D1 prost ednictvím silnice I/37. A  jde o silnici první t ídy, nejde 
o komfortní propojení. Komunikace prochází adou menších i v tších obcí a perspektiva, že 
budou postaveny jejich obchvaty, je v nedohlednu. Kraj zapo al s modernizací vlastní 
komunikace II/353 v úseku Ž ár nad Sázavou -Velký Beranov - Jihlava, která je významná 
nejen z pohledu napojení okresního m sta na dálnici. Komunikace rovn ž propojuje Jihlavu 
a Ž ár nad Sázavou a zajiš uje také propojení krajského m sta a severu ž árského okresu 
zahrnující Nové M sto na Morav  a Byst ici nad Pernštejnem. 

Centra ady m st v Kraji Vyso ina jsou p etížena tranzitní dopravou. Je proto namíst  
výstavba i dobudování obchvat  t chto m st, které by m ly zásadní pozitivní vliv na ešení 
opakujících se komplikovaných situací z hlediska dopravní propustnosti. Nov  vybudované 
obchvaty se navíc pozitivn  projeví ve snížení hlukové zát že a udržení kvality ovzduší 
v sídlech. 

Kraj Vyso ina je administrativn  rozd len na 15 správních obvod  obcí s rozší enou 
sobností, p emž st ediskem p ti z nich jsou okresní m sta. Nižší popula ní velikostí 

a pracovním a obslužným významem je charakterizována ada mikroregionálních center, mezi 
ž náleží zbývajících 10 sídel správních obvod  obcí s rozší enou p sobností a n kolik 

dalších menších m st. Pro tato menší st ediska je d ležité napojení na koncentrace pracovních 
íležitostí a služeb, která samy nemohou nabídnout. D ležitým vodítkem je i intenzita 

dopravy, která jednozna  identifikuje nejd ležit jší spojnice mezi okresními m sty a centry 
nižší úrovn . Podle po tu automobil , které po t chto spojnicích denn  projíždí, mohla být 
identifikována tato propojení: 

II/360: Moravské Bud jovice - Jarom ice nad Rokytnou - T ebí  
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II/150: hranice Kraje Vyso ina - Lede  nad Sázavou - Sv tlá nad Sázavou - Havlí v Brod 

II/406: Tel  - T eš  - Jihlava ( áste  též po II/602) 

Velmi vytíženým je i úsek silnice II/345, který spojuje dv  významné koncentrace 
pracovních míst na severu havlí kobrodského okresu - Chot bo  a Ždírec nad Doubravou. 
Posledním st ediskem SO ORP, které trpí nedostate ným napojením na nadregionální silni ní 
sí , je Pacov. Krátký úsek silnice II/128 mezi Pacovem a silnicí I. t ídy . 19 nevykazuje 
vysokou míru zatížení automobilovou dopravou, p esto je t eba mu v novat zvýšenou 
pozornost z hlediska hospodá ského rozvoje Pacovska jako marginálního regionu v rámci 
kraje. 

Jak již bylo uvedeno výše, Krajem Vyso ina prochází dálnice D1, která p edstavuje 
nejvytížen jší komunikaci státu. Oblast eskomoravské vrchoviny je ovšem charakteristická 
z hlediska dopravy komplikovanými klimatickými podmínkami, které p edevším v zimním 
období zap ují kolaps významné dopravní tepny. Ten nemusí být vždy zp soben jen 
rozmary po así. Nez ídka zde dochází k závažným dopravním nehodám, do budoucna jsou 

editelstvím silnic a dálnic plánovány významné rekonstrukce povrchu D1. Existuje tak ada 
relevantních d vod  pro to, aby byly soub žn  s dálnicí vedeny dostate  kapacitní 
komunikace, které mohou tvo it objízdné trasy v p ípadech, kdy je t eba D1 v n kterém sm ru 
uzav ít. Funkci objízdné trasy tvo í silnice II/602 hranice kraje - Velká Bíteš -Velké Mezi í - 
Jihlava - Pelh imov a silnice II/112 Pelh imov - Vlašim. Úsek II/602 mezi Jihlavou 
a Pelh imovem tvo í zárove  významnou spojnici mezi krajským m stem a nejmenším 
z okresních m st. 

Modernizace železnice a zkvalitn ní p epravy osob na železnici 

Z krajské úrovn  jsou podmínky pro ešení problematiky železni ní dopravy 
do zna né míry ovlivn ny tím, že jednotlivé železni ní trat  a navazující infrastruktura nejsou 
ve vlastnictví Kraje Vyso ina. Role kraje je ve vztahu k modernizaci železni ní sít  velmi 
omezená. Nicmén  je jednozna  v zájmu kraje, aby se stavebn  technický stav železni ních 
tratí na území kraje zlepšoval. 

V rámci  R je  vedení  nejvýznamn jších  tratí,  které  tvo í  I.  -  IV.  koridor,  do  zna né  
míry odlišné od nejd ležit jších dálni ních a silni ních tepen. Krajem Vyso ina neprochází 
ani jeden ze ty  železni ních koridor , a tak je území eskomoravské vrchoviny do jisté 
míry v periferní poloze v i nejd ležit jším železni ním liniím v R. P esto lze v kraji 
identifikovat železni ní trat , které svým významem p esahují rámec regionu. Jde p edevším 
o dvoukolejné elektrifikované spojení Kolína, Havlí kova Brodu, Ž áru nad Sázavou a Brna. 
Žádná jiná tra  v kraji nemá dvoukolejné vedení. Elektrifikována je ješt  tra . 225 z Veselí 
nad Lužnicí p es Jind ich v Hradec, Jihlavu do Havlí kova Brodu. Vzhledem k tomu, že je 
tato tra  využívána pro rychlíkové spojení z Plzn , resp. eských Bud jovice do Brna, je 

eba konstatovat, že je t eba usilovat o elektrifikaci trat  z Jihlavy p es T ebí  do Brna. Tím 
by došlo k významnému kvalitativnímu posunu v západovýchodním propojení železni ní 
dopravou a k vylepšení dopravní dostupnosti druhého nejv tšího m sta regionu - T ebí e, 
která leží v pon kud periferní poloze v i hlavním silni ním a železni ním trasám. 

Konkurenceschopn jší železni ní doprava je podmín na nejen stavebn  technickým 
stavem železni ní sít , ale i technickým stavem související infrastruktury (stanice, zastávky 
aj.). 
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Velmi efektivn  m že Kraj Vyso ina uplat ovat svoje priority v železni ní p epravn  
osob, protože ta je ve zna né mí e hrazena z krajského rozpo tu. Výsledkem spolupráce 
s odpov dnými organizacemi a orgány státní správy by m ly být aktivity vedoucí p edevším 
ke zvýšení rychlosti a bezpe nosti provozu, ke zlepšení kultury cestování a spojení s ostatními 
regiony. Technické zastarávání vozového parku, kterým je osobní doprava po železnici 
realizována, je dlouhodob  jednou z nejv tších výzev pro krajské orgány, které m že v rámci 
železni ní dopravy efektivn elit. Jedin  obnovou vozového parku lze docílit vyšší 
konkurenceschopnosti železni ní dopravy. Cílem je zvyšování podílu p epravy osob 
po železnici na úkor individuální automobilové dopravy a tím k omezování negativních 
faktor  ovliv ujících životní prost edí Kraje Vyso ina. Dalším pozitivním efektem m že být 
zvyšování atraktivity regionu z hlediska rozvoje cestovního ruchu. 

Zavád ní vhodných energetických zdroj  a úspory energie 

Kraj Vyso ina zaujímá v ro ní výrob  elektrické energie v mezikrajském porovnání 
druhé místo za Ústeckým krajem. Tém  100 % výroby elekt iny v kraji p ipadá na Jadernou 
elektrárnu Dukovany. 

V souvislosti se zabezpe ením energetických pot eb státu a jeho obyvatel uvažuje 
Státní energetická koncepce R, jejíž poslední návrh aktualizace je po izován v pr hu roku 
2011 s výhledem do roku 2060, se zvýšením kapacit výroby elektrické energie z jaderných 
zdroj  na více než 70 % z celkové výroby elekt iny. Konkrétn  p ipadají v úvahu dv  
varianty, p emž ob  mohou být v p íštích ty iceti letech realizovány. Nejdále postoupila 

íprava dostavby Jaderné elektrárny Temelín, která m la mít podle p vodních p edpoklad  
ty i bloky místo sou asných dvou. Vlastník elektrárny, EZ, a.s., již požádal Ministerstvo 

životního prost edí R o stanovisko k zám ru rozší ení Jaderné elektrárny Temelín z hlediska 
jeho vlivu na životní prost edí (proces EIA). Zárove  vypsal výb rové ízení na dodavatele 
stavby. 

Zadání se ovšem netýká pouze dostavby temelínské elektrárny, nýbrž i rozší ení 
Jaderné elektrárny Dukovany. Rozší ení by m lo podle sou asných p edpoklad  spo ívat 
ve stavb  1 - 2 nových blok , což p edstavuje zvýšení instalovaného výkonu o 1 000 - 2 000 
tis. MWe. Sou asn  je po ítáno s tím, že EZ, a.s. bude žádat Státní ú ad pro jadernou 
bezpe nost o prodlužování životnosti sou asných ty  dukovanských blok . 

Otázkou z stává, jaká by m la být role Kraje Vyso ina v podpo e rozvoje výroby 
elekt iny z jaderných zdroj . Vzhledem k technologické a investi ní náro nosti celé akce 
ur it  ne klí ová. Kraj ovšem m že vytvá et podp rné politické prost edí k rozvoji jaderné 
energetiky v území. Oporu má i v obcích, které jsou leny svazku Energoregion 2020. Jejich 
zastupitelstva jednozna  deklarovala souhlas s výstavbou dalších blok  v regionu. Tento 

ístup je ve zna né mí e odlišný od proklamací p edstavitel  Jiho eského kraje, kte í sv j 
kladný postoj k dostavb  temelínské elektrárny podmi ují s alokací státních investic 
do dopravní infrastruktury v jejich regionu. 

V souvislosti s prodlužováním životnosti a rozši ováním jaderné elektrárny je t eba 
myslet na obnovu obslužného personálu. V T ebí i byl na St ední pr myslové škole 
ve spolupráci Kraje Vyso ina a EZ, a.s. založen nový u ební obor pro energetiky, jehož 
absolventi najdou mj. uplatn ní v Jaderné elektrárn  Dukovany. Tato aktivita by m la být 
nadále podporována a rozši ována nejen o elektro-energetické a elektrotechnické obory, nýbrž 
i o strojírenské obory v etn  u ovských (svá i, záme níci). 
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Energetika by v Kraji Vyso ina nem la být omezena pouze na p ítomnost jaderné 
elektrárny. Ukázalo se totiž, že velmi stabilní vzhledem k ekonomickým cykl m a krizím, 
jako byla ta poslední, jsou firmy p sobící v elektro-energetickém odv tví. 

V poslední dob  velmi diskutovaným tématem je energetické využívání odpad . 
V Kraji Vyso ina byly uvažovány dv  lokality, kde by mohlo za ízení na energetické využití 
odpadu stát. Zpracovatelé Územní energetické koncepce Kraje Vyso ina navrhli, že m že být 
lokalizováno bu  p ímo v krajském m st , nebo ve Ž e nad Sázavou, kde by mohla být 
spalovna spojena se zdrojem výroby elekt iny v sousedství hutnického podniku Ž AS, a.s. 
V další fázi p ípravy projektu byla jako lepší varianta umíst ní, i díky centrální poloze v kraji, 
vybrána Jihlava, kde jsou hodnoceny ty i možné lokality. 

Zákon 180/2005, Sb., o podpo e výroby elekt iny z obnovitelných zdroj  energie 
zap inil velký zájem o výstavbu zdroj  elektrické energie z alternativních energetických 
zdroj , nebo  realizace projekt  z této branže zaru uje investor m vysoké marže. Díky tomu 
byla i v Kraji Vyso ina vystav na ada výroben elekt iny na bázi využívání obnovitelných 
zdroj  energie. Mezi nimi i v trné a fotovoltaické elektrárny. Ty pom rn  výrazn  narušují 
krajinný ráz Vyso iny. Jejich zna ná nevýhoda spo ívá také v zatížení p enosové soustavy 
v p ípadech, kdy náhle díky p írodním faktor m, na kterých je produkce elekt iny z t chto 
zdroj  závislá, p estanou dodávat elektrickou energii do sít . Také spole nost EPS, a.s., jež 
provozuje páte ní p enosovou soustavu R, na nebezpe í masové výstavby a následného 

ipojení do p enosové sít  v trných a fotovoltaických elektráren upozor uje. 

Podle Územní energetické koncepce Kraje Vyso ina má z obnovitelných zdroj  
na Vyso in  nejv tší potenciál biomasa. A to p edevším pro výrobu tepla nebo kombinovanou 
výrobu elektrické energie a tepla. V Kraji Vyso ina již takové zdroje výroby existují 
(nap . v Byst ici nad Pernštejnem). asto je využívána kombinace spalování fosilních zdroj  
a biomasy (nap . v T ebí i). Zavád ní biomasy do výroby tepla má i strategický význam, 
nebo  je tento energetický zdroj dostupný p ímo v regionu . Na rozdíl od fosilních zdroj , 
zejména zemního plynu, který je importován, a jehož dodávky mohou být z politických 

vod  na dlouhou dobu p erušeny. Je d ležité dbát na to, aby se u biomasy jednalo 
o druhotnou (p ebytkovou) surovinu, nem la by se zde využívat primární lesnická i 
zem lská produkce. Náhradou fosilních paliv by došlo nejen k šet ení zdroj  
neobnovitelných surovin využitelných v pr myslu, áste  ke zlepšení stavu ovzduší, ale 
také k vytvo ení ady pracovních p íležitostí. 

Organický materiál a biologický odpad je zdrojem pro výrobu bioplynu, který je stále 
ast ji využíván k výrob  elektrické energie a tepla. Takto využitá biomasa ze zem lské 

produkce m že být výrazným dopl kovým zdrojem p íjm  prvovýrobc  v Kraji Vyso ina. 
Není však vhodné již zem lskou prvovýrobu zam it na produkci energetických plodin, 
v bioplynových stanicích by p ednostn  m l být využit odpad ze zem lské innosti nebo 
nap íklad odpad vzniklý p i údržb  m stské a obecní zelen . V sou asnosti již v regionu 
funguje n kolik bioplynových stanic, p emž v kraji má také sídlo jeden z výrobc  t chto 
za ízení. 

Stejn  jako náhrada fosilních zdroj  energie za jaderné a alternativní energetické 
zdroje jsou d ležité úspory energie. Kraj Vyso ina a jeho p ísp vkové organizace jsou 
vlastníkem ady budov, ve kterých lze dle energetických audit  uspo it p edevším výdaje 
na tepelnou energii. 
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Promyšlené ešení odpad  

Vznik odpad  je nedílnou sou ástí fungování moderní spole nosti. Je úkolem 
civilizované kulturní spole nosti ešit efektivní nakládání s odpady tak, aby jimi nebylo 
zne iš ováno životní prost edí. P edpokladem je provázání ady opat ení v celém systému 

edcházení vzniku a nakládání s odpady. Tento p edpoklad bude napln n pouze za podmínky 
úzké spolupráce ve ejné správy s p vodci odpad  a podnikateli v odpadovém hospodá ství, 

emž nesmí být podce ováno ani zapojení široké ve ejnosti. 

Kraj Vyso ina si uv domuje nutnost komplexního ešení odpadového hospodá ství 
na jedné stran  a potenciálu, který v sob  odpad skrývá, na stran  druhé. Proto bylo 
rozhodnuto o zahájení prací na konceptu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji 
Vyso ina (ISNOV). Úkolem ISNOV je ú elné a efektivní ešení p edcházení vzniku odpad , 

íd ní odpad , materiálové využití odpad , nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
a energetické využití jinak nezpracovatelného komunálního odpadu. Kraj Vyso ina má 
v konceptu ISNOV p edevším koordina ní roli a plní tedy pozici prost edníka mezi 
jednotlivými aktéry zapojenými do projektu. 

Ší ení ICT infrastruktury 

Moderní spole nost je spole ností informa ní, kdy se nároky na transport dat 
dynamicky zvyšují. Rychlost ší ení informací a dat je jednozna  dána parametry sítí, 
kterými jsou procesy p enosu dat realizovány. V sou asnosti umož ují rychlé a velké objemy 

enášet r zné typy broadbandových sítí, které mj. uživateli zajiš ují p ístup 
k vysokorychlostnímu internetu. Je dlouhodobým zám rem Kraje Vyso ina broadbandové 
sít  budovat (zejména optické sít ), aby na n  byl napojen nejen maximální po et institucí 
ve ejné správy, ale aby mohla vysokorychlostní internet využívat široká ve ejnost. Cílem tedy 
jinými slovy je, aby byl k vysokorychlostnímu internetu p ipojen maximální po et uživatel . 
Zám rem Kraje Vyso ina je dobudování optické sít  (ROWANet), která bude sloužit 
výhradn  ve ejnému sektoru. V zájmu zefektivn ní fungování ve ejného sektoru v regionu by 
tak m ly být propojeny krajský ú ad, p ísp vkové organizace kraje, obce a jejich p ísp vkové 
organizace, státní instituce s krajskou p sobností nevyjímaje. 

V n kterých marginálních regionech Kraje Vyso ina je nabídka využívání 
broadbandových sítí nulová i omezená. D vodem je nízká koncentrace potenciálních 
zákazník , a to vlivem vysokých investi ních náklad . V zájmu co nejširšího využívání 
vysokorychlostního internetu budou realizovány projekty založené na principu ve ejné 
investice a otev eného p ístupu komer ního sektoru k t mto sítím. Jedná se o tzv. FTTX sít  
pro domácnosti a firmy. 
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Tabulka . 12: íselné vyhodnocení Klí ových aktivit a Strategických projekt  
Prioritní oblasti Moderní infrastruktura 
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Klí ové aktivity 

zkvalitn ní silni ní sít  v regionu se zacílením na Páte ní silni ní sí  Kraje Vyso ina (zkvalitn ní napojení 
nejvýznamn jších regionálních center na dálnici D1 a spojení menších mikroregionálních st edisek 

s nad azenými regionálními centry koncentrujícími pracovní p íležitosti a služby) 

-2 -1 -1 -1 -1 ? -1 -1 +1 +1 +1 

zvyšování kapacity objízdných tras dálnice D1 

-2 -1 -1 -1 -1 ? -1 -1 -1 -1 ? 

modernizace železni ních tratí a uzl  v etn  související technické infrastruktury 

-1 0 0 0 0 ? 0 0 +1 +1 +1 

obnova vozového parku v rámci regionální p epravy osob po železnici 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 

politická podpora sm rovaná k rozší ení a prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany 

0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 +2 

rozvíjení energetických obor  v sekundárním vzd lávání 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

obecná podpora energetických odv tví 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

zvážení výstavby energetické jednotky na energetické využití odpadu 

-1 0 0 0 0 0 -1 0 -2 -1 +1 

podpora pro Vyso inu vhodných alternativních energetických zdroj  (nap . odpadní biomasa) 

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 +1 

zavád ní kogenerace, tj. zdroj  spole né výroby tepla a elektrické energie 

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 +1 

zavád ní a zvyšování úspor energie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

odd lený sb r využitelných složek odpadu a zp tný odb r elektrovýrobk  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

materiálové a energetické využívání odpad  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
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Klí ové aktivity 

vybudování ICT infrastruktury ve ejné správy (optické sít ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

budování infrastruktury otev ených FTTX sítí pro domácnosti a firmy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Strategické projekty 

modernizace komunikací páte ní silni ní sít  v majetku kraje 

-2 -1 -1 -1 -1 ? -1 -1 +1 +1 +1 

modernizace komunikací páte ní silni ní sít  v majetku státu 

-2 -1 -1 -1 -1 ? -1 -1 +1 +1 +1 

modernizace železni ních tratí v Kraji Vyso ina 

-1 0 0 0 0 ? 0 0 +1 +1 +1 

rekonstrukce a modernizace železni ních uzl  a stanic 

-1 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 

integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vyso ina (ISNOV) 

0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? +1 

ROWANet - 3. etapa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Vysv tlivky k tabulce: 

-3 závažný záporný vliv 

-2 významn  negativní vliv 

-1 negativní vliv 

0 bez vlivu 

+1 pozitivní vliv 

+2 významný pozitivní vliv 

? možný negativní vliv 

Z hlediska vliv  na ve ejné zdraví mají obecn  navržené aktivity a strategické projekty 
pozitivní vlivy na ve ejné zdraví. U n kterých zám  (stavby objekt , areál , nových úsek  
komunikací, obchvat  apod.) lze o ekávat negativní vlivy (zejména zvýšená hlu nost, 
zvýšené emise zne iš ujících látek) b hem jejich výstavby, p sobení t chto zdroj  je asov  
omezené a lze je ú inn  snižovat realizací technických i organiza ních opat ení. 
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U ostatních aktivit a projekt , u kterých by p i jejich realizaci i provozu mohly 
potenciáln  nastat negativní vlivy na zdraví obyvatel, jsou navrženy podmínky a opat ení 
minimalizující tyto vlivy. 

V p ípad  výstavby za ízení na energetické využití odpadu, využívání alternativních 
energetických zdroj  (nap . odpadní biomasa) se jedná o kone né odstran ní a využití odpad  
a tím eliminaci jejich dalšího negativního vlivu na životní prost edí. Také budování nových 
úsek  komunikací a obchvat  bude p ínosné. Je ale t eba v co nejvyšší mí e minimalizovat 
potenciáln  negativní vlivy (hlukové zatížení, emise) na obyvatelstvo žijící v blízkosti t chto 
zám . 

 Konkurenceschopná ekonomika 

Malé a st ední podniky jako páte  regionální ekonomiky 

Kraj Vyso ina byl pom rn  úsp šný v transforma ním období v p itahování 
zahrani ních investic. D vodem byla p edevším výborná dopravní dostupnost, nebo  územím 
kraje prochází dálnice D1. Práv  v bezprost ední blízkosti této komunikace byly vybudovány 
nejúsp šn jší pr myslové zóny a lokalizovány nejvýznamn jší zahrani ní investice, a to 

edevším v Jihlav . Dalšími faktory p ílivu investor  byla krom investi ních pobídek vlád 
ítomnost relativn  kvalifikované a levné pracovní síly. Tuto výhodu však eská republika 

i Kraj Vyso ina v ase ztrácí. Proto se již ada výrobních provoz  p esunula z R do mén  
vysp lých zemí Evropy i Asie, protože zahrani ní investice sm ovaly p edevším do výrob, 
které nevyžadují vysoké nároky na kvalifikaci pracovník . Není tedy perspektivní bojovat 
o umíst ní nových zahrani ních investic za každou cenu. D ležité je, aby se da ilo udržet 
nejv tší investice do pr myslových provoz  v kraji, které p inesly v uplynulém období tisíce 
nových pracovních míst. 

Transformace ekonomiky po roce 1989 m la mj. pom rn  významné dopady na trh 
práce, a tak m lo ve své dob  lákání zahrani ních investor  význam, nebo  vytvá eli nová 
pracovní místa, která nahrazovala jejich úbytek p edevším v zem lství a v tradi ních 
velkých pr myslových podnicích. V pr hu transforma ního období však v Kraji Vyso ina 
vznikaly také nové malé a st edn  velké firmy, jejichž majiteli jsou v tšinou lidé svázaní 
s regionem minimáln  místem svého bydlišt , astokrát i dalšími vazbami. Šet ení mezi 
nejvýznamn jšími zam stnavateli v rámci zpracování Regionální inova ní strategie Kraje 
Vyso ina ukázalo, že ada firem v Kraji Vyso ina vznikala od garážové výroby, p emž dnes 
se jedná o podniky s desítkami a v n kterých p ípadech i stovkami zam stnanc . Takové 

ípady mohou být považovány za p íklad endogenního faktoru regionálního rozvoje, který 
má nejvyšší hodnotu. Proto by páte  ekonomiky regionu m ly tvo it p edevším malé (do 50 
zam stnanc ) a st edn  velké (do 250 zam stnanc ) firmy zako en né v regionu a do nich by 

la být sm rována podpora, zam ená na implementaci nejnov jších technologií a investice 
do moderního strojního vybavení. 

Na základ  záv  Regionální inova ní strategie (RIS) Kraje Vyso ina vyplývá, že 
kraj pat í svou inova ní výkonností v podnikovém sektoru k t m nejmén  rozvinutým v R. 
Nicmén  na základ  terénního šet ení ve firmách a srovnání n kterých ukazatel  vyplývá, že 
ur itý omezený po et inova ních podnik  v Kraji Vyso ina má slušný inova ní potenciál 
a tím pádem i potenciál dalšího ekonomického r stu. Na regionální úrovni je vhodné 
podporovat specializaci výzkumných, výrobních a dalších navazujících aktivit za ú elem 
zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti region  prost ednictvím zvyšování p idané 
hodnoty produkce, a to zejména pomocí nových inovativních výrobk , služeb a technologií, 
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ípadn  výrazným zdokonalováním produkt  stávajících. Vzhledem ke zmín né pot eb  
specializace jsou jednotlivé aktivity RIS Kraje Vyso ina zam eny na podporu výzkumných, 
vývojových a inova ních proces  zejména v t chto odv tvích: kovod lný pr mysl 
a strojírenství, d evozpracující pr mysl, potraviná ský pr mysl a zem lství, automobilový 
pr mysl, IT a pr myslová automatizace. 

Významný p ísun technologií do regionu souvisel s výstavbou Jaderné elektrárny 
Dukovany, což bylo doprovázeno i imigrací velmi kvalifikované pracovní síly na T ebí sko. 
Na této bázi a také díky vy len ní ady inností z dukovanské elektrárny do dce iných firem 

EZ i mimo EZ existuje v T ebí i a jejím okolí ada subjekt  z elektro energetického 
a elektro strojírenského odv tví, které se dokáží svojí specializovanou výrobou prosadit na 
náro ných konkuren ních trzích. Zde je tedy možné také hledat inova ní potenciál, založený 
na pom rn  velmi kvalifikované pracovní síle. Tito kvalifikovaní zam stnanci v tšinou 
ve st edním v ku však bohužel nemají mnoho následovník  z mladší generace, což je 
podrobn ji popsáno v opat ení zabývajícího se vzd láváním. 

Do Kraje Vyso ina jsou importovány moderní technologie prost ednictvím 
spole ností, které se zabývají výrobou komponent pro automobilový pr mysl a v tšinou 
postavily závody na zelené louce. S t mito technologiemi se tém  výhradn  setkávají d lníci 
až ve fázi sériové výroby. Vývojová pracovišt  jsou lokalizována mimo Kraj Vyso ina a asto 
i mimo R. Avšak nap íklad nejv tší zam stnavatel v Kraji Vyso ina spole nost Bosch 
Diesel m la zájem na lokalizaci vývojového centra v Jihlav . Musela ovšem odstoupit 
od svého zám ru z d vodu zna né absence osob s žádaným technickým vzd láním. Proto byla 
firma nucena lokalizovat vývojové centrum do n meckého Abstattu. 

V Kraji Vyso ina sídlí Vysoká škola polytechnická Jihlava, která svým student m 
zatím umož uje dosáhnout pouze titulu bakalá . V Jihlav  chybí navazující magisterské 
studium a více vysokoškolských obor  technického sm ru, protože práv  po absolventech 
takových škol, které tyto obory nabízí, je v regionu u nejvýznamn jších pr myslových 
zam stnavatel  poptávka. Jediná ve ejná vysoká škola se sídlem v kraji pot ebuje 
modernizovat v decko-informa ní zázemí, jakým je nap íklad výukové centrum i nová 
akademická knihovna, což by umožnilo VŠPJ lépe fungovat. Rozvoji vysokého školství 
v Kraji Vyso ina m že napomoci také plánovaná výstavba nové budovy Krajské knihovny 
Vyso iny, která sídlí v Havlí kov  Brod . 

Investice do rozvoje technického zázemí, vybavení a služeb krajské knihovny v etn  
výstavby nové budovy Krajské knihovny Vyso iny p edstavuje jeden ze strategických zám  
Kraje Vyso ina. 

Pro další rozvoj VŠPJ jsou vedle investic do zázemí zásadní i investice do lidského 
kapitálu. Je t eba podporovat rozvoj lidských zdroj  na VŠPJ (p ípadn  dalších 
vysokoškolských pracoviš ) i podporovat p íchod dalších významných vysokoškolských 
odborník i výzkumných pracovník  do Kraje Vyso ina. 

Kraj Vyso ina disponuje velmi slabou základnou výzkumu a vývoje. Vysoce 
kvalifikovaná výzkumná a vývojová pracovišt  jsou koncentrována v nejv tších aglomeracích 

eské republiky. Otázkou je, zda je v bec ú elné a reálné klást si vysoké cíle v této oblasti. 
Kraj Vyso ina m že spíše svoji konkurenceschopnost založit na tom, v em je silný a co je 
pro n j typické. V Kraji Vyso ina existuje celá ada spole ností s vysokým podílem exportu, 
které jsou schopny obstát i v mezinárodní konkurenci. Jejich nejv tší kapitál je obsažen 
v dovednostech d lník  ve výrob , která není zpravidla sériová, nýbrž se jedná o kusové 
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zakázky vyzna ujících se odborným emeslným zpracováním. Bohužel lidský kapitál t chto 
firem se v ase vy erpává, p emž jeho obnova je narušena nevhodnou strukturou 
sou asných absolvent  st edních škol v kraji. 

Podpora elektronických služeb a elektronické bezpe nosti 

Efektivní fungování ve ejné správy nezávisí pouze na vybudování pat  kapacitní 
ICT infrastruktury. To je pouze první krok. Je rovn ž pot eba vytvo it prost edí 
pro elektronickou komunikaci ob an  s institucemi ve ejné správy a zárove  nastavit 
mechanismus standardní elektronické bezpe nosti. 

eGovernment p edstavuje základní rámec pro elektronizaci služeb ve ejné správy. 
Zám rem zavád ní princip  eGovernmentu je vyšší efektivita fungování ve ejné správy. 
V neposlední ad  bude mít ší ení eGovernmentu pozitivní dopady na transparentnost úkon  
ve ejné správy. Uživatelsky je nesporná výhoda eGovernmentu v jednoduchém a pohodlném 

ístupu ke službám ve ejné správy. V sou asnosti se jeví jako lákavé využívání tzv. open 
source aplikací neboli voln  dostupného softwaru v rámci zavád ní princip  eGovernmentu. 

K za len ní ohrožených sociálních skupin obyvatelstva neboli osob ohrožených 
sociálním vylou ením do majoritní spole nosti mají p isp t projekty, jejichž cílem je podpora 
komunitních elektronických služeb. Jde tedy o projekty zam ené na budování elektronických 
služeb komunit a sociálních skupin v zájmu zlepšení p ístupu marginalizovaných skupin 
obyvatelstva k ve ejným službám a moderním technologiím. 

Racionalizaci vnit ních proces  a úsporu ve ejných finan ních prost edk  mohou 
zajistit elektronické služby zavád né do segment , které p ímo i nep ímo souvisí s inností 
ve ejné správy. Jde zejména o elektronizaci zdravotnictví (eHealth), služeb pro podnikatele 
(eBusiness), služeb v oblasti kultury (eCulture), služeb turistického ruchu (eTourism) aj. 
Speciální skupinu projekt  tvo í ty, jež jsou zam eny na elektronickou bezpe nost 
(eBezpe nost). 

Využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu 

Poloha v centru eské republiky, dobrá dopravní dostupnost regionu a hlavn  
írodní, historické a kulturní bohatství Vyso iny nazna ují velké možnosti pro rozvoj 

cestovního ruchu v kraji. 

Vysoká koncentrace památek, z nichž t i jsou za azeny na seznam sv tového 
kulturního a p írodního d dictví UNESCO, m že být jedním z impulz  r stu významu 
doposud ne p íliš rozvinutého cestovního ruchu v Kraji Vyso ina. Nelze ovšem spoléhat 
na samotnou existenci památek, t ebaže se pyšní mezinárodním ozna ením. Památky 
UNESCO samotné nemohou být základním kamenem cestovního ruchu v kraji, nýbrž jen 
jedním z mnoha dalších atraktivit regionu, které v kraji už bu  existují, nebo mohou být v 
budoucnu realizovány. Popularizaci a atraktivitu památek v kraji mohou povýšit nap . kulturní 
akce. Výborným p íkladem je Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, který se 
každoro  koná na zámku v Jarom icích nad Rokytnou nebo Mezinárodní festival 
dokumentárních film , jehož hostitelem je každoro  Jihlava. Krajské m sto t ží také z 
osobnosti Gustava Mahlera (festival Mahler Jihlava, Hudba tisíc ) a mezi nejnavšt vovan jší 
atraktivity ve m st  pat í místní ZOO. 
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Možná klí ovou roli pro rozvoj cestovního ruchu na Vyso in  m že hrát kvalita 
a garance služeb, jež p edstavuje nezbytnou podmínku konkurenceschopnosti turistické 
nabídky. Za tímto ú elem je t eba zavést standardizaci a certifikaci služeb v za ízeních 
cestovního ruchu, jejímž smyslem je zajišt ní konkuren ní výhody na trhu. S rozvojem 
informa ních a komunika ních technologií jsou na pracovníky v sektoru cestovního ruchu 
kladeny stále vyšší požadavky, jež spo ívají ve schopnosti práce s informacemi, s novými 
technologiemi a v neposlední ad  v komunikaci v cizích jazycích. V tomto sm ru je d ležitý 
systém vzd lávání v oborech cestovního ruchu. Zvyšování kvalifikace lidských zdroj  lze 
dosáhnout spoluprací a podporou škol zam ených na cestovní ruch, rozvíjením systému 
a nových forem celoživotního vzd lávání zam stnanc  i zam stnavatel  p sobících 
v cestovním ruchu, po ádáním seminá , konferencí, workshop  apod. 

V rámci podp rných služeb v cestovním ruchu hrají nezastupitelnou roli turistická 
informa ní centra. Sí  fungujících TIC je prov eným a ú inným nástrojem rozvoje 
cestovního ruchu. TIC jsou v tšinou prvním navštíveným místem v dané lokalit . 
Spolehlivými informacemi ovliv ují pobyt návšt vník  v regionu, a podílí se tak na vytvá ení 
výsledného dojmu, který si z n j turisté odváží. Nároky na kvalitu práce personálu TIC se 
neustále zvyšují, a  již jde o detailní znalosti území, pot ebné jazykové vybavení 
i odpovídající znalosti komunika ních a informa ních technologií. 

Na rozvoj cestovního ruchu v Kraji Vyso ina by m l mít zájem nejen soukromý sektor 
zam ený na toto odv tví, ale také regionální samospráva. Prost ednictvím p ísp vkové 
organizace Vyso ina Tourism, kterou Kraj Vyso ina z ídil, je možné docílit p edevším 
promyšlené propagace regionu v eské republice i v zahrani í. Úkolem Vyso ina Tourism je 
také identifikovat a spoluvytvá et nové atraktivity cestovního ruchu v kraji, které vhodn  
doplní ty stávající. 

ešení nabízí r zné druhy zážitkové turistiky, které v kone ném d sledku mohou 
doplnit stávající potenciál v podob  kulturn  historického d dictví. Je tedy t eba se zabývat 
identifikací témat zážitkové turistiky, p emž rozhodující pro podporu konkrétních aktivit 
jsou logicky vstupní podmínky, které p edur ují možnost jejich realizace. P íkladem m že být 
projekt pivních stezek v Kraji Vyso ina. P edpokladem pro jejich vznik v regionu je existence 
ady st edn  velkých a malých pivovar  a minipivovar  v kraji i ve m stech blízko hranic 

Kraje Vyso ina (T ebo , Hlinsko, Poli ka, Kácov aj.). Tuto aktivitu mohou podpo it slavnosti 
piva a pivní festivaly, jejichž velké množství se na území Kraje Vyso ina každoro  koná. 

Vzhledem k poloze Kraje Vyso ina v centru republiky a jeho dobré dostupnosti 
na stran  jedné a malebnosti na stran  druhé lze jistý potenciál spat ovat v konferen ní 
turistice, což by ovšem znamenalo vybudovat kapacity pro toto díl í odv tví cestovního 
ruchu, nebo  ty v kraji momentáln  chybí. Jako strategický se tak jeví projekt konferen ního 
centra p ímo v Jihlav . 

Dlouhodob  je v kraji podporován rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Jedná se 
nap íklad o cyklotrasy, cyklostezky, in-line dráhy, nau né, p ší a lyža ské trasy, hipostezky, 
sportovní areály apod., a to v etn  doprovodné infrastruktury (odpo ívadla, lavi ky, 
informa ní tabule, mapy apod.). Údržba, zkvalit ování a další budování této infrastruktury 

isp je k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v kraji. Naopak z podpory by se m la vy lenit 
výstavba a rekonstrukce ubytovacích kapacit, jež by m la být pln  v režii soukromého sektoru 
v rámci volné tržní sout že. 
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Tabulka . 13: íselné vyhodnocení Klí ových aktivit a Strategických projekt  
Prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika 
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Klí ové aktivity 

podpora malých a st edn  velkých podnik  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

vytvo ení platformy pro komunikaci mezi Krajem Vyso ina a podnikatelskými subjekty v kraji za ú elem 
ešení aktuálních pot eb a problém  podnikatelského sektoru (na bázi hospodá ských komor, klastr  

apod.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

rozvoj inova ní infrastruktury na území Kraje Vyso ina a na podporu s ní souvisejícího využívání 
výsledk  výzkumu a vývoje v podob  nových inovativních výrobk , služeb a technologií v podnikovém 

sektoru 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

zkvalitn ní terciárního vzd lávání a jeho zam ení na technické obory 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

výstavba budovy Krajské knihovny Vyso iny a investice do jejího technického zázemí, vybavení a služeb 

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí lidských zdroj  s ohledem na pot eby trhu práce a systém 
st edních škol v kraji 

0 0 0 0 0 0  0 0 0 +1 

zavád ní princip  eGovernmentu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

realizace projekt  zam ených na komunitní elektronické služby 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

rozvoj sektorových elektronických služeb 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

podpora projekt  zacílených na elektronickou bezpe nost 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

využití polohy Kraje Vyso ina, jeho p írodního, historického a kulturní bohatství pro rozvoj cestovního 
ruchu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

zkvalit ování a garance služeb v odv tví cestovního ruchu 

     0  0 0 0 +1 
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Klí ové aktivity 

vzd lávání a zvyšování kvalifikace lidských zdroj  v cestovním ruchu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

podpora innosti turistických informa ních center 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

ízení propagace cestovního ruchu v Kraji Vyso ina krajskou p ísp vkovou organizací Vyso ina Tourism 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

identifikace nových atraktivit cestovního ruchu v Kraji Vyso ina (pivní stezky, konferen ní turistika) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

údržba, zkvalit ování a budování doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (ne podpora výstavby 
a rekonstrukce ubytovacích kapacit) 

-1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 +1 

Strategické projekty 

kampus VŠPJ - odborné u ebny a laborato e 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

výstavba nové budovy Krajské knihovny Vyso iny 

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

prevence elektronické kriminality 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Vysv tlivky k tabulce: 

-3 závažný záporný vliv 

-2 významn  negativní vliv 

-1 negativní vliv 

0 bez vlivu 

+1 pozitivní vliv 

+2 významný pozitivní vliv 

? možný negativní vliv 
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7. Plánovaná opat ení pro p edcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
závažných negativních vliv  na životní prost edí vyplývajících z provedení 
koncepce 

Hlavním cílem tohoto hodnocení SEA je zjišt ní, zda a jak p edkládaná koncepce 
Strategie Kraje Vyso ina 2020 zohled uje problematiku ochrany životního prost edí 
a ve ejného zdraví a zda neobsahuje takové cíle, které by mohly p edstavovat potenciální 
riziko poškození životního prost edí a ve ejného zdraví. Toto hodnocení SEA by m lo zajistit, 
aby nebyla podporována realizace projekt  s negativním vlivem na životní prost edí a naopak 
podpo it ty projekty, které p isp jí ke zlepšení stavu životního prost edí a ve ejného zdraví 
v Kraji Vyso ina. 

Spole nost EMPLA AG Hradec Králové byla p izvána k ú asti na realizaci textu 
koncepce s možností vstoupit do její tvorby, vznést p ipomínky k jednotlivým bod m 
a struktu e, dopl ovat ji hlediska ochrany životního prost edí a podávat návrhy 
na optimalizaci jednotlivých ástí z hlediska vliv  na životní prost edí. Posouzení vlivu 
na životní prost edí bylo tedy provád no od za átku až do konce p ípravy koncepce. Tímto 
zp sobem bylo možné koncepci optimalizovat a p edcházet p ípadným st et m p i jeho 
schvalování, snížit negativní vliv na životní prost edí. 

V rámci zpracování Strategie Kraje Vyso ina nebyl zpracován návrh opat ení 
pro eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci nep íznivých vliv  realizace této koncepce 
na životní prost edí a to zejména z toho d vodu, že koncepce je zpracována p evážn  
v obecné rovin , bez konkrétních projekt  a jejich umíst ní a na takto obecné úrovni nelze 
vyhodnotit p edpokládané vlivy na jednotlivé složky životního prost edí a proto nelze 
navrhnout ani konkrétní opat ení pro p edcházení, snížení nebo kompenzaci nep íznivých 
vliv , lze formulovat jen obecn  platná opat ení. Navržená obecná opat ení budou napl ována 
realizací jednotlivých projekt  pro konkrétní území a teprve poté bude možno stanovit 

edpokládané vlivy v dot eném území a navrhnout konkrétní opat ení pro zmírn ní t chto 
vliv . 

V rámci realizace Strategie Kraje Vyso ina 2020 jsou navržena tato hlavní obecná 
opat ení: 

Zpracovatel hodnocení SEA na základ  provedeného vyhodnocení nezjistil žádný 
závažný záporný vliv p edkládané koncepce na jednotlivé složky životního prost edí. 
Vzhledem ke skute nosti, že byl u n kterých zám  vyhodnocen významn  negativní vliv, 
navrhl zpracovatel SEA následující kompenza ní opat ení: 

 i územn  plánovací innosti u jednotlivých Klí ových aktivit a Strategických 
projekt  musí být respektovány podmínky stanovené v dokumentu SEA, 

 v navazujících stupních územn  plánovacích dokumentací zp esnit vymezení 
zájmového území zp sobem, aby byl minimalizován st et se zvlášt  chrán nými ástmi 

írody, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích minimalizovat zábory a zásahy do p d kategorie ZPF a PUPFL, 
up ednost ovat ešení s nejmenším vlivem na tuto složku ŽP, 

 pro p edcházení možným st et m navrhovaných zám  se zvlášt  chrán nými 
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územími, p írodními parky, prvky ÚSES a lokalitami soustavy NATURA 2000, 
i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích dokumentacích 

musí být plochy pro tyto zám ry p ednostn  vymezeny mimo tato území, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích a p i plánování a rozvoji aktivit ovliv ujících velkoplošná chrán ná území 
up ednost ovat zóny s nižší ochranou, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích u liniových staveb dopravní infrastruktury zohlednit podmínky vedoucí 
k zachování migra ních tras živo ich , 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích podporovat a vytvá et podmínky zvyšující biodiverzitu krajiny, 
ekologickou stabilitu krajiny a snižující erozi, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích plochy výroby a skladování p ednostn  sm ovat mimo území chrán né 
oblasti p irozené akumulace vod, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích vytvá et podmínky k ochran  a rozvoji ÚSES, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích vytvá et podmínky vedoucí ke snížení rozsahu území zatíženého nad míru 
únosného zatížení a podporovat opat ení k rekultivaci tohoto území. 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích vytvá et podmínky vedoucí k p ednostnímu umís ování nových provoz  
do stávajících brownfields, 

 provozy produkující polutanty do prost edí (emise do ovzduší, do vod, odpady apod.) 
neumís ovat v blízkosti obytné zástavby nebo ploch rekrea ního charakteru, ale využívat 
k tomu ur ené výrobní a pr myslové zóny, 

 ednostn  podporovat podniky s ekologicky šetrnou výrobou, s technologiemi 
na úrovni BAT a s minimálním zat žováním životního prost edí, 

 i p ípadné tvorb  hlukových studií k jednotlivým zám m je nutno brát v potaz 
kumulaci s jinými zám ry (odvisle od fáze zapln ní pr myslové zóny) tzn., že imise hluku 
z prvních realizovaných zám  v pr myslové zón  by nem ly u nejbližšího chrán ného 
venkovního prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb být na hranici požadovaných 
hygienických limit , aby zde byl vytvo en prostor i pro realizaci dalších zám , 

 i rozvoji dopravní infrastruktury preferovat ekologicky šetrn jší druhy dopravy 
(železnice, MHD, ve ejná doprava, cyklistická doprava), 

 i rozvoji silni ní sít  podporovat vylou ení kapacitní pr jezdné dopravy z centra 
dopravn  zatížených m st a obcí, snižovat hlukovou a imisní zát ž obyvatelstva a zajistit 
dostate nou ochranu obyvatel p ed nadlimitní hlukovou a imisní zát ží, 
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 i umís ování nových aktivit v území zvážit i nár st produkce odpad  a zp sob jeho 
odstra ování, 

 i umís ování nových zám  zvážit p ípadný nár st dopravní zát že v daném území 
a její negativní vlivy na životní prost edí a ve ejné zdraví (hluková zát ž, emise zne iš ujících 
látek), 

 i výb ru nových rozvojových lokalit preferovat volná místa ve stávající zástavb  
nebo t sn  navazující na stávající zástavbu m st a obcí, nerozši ovat novou zástavbu do volné 
krajiny, 

 respektovat vyhlášená zvlášt  chrán ná území kraje, 

 u nové výstavby (p ípadn  rekonstrukcí) d razn  preferovat projekty s minimálním 
narušením stávajícího dochovaného krajinného rázu, 

 v p ípad  nutného záboru ZPF zajistit jeho minimalizaci a umíst ní na bonitn  mén  
hodnotných p dách, 

 zdroje hluku, které jsou sm rové (nap . vyústky vzduchotechniky) orientovat mimo 
chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb pop . do st edu pr myslové 
zóny, 

 pokud budou v rámci p ípravy stavby zám  provád ny i demolice stávajících 
nevyhovujících stavebních objekt , je t eba vyhodnotit, zda n které ásti stavebních objekt  
mohou být nositeli nebezpe ných vlastností – mohou být významn  zne išt né látkami 
zp sobujícími jejich nebezpe nost, 

 snížení potenciálního rizika negativních vliv  na lidské zdraví vyplývající 
z nevhodného ízení vzniku demoli ních odpad  p i odstra ování objekt  lze dosáhnout 
posouzením nebezpe ných vlastností ješt  p ed zahájením demoli ních prací. U odpad  
potenciáln  kontaminovaných by m l být proveden test na vylou ení nebezpe ných vlastností 
akreditovanou laborato í. Na základ  výsledku hodnocení je t eba stanovit zp sob nakládání a 
odstran ní odpadu v souladu s platnými právními p edpisy v oblasti ochrany zdraví 
pracovník , ve ejného zdraví a nakládání s odpady, 

 i odstra ování stavby mohou také n které její ásti obsahovat materiály s obsahem 
azbestu (žáruvzdorné a zvukoodolné izolace, st ešní krytina, aj.). Všechny typy azbestových 
vláken jsou azeny mezi látky, které jsou karcinogenní pro lov ka. P i demolicích objekt  je 

eba realizovat dostate ná opat ení k zabrán ní uvol ování azbestu do ovzduší. Práce musí 
provád t kvalifikovaní a proškolení pracovníci a d sledn  p i práci dodržovat podmínky 
k zajišt ní ochrany zdraví, 

 i umis ování a povolování nových staveb zdroj  zne iš ování ovzduší se musí 
vycházet z imisní situace v oblasti a požadovat veškerá ú inná a dostupná opat ení 
k omezování emisí. Je t eba respektovat využití okolních pozemk  (p edevším t ch, které jsou 
ur eny pro bydlení i rekreaci) a významn  nesnižovat kvalitu prost edí souvisejícího území, 

 u zdroj , které by mohly být významným zdrojem primární i sekundární prašnosti, by 
lo dojít k realizaci opat ení ke snižování množství emisí tuhých zne iš ujících látek. To by 
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se odrazilo v celkovém snížení imisního zatížení území s pozitivními dopady v oblasti zdraví 
obyvatel, 

 u nových ástí komunikace, obchvat  a problematických ploch by m la být plánována 
technická opat ení v etn  výsadby izola ní zelen  s protiprašnou funkcí. U technologických 
zdroj  je možné využít uzav ení i zakrytování výrobních za ízení, instalaci odlu ova  pro 
záchyt prachových ástic aj., 

 významným zdrojem emisí tuhých zne iš ujících látek mohou být také stavby, i když 
jejich p sobení je asov  omezené. Jedná se zejména o bourací a výkopové práce, skladování 
sypkých materiál , aj. Emise budou závislé na aktuálních podmínkách (nap . na vlhkosti 
vzduchu a p dy, síle a sm ru v tru) a zp sobu provád ní stavební innosti. Proto je nutné 
snižovat emise vhodnými technickými a organiza ními opat eními (nap . provád t pravidelné 
išt ní vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí, omezovat prašnost 

v míst  stavby (skráp ní, aj.), minimalizovat zásoby potencionálních zdroj  prašnosti, vhodn  
manipulovat se sypkými materiály, zabezpe it náklady na automobilech proti úsyp m, p ed 
výjezdem z areálu stavby provád t ádnou o istou vozidel, ...), 

 rozsáhlé ucelené plochy by mohly být obyvateli vnímány negativn . Pro lepší 
za len ní staveb do okolí a tím zmírn ní p ípadného negativního ovlivn ní faktor  pohody by 

lo být realizováno ozelen ní uvnit  samotných ploch a areál  i na okrajích t chto ploch, 
které jsou pohledov  exponovány obyvatelstvu, 

 i výsadb  zelen  je pot eba v novat pozornost výb ru druh  (málo alergizující druhy 
evin) s ohledem na možné negativní ovliv ování senzitivní skupiny obyvatel – alergik , 

 i rozhodování o vhodnosti situování a ešení zám  produkujících nadm rný hluk je 
eba blíže specifikovat jednotlivé konkrétní zdroje hluku a jejich akustické parametry. Jedná 

se zejména o významné zdroje hluku, u kterých by pak bylo vhodné vyhodnotit jejich vliv na 
hranici chrán ného venkovního prostoru modelovými výpo ty hlukové studie, 

 pro posouzení celkové hladiny akustického tlaku v zájmovém území a tedy i možného 
ovlivn ní ve ejného zdraví je nutné zhodnotit celkový vliv konkrétních návrh  zám  (tj. 
specifikovat vliv stacionárních zdroj  hluku, intenzity vyvolané obslužné dopravy) a 
stávajících zdroj  hluku. Dále je nutné provést vyhodnocení p ípadné zm ny hladin 
akustického tlaku po realizaci konkrétních zám  v porovnání se stávajícím stavem, 

 u jednotlivých konkrétních návrh  zám  produkujících hluk by m la být pomocí 
hlukové studie ov ena vhodnost jejich ešení. Modelovými výpo ty lze porovnávat r zné 
varianty ešení zám  a zárove  i odhadovat ú innost p ípadn  navržených protihlukových 
opat ení, 

 je nutno zajistit, aby p ípadn  nov  instalované zdroje hluku nem ly negativní vliv na 
stávající hlukovou situaci v posuzované lokalit  a hluk z t chto zdroj  byl v souladu 
s hygienickými limity, 

 hem výstavby zám  a rekonstrukce stávajících objekt  se musí minimalizovat 
doba trvání stavby a negativní vlivy stavby na obyvatelstvo. Vlastní výstavba musí být 
organiza  zabezpe ena zp sobem, který maximáln  omezí možnost narušení faktor  
pohody, a to zejména v no ních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem 
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stavebního a technologického materiálu budou uskute ovány v denní dob , bude 
minimalizován pohyb mechanism  a t žké techniky v blízkosti obytné zástavby, 

 po zprovozn ní jednotlivých zám  produkujících hluk je t eba hlukovou situaci 
v zájmových lokalitách doložit p ímým m ením. Pokud by došlo k nár stu a hladiny 
akustického tlaku dosahovaly takových hodnot, p i kterých je možné o ekávat výskyt 
nep íznivých ú ink  na zdraví a pohodu obyvatel, musí být realizována technická i 
organiza ní opat ení za ú elem snížení hlukové zát že v dot ených ástech lokality. 

8. Vý et d vod  pro výb r zkoumaných variant a popis, jak bylo 
posuzování provedeno, v etn  p ípadných problém  p i shromaž ování 
požadovaných údaj  (nap . technické nedostatky nebo nedostate né    
know-how) 

Dokument Strategie Kraje Vyso ina 2020 byl navržen monovariantn . Ke zhodnocení 
byla p edložena jedna varianta Prioritních oblastí, Rozvojových opat ení, Klí ových aktivit 
a Strategických projekt . Vliv na jednotlivé složky životního prost edí byl hodnocen u všech 
vyjmenovaných Klí ových aktivit a Strategických projekt . 

ešení p edkládané ve Strategii Kraje Vyso ina 2020 se ur itou m rou odrazí na stavu 
životního prost edí v dot eném území. Zpracovatel vyhodnocení SEA dosp l k záv ru, že 
nejv tším negativním vlivem bude trvalý zábor zem lské p dy pro nezem lské 
využívání. V souvislosti s realizací n kterých zám  dopravní infrastruktury nelze vylou it 
zasažení zvlášt  chrán ných území, území p írodních park  a prvk  ÚSES. Rozsah tohoto 
vlivu však nelze vzhledem k obecnosti p edkládané koncepce v sou asné dob  objektivn  
ur it. 

Mezi  další  možné  negativní  vlivy  lze  uvést  vlivy  na  faunu  a  flóru.  Ty  nelze  
jednozna  vylou it, protože nebyl proveden biologický pr zkum, který by posoudil vliv 
jednotlivých Klí ových zám  a Strategických projekt  na spole enstva živo ich  a rostlin, 
vyhodnotil významnost p edpokládaných vliv  v kontextu okolní krajiny a p ípadn  
identifikoval výskyt vzácných a zvlášt  chrán ných druh  živo ich . Biologické pr zkumy 
není možné vzhledem k obsahu a m ítku zpracování Strategie Kraje Vyso ina 2020 
uskute nit. P edkládaná strategie má za úkol stanovit zejména základní požadavky na rozvoj 
území kraje pomocí aktivit a projekt . Ty pak mohou být dále zp es ovány a konkretizovány 
v podrobn jších odv tvových strategiích. 

Pozitivním vlivem realizace posuzované koncepce bude p edevším budování a 
rekonstrukce kanalizací a istíren odpadních vod v obcích, podpora p írod  blízkých zp sob  
zadržování vody v krajin , realizace protierozních opat ení a revitalizace ních systém , 
zkvalit ování ochrany obcí p ed povodn mi, podpora šetrného a udržitelného lesního 
hospodá ství, zales ování ploch nevhodných pro zem lskou výrobu, zlepšení jakosti 
podzemních a povrchových vod v územích, které jsou v mimo ádném zájmu ochrany vod, 
zkvalitn ní silni ní sít  v regionu, modernizace železni ních tratí a uzl  v etn  související 
technické infrastruktury, podpora vhodných alternativních energetických zdroj , materiálové a 
energetické využívání odpad , modernizace železni ních tratí, rekonstrukce a modernizace 
železni ních uzl  a stanic i integrovaný systém nakládání s odpady. 

Podrobné vyhodnocení v etn  navržených Klí ových aktivit a Strategických projekt  
jednotlivých Prioritních oblastí na jednotlivé složky životního prost edí byl uveden v kapitole 
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. 6 tohoto dokumentu. 

Použitá metodika vyhodnocení vliv  na životní prost edí vychází z požadavk  
zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí ve zn ní pozd jších 

edpis ), a z dokumentu „Metodika vyhodnocení vliv  regionálních rozvojových koncepcí 
na životní prost edí“. 

Prvním krokem bylo vymezení Rozvojové vize, která bude napl ována prost ednictvím 
ti Prioritních oblastí. Prioritní oblasti jsou dále rozpracovány do úrovn  jednotlivých 

opat ení, aktivit a projekt , které jsou pro dosažení cíle koncepce klí ové. Další kapitolou byl 
iblížen sou asný stav životního prost edí a jeho složek v Kraji Vyso ina. V tabulce byl poté 

íseln  vyhodnocen vliv jednotlivých Klí ových aktivit a Strategických projekt  na jednotlivé 
složky životního prost edí. Na základ  tohoto vyhodnocení byly vyspecifikovány aktivity 
s negativním vlivem na životní prost edí. Pro eliminaci negativních vliv  a maximální posílení 
pozitivních vliv  byla navržena opat ení. 

V pr hu posuzování vliv  koncepce na životní prost edí byla hodnocena jedna 
edkládaná varianta Strategie Kraje Vyso ina, proto nemohlo dojít k výb ru ani posouzení 

jednotlivých variant ešení. Varianty mohou nastat až v dalších krocích napl ování cíl  
koncepce, kdy budou konkretizovány navržené Klí ové aktivity a Strategické projekty. Proto 
je nutné, aby v této fázi byly zohledn ny navržené specifické cíle ochrany životního prost edí 
a p edevším environmentální kritéria pro výb r projektu, která jsou navržena v kapitole . 11 
tohoto dokumentu. Tímto zp sobem bude zajišt na maximální eliminace nep íznivých vliv  
koncepce na životní prost edí a enviromnentáln  p íznivá realizace koncepce. 

Skute nou hlukovou a imisní situaci v jednotlivých lokalitách bude možné ov it 
ímým m ením po zprovozn ní všech plánovaných zám . V p ípad  p ekra ování 

hygienických limit  budou navržena zmír ující opat ení. 

9. Stanovení monitorovacích ukazatel  (indikátor ) vlivu koncepce 
na životní prost edí 

Pro Strategii Kraje Vyso ina 2020 zpracovatel SEA nestanovil žádné specifické 
monitorovací ukazatele. Vzhledem ke znalosti stávajícího stavu životního prost edí na území 
kraje a navrženým prioritním a specifickým cíl m lze využít za azení následujících indikátor  
vlivu koncepce na životní prost edí, které zárove  vycházejí z národních nebo krajských 
koncep ních dokument : 

 rozsah záboru p dy kategorie ZPF za azené v I. a II. t íd  ochrany (ha/rok), 

 podíl záboru p dy kategorie ZPF za azené v I. a II. t íd  ochrany ku celkovému záboru 
ZPF (%), 

 podíl využití ploch brownfields ku celkovému záboru zem lského p dního fondu 
(%), 

 zm na vým ry lesních porost  (ha) 

 po et dopravou nefragmentovaných území o plošném rozsahu v tším než 100 km2, 

 koeficient odtoku vody z území (m3/rok), 
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 po et realizovaných zám  protipovod ové ochrany území, 

 po et obyvatel napojených na ve ejný vodovod, 

 po et obyvatel napojených na kanaliza ní sít  a OV, 

 míra zne išt ní povrchových a podzemních vod dle ukazatel  jakosti vody, 

 celkové emise hlavních zne iš ujících látek (t/rok), 

 ekra ování stanovených imisních limit  pro ochranu zdraví lidí a ekosystém  
(µg/m3), 

 rozsah území se zhoršenou kvalitou ovzduší na území kraje (%), 

 podíl spot eby obnovitelných zdroj  energie (%) 

 rozsah plynofikace obcí v území (%), 

 zm ny intenzity dopravy na hlavních dopravních komunikacích (%), 

 po et obyvatel vystavených hlukové zát ži (% obyvatel), 

 procento rozlohy chrán ných území na území kraje (%), 

 stav sít  územního systému ekologické stability území, 

 koeficient ekologické stability krajiny (plochy ekologicky stabilních ploch ku plochám 
ekologicky nestabilních ploch), 

 innost opat ení k ochran  krajinného rázu, 

 po etnost chrán ných druh  rostlin a živo ich , 

 produkce odpad  dle jednotlivých skupin odpadu (t/rok), 

 procento separace a materiálového využití odpad  (%), 

 po et starých ekologických zát ží, 

 po et sanovaných starých ekologických zát ží, 

 po et realizovaných revitaliza ních opat ení. 

V kapitole . 7 tohoto dokumentu zpracovatel SEA navrhl opat ení pro p edcházení 
i snížení negativních vliv  na životního prost edí a ve ejné zdraví. Další opat ení 

a povinnosti vyplývají z platných právních p edpis . 

10. Popis plánovaných opat ení k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci 
negativních vliv  zjišt ných p i provád ní koncepce 

Návrh obecných opat ení, která by m la být ešena v rámci realizace Strategie Kraje 
Vyso ina 2020 je sou ástí kapitoly . 7 tohoto hodnocení. 
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11. Stanovení indikátor  (kritérií) pro výb r projektu 

Kritériem pro výb r projektu by se m la stát zejména velikost a významnost 
budoucího zatížení všech složek životního prost edí zejména v t chto oblastech: 

 rozsah (velikost) zám ru, 

 realizace doprovodných investic, 

 navýšení dopravy, 

 vstupy energetických a surovinových zdroj , 

 zdroje emisí do životního prost edí (látky zne iš ující ovzduší nebo vody, emise 
hluku), 

 zdroj nebezpe ných odpad , havárií, 

 zm ny klimatických pom  (inverze, mlhy), 

 zne išt ní povrchových a podzemních vod, 

 ovlivn ní režimu vody v krajin , 

 zvýšení eroze, snížení kvality p d, 

 narušení horninového prost edí, surovinových zdroj , 

 zdravotní rizika, psychosociální dopady, 

 narušení stability ekosystém , VKP, ÚSES, 

 snížení druhové rozmanitosti, ohrožení populací zvlášt  chrán ných druh  rostlin 
a živo ich , 

 narušení krajinného rázu, 

 narušení ochranných podmínek zvlášt  chrán ných území, 

 narušení územní ochrany a integrity Evropsky významných lokalit a Pta ích oblastí, 

 poškození nebo likvidace biotop  s výskytem zvlášt  chrán ných druh  rostlin 
a živo ich , 

 zásahu do prvk  ÚSES a VKP, negativnímu ovlivn ní p írodních stanoviš , biotop , 
fauny, flóry, 

 zvýšení fragmentace krajiny, snížení pr chodnosti krajiny, 

 eshrani ní vlivy. 
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12. Vlivy koncepce na ve ejné zdraví 

Dle zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví, v platném zn ní, je ve ejné 
zdraví chápáno jako zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je 
ur ován souhrnem p írodních, životních a pracovních podmínek a zp sobem života. 

které faktory mohou pomáhat zdraví udržovat a podporovat nebo naopak 
poškozovat. Výsledné p sobení je komplexním vlivem všech faktor  a podmínek, ty mohou 
být asto vzájemn  podmín ny. Podle odhad  odborník  Státního zdravotního ústavu 
ovliv ují zdravotní stav p edevším faktory zp sobu života (z 50 až 60 %), zatímco životní 
a pracovní prost edí zodpovídá za zdravotní stav p ibližn  z 20 % a zdravotní pé e ovliv uje 
zdraví zhruba také p ibližn  z 20 %. 

Faktory m žeme rozd lit na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Za ovlivnitelné jsou 
považovány p edevším ty, které vychází ze zp sobu života (pohybová aktivita, výživa, 
duševní zát ž, zvládání stresu, ku áctví, konzumace alkoholu, aj.) a do ur ité míry 
ovlivnitelné podmínky prost edí (kvalita životního a pracovního prost edí, sociální, 
ekonomické a kulturní podmínky prost edí). Životním stylem lze do ur ité míry ovlivnit 
i n které fyziologické parametry, které mohou p sobit jako rizikové faktory (nap . aerobní 
kapacita) i biochemické parametry (krevní cholesterol, krevní cukr). 

Za faktory neovlivnitelné lze považovat genetickou výbavu jedince, v k 
(s p ibývajícím v kem riziko stoupá), pohlaví (n které nemoci se vyskytují ast ji u žen, jiné 
u muž ), p edchozí nemoci vedoucí k dlouhodobému poškození zdraví organismu, atd. 

V sou asné dob  je pro hodnocení vliv  jednotlivých konkrétních zám  používán 
postup hodnocení zdravotních rizik, který využívá dostupných údaj  pro ur ení faktor , které 
mohou za ur itých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní ú inky. Odhaduje rozsah expozice 
ur itému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny 
dot ené populace a kone  zahrnuje charakterizaci existujících i potenciálních rizik 
vyplývajících z uvedených zjišt ní. Sou ástí hodnocení je také diskuse úrovn  nejistot, které 
jsou spjaty s tímto procesem. Cílem celého procesu je shromážd ní podrobn jších údaj  
o vlivu faktor  vyvolaných provozem hodnoceného zám ru na zdraví exponované populace. 

Hodnocení zdravotních rizik je zejména u látek, pro které nejsou stanoveny hodnoty 
limit  (imisní limity) prakticky jediným zp sobem, jak posoudit zda se hladiny koncentrací 
škodlivin pohybují na spole ensky p ijatelné úrovni – tj. v akceptovatelné mí e zdravotního 
rizika. Imisní limity samy o sob  o mí e ani typu ú inku na zdraví nevypovídají. 

Hodnocení zdravotních rizik bývá nej ast ji realizováno jako sou ást hodnocení vliv  
zám ru na obyvatelstvo (resp. na ve ejné zdraví) dle zákona . 100/2001 Sb. o posuzování 
vliv  na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis  a dále v n kterých specifických 

ípadech (posouzení rizika na žádost p íslušné krajské hygienické stanice, hodnocení 
oprávn nosti stížností ob an  apod.). Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality 
životního prost edí v dané lokalit  mohou být výsledky m ení imisní situace, hlukové zát že 
i v p ípad  rozhodování o vhodnosti umíst ní zamýšleného zám ru - modelové výpo ty 

rozptylové i hlukové studie. 

Výsledky hodnocení slouží pro ízení rizika – tj. nap . pro rozhodování o podmínkách 
provozu aktivity i zám ru nebo o pot ebných opat eních k minimalizaci rizik, 
pro vypracování stanoviska orgánu ochrany ve ejného zdraví, k informování ve ejnosti apod. 
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Zdravotní rizika lze podle výše uvedeného postupu vyhodnotit na základ  znalosti 
konkrétního návrhu ešení zám ru, jeho parametr  a kapacit (pop . jeho variant). Cílem 
posuzované koncepce není znalost technického ešení zám , formuluje prioritní oblasti 
opat ení, klí ové aktivity a strategické projekty, proto nelze provést kvantifikaci expozice 
modelovými výpo ty a následn  odhad možných zdravotních rizik vyplývajících z provozu 
uvažovaných zám . 

hem p ípravy jednotlivých zám  dle koncepce by m lo být provedeno podrobné 
hodnocení. Vzhledem k tomu, že v této fázi už bude známa p esná lokalizace i ešení 
projekt , bude možné hodnotit konkrétní vlivy na životní prost edí a ve ejné zdraví, v etn  
stanovení podmínek na prevenci, eliminaci nebo kompenzaci p ípadných negativních vliv . 

Dále jsou vyhodnoceny klí ové aktivity a strategické projekty prioritních oblastí 
v obecné rovin  a stru  charakterizovány vybrané faktory ovliv ující zdraví (škodliviny 
a hluk). Cílem posouzení vlivu na ve ejné zdraví je zmírn ní zdravotních rizik a zvýšení 
pozitivních efekt  z realizace zám  koncepce. 

Hodnocení realizace Strategie Kraje Vyso ina 2020 na ve ejné zdraví 

A. Vyso ina jako atraktivní venkovský prostor 

 A.1 Funk ní regionální st ediska 

 A.2 P itažlivý venkov 

 A.3 Rozvoj zem lství 

Rozši ování a modernizace infrastruktury ve ejných institucí a služeb v krajském 
st  a v regionálních centrech v etn  zvyšování kvality dopravní infrastruktury má velký 

význam pro obyvatele m st i turisty. 

Doporu ované systémy regulace dopravy (parkovací domy, záchytná parkovišt , 
systémy park and ride, park and walk apod.) by spolu s ostatními opat eními (podpora ve ejné 
hromadné dopravy, cyklodopravy) odvedly velkou ást automobilové dopravy z center m st 
a tím p isp li ke snižování nadm rného hluku a prašnosti v hust  obydlených ástech sídel. 

Snížení intenzity pohybu vozidel v sídlech a vhodné vy ešení dopravního systému by 
mohlo pomoci také zvýšit bezpe nosti pohybu chodc  a cyklist  s p ímými vlivy na zdraví 
obyvatel. 

Další možností je i stanovení klidových zón v blízkosti obytných lokalit, ploch 
ur ených k rekreaci a odpo inku a míst pobytu „rizikových skupin“ populace (školky, školy, 
lé ebny, nemocnice, domovy d chodc  apod.), což m že mít velmi p íznivé dopady v oblasti 
zdraví dot ených skupin populace. 

U dopravy, kterou nelze z center „vymístit“, je možné p ijmout také opat ení 
ke zvýšení její plynulosti. P i plynulém pohybu vozidel je nižší spot eba pohonných hmot 
a na n  vázané nižší emise zne iš ujících látek z výfukových systém  a navíc i výrazn  nižší 
emise zne iš ujících látek z ot  brzd, pneumatik a povrchu komunikací. 

V rámci oblasti zabývající se kvalitou života na venkov  (A.2) jsou podporovány 
projekty v oblasti rozvoje ve ejné hromadné dopravy - budování a rekonstrukce autobusových 
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nádraží, bezbariérových zastávek, informa ních systém  pro cestující, dispe erská ízení, 
integrace všech druh  p epravy, nákup nových vozidel a ekologizace dopravních prost edk . 

Modernizace a zkvalitn ní ve ejné dopravy by mohlo p isp t k lepšímu komfortu 
epravy a tím i k jejímu v tšímu zatraktivn ní. Její rozvoj by m l pozitivní dopad na adu 

oblastí. Dobrá dopravní obslužnost území zajistí p ístup obyvatelstva k pracovním 
íležitostem a službám dostupných ve st ediscích a je rovn ž p edpokladem pro rozvoj 

cestovního ruchu v regionu. Zvýšené využívání ve ejné hromadné dopravy by mohlo vést také 
k nahrazení ásti individuální automobilové dopravy a tím i ke snížení negativních vliv  
na kvalitu životního prost edí (zejména na zne išt ní ovzduší mobilními zdroji). 

Ur ité negativní vlivy lze o ekávat v dob  výstavby zám  (nap . parkovacích dom , 
terminál , autobusových nádraží, technické infastruktury). Jedná se zejména o zvýšení imisní 
a hlukové zát že v dot ených lokalitách vyplývající z realizace stavby – resp. z provozu 
stavebních mechanism  a navazující obslužné nákladní dopravy. Dále m že být v blízkosti 
stavby i omezeno parkování, doprava i její plynulost. Všechny tyto negativní vlivy mají 
relativn  krátkodobý charakter (po dobu výstavby). 

Podpora aktivních místních ak ních skupin, volno asových aktivit (A.2) p ispívá 
ke zvyšování kvality života na venkov , rozvoje venkovské spole nosti a tím pozitivn  p sobí 
na zdraví populace. Tyto aktivity mohou plnit funkci poznávací, vzd lávací, spole enskou 
a v neposlední ad  i sportovního vyžití. 

Podporou rekrea ních a sportovních aktivit u d tí i dosp lých m že dojít k aktivnímu 
trávení volného asu, ke zvýšení pohybových aktivit obyvatelstva s následnými p íznivými 
dopady v oblasti zdraví. V eské republice se projevuje trend zvyšování poruch pohybového 
aparátu, nár st obezity a dalších projev  vyplývajících ze „sedavého“ zp sobu života. Obezita 
nebo nadváha jsou vážnými riziky pro vznik n kterých druh  nádorového bujení. Pohyb 
posiluje v tšinu p irozených funkcí organismu, p sobí jako ochrana p ed nemocemi srdce 
a cév a p ed cukrovkou, zvyšuje t lesnou zdatnost, rozvíjí koordinaci, zpev uje kosti, pomáhá 
udržovat p im enou t lesnou hmotnost aj. Podpora zdravého životního stylu (nap . 
vytvá ením a rozvojem podmínek pro sportovní vyžití a rekreaci) se m že odrazit 
na zlepšování zdravotního stavu populace a tím i snížením výdaj  za zdravotní pé i. 

Rozvoj volno asových a rekrea ních aktivit ur ených široké ve ejnosti je také 
významným preventivním opat ením k omezování vzniku sociáln -patologických jev . 

Kulturní akce, místní tradice a specifika mohou mít pozitivní dopad i na oblast rozvoje 
rekrea ních aktivit a cestovního ruchu. S tím jsou spojeny i možné ekonomické p ínosy obcím 
a podnikatel m v regionu (zejména v oblasti služeb), pop . i vznik nových pracovních 

íležitostí. 

V rámci oblasti A.3 jsou jako klí ové navrženy projekty podporující zem lskou 
prvovýrobu, propagaci regionálních produkt  a bioprodukt  z místní zem lské výroby, 
rozvíjení mimoproduk ních funkcí zem lské výroby. 

Pozitivním vlivem realizace zám  bude produkce kvalitních a zdrav jších surovin 
i potravin pocházející z místních zdroj . Ekologické zem lství je šetrn jší k životnímu 

prost edí, což se také m že pozitivn  projevit v oblasti zdraví místní populace. Tento zp sob 
hospoda ení využívá postup  respektující trvale udržitelné životní prost edí a p írodní zdroje. 
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Nepoužívají se um lá hnojiva, chemické p ípravky, post iky, hormony a um lé látky 
a nekontaminují se tak cizorodými látkami složky životního prost edí a potravní et zce. 

Pokud budou v rámci projekt  budovány nové stavby a za ízení i zavád na výroba 
v dosud nevyužívaných areálech i objektech je z hlediska míry nep íznivých vliv  na ve ejné 
zdraví obecn  rozhodující p edevším umíst ní zdroj  hluku (provoz mechanism , za ízení, 
erpadel, vzduchotechniky, aj.) a zdroj  emisí do t chto lokalit (spalovací a ostatní zdroje 

emisí) a náro nost zám  z hlediska intenzity vyvolané obslužné dopravy. 

Na plochách, které by byly využívané pro chov hospodá ských zví at, budou vznikat 
rozkladem organické hmoty (výkaly, zbytky krmiva) látky, které mohou být zdrojem pachu. 
Nejvýzna jší z t chto látek je amoniak, vzniká i sirovodík, oxid uhli itý a t kavé organické 
látky. Je t eba dodržovat zásady správného provozu tak, aby se tyto koncentrace látek 
pohybovaly na relativn  nízké úrovni koncentrací a neobt žovaly okolí významn jším 
zápachem. 

Výkaly, odpady z chovu mohou být také zdrojem ástic biologického p vodu (tzv. 
bioaerosolu), který se m že vázat na pevné ástice. Bioaerosol m že obsahovat 
mikroorganismy (baktérie, houby, plísn , spóry baktérií, viry), produkty mikroorganism , 
rostlinné pyly, alergeny aj. P i d sledném dodržování hygieny chovu (zejména údržb istoty 
hal aj.) by se m la minimalizovat možná zdravotní rizika z inhalace bioaerosolu. 

Za podmínek, že zám ry budou situovány v okrajových ástech sídel, nebudou zde 
umíst ny významné zdroje hluku a intenzita vyvolané obslužné dopravy nebude vysoká, 
nep edpokládá se významné negativní ovlivn ní zdraví obyvatelstva související s realizací 

chto projekt . 

V rámci oblasti rozvoje zem lství jsou také podporovány projekty v oblasti 
venkovské turistiky a agroturistiky. To by v území rozší ilo možnost rekrea ního vyžití 
a aktivního trávení volného asu pro turisty a návšt vníky tohoto území s ímž souvisí 
i zvýšení jejich pohybové aktivity s p íznivými dopady na zdraví. 

B. Lidé na Vyso in  

 B.1 Efektivní a cílené vzd lávání 

 B.2 Zkvalit ování poskytovaných služeb ve zdravotnictví 

 B.3 Adaptace sít  sociálních služeb na nové výzvy 

Obsah a úrove  vzd lání obyvatel významn  p edur uje postoje ke zdraví. Vzd lání 
a výše p íjm  také významn  ovliv uje individuální životní styl, který se dále uplat uje jako 
významná zdravotní determinanta. Modernizace vzd lávací infrastruktury v etn  vybavení 
za ízení a vzd lávání pedagogického personálu povede ke zvýšení kvality vzd lávání 
a zlepšení odborné p ípravy studujících. 

Zvyšování vzd lanosti v perspektivních oborech m že studujícím usnadnit jejich život 
ve spole nosti, m že mít pozitivní dopad na zam stnanost – zlepšuje uplatn ní na trhu práce. 
Tím p ispívá i k omezování možných zdravotních rizik vyplývajících z r zných nep íznivých 
situací (sociálních, ekonomických a životních podmínek). 
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Kvalita, dostupnost, organizace zdravotní pé e a sociálních služeb také p ímo 
ovliv uje zdraví. Zkvalit ování t chto služeb v etn  modernizace technického zázemí 
a p ístrojového vybavení vytipovaných za ízení, dobudování sít  sociálních za ízení 
a prosazování mobilních služeb v systému sociální pé e bude mít p íznivé vlivy na zdraví 
obyvatelstva. 

Podpora aktivit v oblasti sociální prevence a integrace ohrožených skupin obyvatelstva 
že usnadnit život t chto skupin obyvatelstva ve spole nosti, a tím také snižovat jejich 

nezam stnanost. Tím p ispívá i k omezování možných zdravotních rizik vyplývajících 
z r zných nep íznivých situací (sociálních, ekonomických a životních podmínek). 

C. Ochrana p írodního bohatství 

 C.1 Voda jako d ležitá složka krajiny Vyso iny 

 C.2 Efektivní hospoda ení s lesy Vyso iny 

V rámci oblasti C.1 je plánována modernizace a rozši ování stávajících kanaliza ních 
sítí, istíren odpadních vod, ešení technickým a hygienickým normám neodpovídajících 
systém  zásobování pitnou vodou. Dále jsou podporovány p írod  blízké zp soby zadržování 
vody v krajin , protierozní opat ení, revitalizace ních systém , zkvalit ování ochrany obcí 

ed povodn mi. 

Realizace t chto zám  bude významn  minimalizovat zne iš ování a vliv na životní 
prost edí, a tím mít i kladný vliv na ve ejné zdraví. Dostupnost p irozených zdroj  pitné vody 
s odpovídající užitnou kvalitou je významným prvkem sv ícím o kvalit  životního prost edí 
(konkrétn  o kvalit  jeho vybraných složek) v daném území. Projekty ochrany obcí p ed 
povodn mi mají p ímé kladné vlivy na zdraví lidí, navíc lze o ekávat i pozitivní vliv 
na psychiku a spokojenost obyvatel v potenciálních záplavových zónách. 

Pro odkanalizování n kterých obcí, kde se nacházejí významné zdroje zne iš ování 
nebo ležících v území, která vyžadují zvláštní ochranu vod nebo ochranu p írody, mohou být 
realizovány nové istírny odpadních vod ( OV). 

i provozu OV m že potenciáln  docházet k únik m - emisím - pachových 
a t kavých látek (amoniak, sirovodík, merkaptany) a aerosol  (jemných kapének odpadní 
vody unášených v trem) do ovzduší v okolí zám ru. Míra a významnost jednotlivých vliv  je 
dána technickým a technologickým ešením istírny, provozem za ízení a podmínkami dané 
lokality. 

Je t eba situovat istírny mimo obytnou zástavbu a správn  je provozovat, aby nebyly 
uvol ovány zapáchající látky ve významném množství a obyvatelstvo v širším okolí nebylo 
obt žováno zápachem. Pomocí odd lení areálu OV izola ní zelení lze stavbu lépe za lenit 
do okolí a zmírnit tak p ípadné narušování faktor  pohody p i bydlení a rekrea ním využívání 
území. 

U istíren odpadních vod mohou obyvatelé okolní zástavby také negativn  vnímat hluk 
z provozu tohoto za ízení (provoz erpadel, dmychadel a jiných zdroj  hluku). Proto je t eba 
minimalizovat tyto potenciální negativní vlivy (nap . volbou vhodné technologie (s nižšími 
emisemi hluku), zakrytováním zdroj  hluku i jejich umíst ním do objekt  apod.). 
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Riziko kontaminace povrchových nebo podzemních vod je p i ádném provozu 
istírny a dodržování p íslušných legislativních p edpis  velmi nízké. S kaly z OV je t eba 

nakládat dle legislativních p edpis  vzhledem k zdravotním rizik m spojeným s obsahem 
patogenních mikroorganism  v kalech. 

Podpora šetrného a udržitelného lesního hospodá ství (oblast C.2) by p isp la 
k udržování a dotvá ení krajiny, jejíž stav a vyváženost zajiš uje podmínky pro udržitelný 
komplexní a harmonický rozvoj celé spole nosti. 

Systematickou pé í o lesní pozemky, správným zp sobem obhospoda ování, 
zvyšováním stability lesních porost , jejich obnovou stanovištn  vhodnými d evinami 
a realizací dalších opat ení mohou být v n kterých lokalitách výraznou m rou snížena rizika 
vzniku živelných událostí a nebezpe í p írodních katastrof, které mají významné p ímé nebo 
sekundární negativní vlivy na zdraví obyvatel. 

D. Moderní infrastruktura 

 D.1 Kvalitní regionální silni ní sí  

 D.2 Modernizace železnice a zkvalitn ní p epravy osob na železnici 

 D.3 Zavád ní vhodných energetických zdroj  a úspory energie 

 D.4 Promyšlené ešení odpad   

 D.5 Ší ení ICT infrastruktury 

Centra ady m st v Kraji Vyso ina jsou p etížena tranzitní dopravou, proto je 
podporována výstavba i dobudování obchvat  t chto sídel. Dále je plánováno zkvalitn ní 
silni ní sít  v regionu a zvyšování kapacity objízdných tras dálnice D1. 

Obnova a modernizace dopravní infrastruktury se odrazí ve spokojenosti uživatel  
a také ve zvýšení bezpe nosti provozu. Sou asn  lze o ekávat i snížení tvorby emisí hluku 
vyvolaných provozem vozidel na rekonstruovaných úsecích oproti p vodním komunikacím 
s nerovným povrchem. 

Budování nových a zkapacitn ní stávajících obchvat  sídel povede k odklon ní tranzitní 
dopravy mimo oblasti obytné zástavby. Realizace uvedených zám  sníží nejen imisní, ale 
i hlukové zatížení obydlených lokalit, což by m lo mít i pozitivní dopad v oblasti zdraví 
obyvatel. Sou asn  je nutno zajistit, aby vybudování nových silni ních úsek  a obchvat  
nem lo negativní vliv na zm nu hlukové situaci v blízkosti tras t chto staveb, tzn. p edevším 
na okrajích sídel. 

Mimo p evažujících  p ínos  je  t eba  si  uv domit,  že  zm na vedení  dosavadních  tras  
komunikací (obchvaty m st, vesnic, p eložky silnic) m že mít také u ur ité skupiny obyvatel 
negativní efekt v podob  útlumu n kterých forem zejména živnostenského podnikání, které 
jsou vázány práv  na p íliv potencionálních uživatel  t chto služeb v rámci automobilové 
dopravy vedoucí p es sídelní útvary, s následnými nep íznivými socioekonomickými vlivy 
odrážejícími se na zdraví jedinc . 

V oblasti D.2 je navržena modernizace železni ních tratí a uzl  v etn  související 
technické infrastruktury a obnova vozového parku v rámci regionální p epravy osob 
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po železnici. Železni ní doprava má významn  menší vliv na životní prost edí než doprava 
silni ní. 

Tato opat ení mohou vést ke zvyšování podílu p epravy osob po železnici na úkor 
individuální automobilové dopravy a tím k omezování negativních faktor  ovliv ujících 
životní prost edí a ve ejné zdraví. Dalším pozitivním efektem m že být zvyšování atraktivity 
regionu z hlediska rozvoje cestovního ruchu. 

V oblasti D.3 jsou navržena opat ení k náhrad  fosilních zdroj  energie, zavád ní 
vhodných energetických zdroj , projekty úspory energie a další opat ení k podpo e 
energetických odv tví. 

Realizace obnovitelných a alternativních zdroj  energie by mohly vést k nižší pot eb  
fosilních druh  paliv, jejichž spot eba a spalování (zejména uhlí) má výrazný negativní vliv 
zejména na stav ovzduší v aglomeracích a tím i na zdraví obyvatel. 

Oblast D.4 podporuje ú elné a efektivní ešení p edcházení vzniku odpad , t íd ní 
odpad , materiálové využití odpad , nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
a energetické využití jinak nezpracovatelného komunálního odpadu 

Navržená opat ení by m la obecn  vést ke snižování nadm rné environmentální 
zát že, k udržení a následnému zlepšování podmínek prost edí a s tím spojeným p íznivým 
dopadem na zdraví populace. Odpady je ale nutné spalovat pouze ve vhodných za ízeních, 
které umož ují jejich energetické využívání, a striktn  p itom dodržovat podmínky 
pro spalování t chto odpad , aby bylo v maximální mí e zamezeno vzniku n kterých složek 
emisí (dioxin  aj.). 

V p ípad  výstavby za ízení na energetické využití odpadu se jedná o kone né 
odstran ní odpad  a tím eliminaci jejich dalšího negativního vlivu na životní prost edí. Je 

eba ale v co nejvyšší mí e minimalizovat vlivy provozu za ízení (hlukové zatížení, emise) 
na obyvatelstvo žijící v blízkosti tohoto zám ru. 

V oblasti D.5 je navržena dlouhodobá podpora budování broadbandové sít  (zejména 
optické sít ). Možnost využívání vysokorychlostního internetu m že mít p íznivý vliv 
v sociální oblasti a v oblasti vzd lávání ve ejnosti. M že se zvýšit informovanost ve ejnosti 
v oblastech zdraví, zdravého životního stylu a ochrany životním prost edí aj., což m že 
pozitivn  ovlivnit zdraví populace. 

Na druhé stran  m že nadm rné využívání po íta e p inášet vedle kladných p ínos  
i negativní vliv v podob  podpory sedavého zp sobu trávení asu. Nep ímo m že vést 
k omezení pohybu, zhoršení kondice a zdravotního stavu (pop . k rozvoji obtíží). 

E. Konkurenceschopná ekonomika 

 E.1 Malé a st ední podniky jako páte  regionální ekonomiky 

 E.2 Podpora elektronických služeb a elektronické bezpe nosti 

 E.3 Využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu 

V rámci oblasti konkurenceschopné ekonomiky se koncepce zam uje p edevším 
na podporu malých a st edních podnik , implementaci nejnov jších technologií, zkvalitn ní 



Strategie Kraje Vyso ina 2020 – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 107 (celkem 132) 
 

terciárního vzd lávání, zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí lidských zdroj  
s ohledem na pot eby trhu práce. To by mohlo vést k oživení ekonomiky a zvýšení nabídky 
pracovních míst, což je velmi d ležité zejména pro skupinu populace nezam stnaných. 

Socioekonomické postavení je významnou determinantou zdravotního stavu. Lidé 
s nízkými p íjmy, s nižším dosaženým vzd láním nebo dlouhodob  nezam stnaní mají ast ji 
horší zdraví. Vzd lání, zam stnání a výše p íjm  také významn  ovliv uje individuální 
životní styl, který se dále uplat uje také jako zdravotní determinanta. 

Úsp ch v práci p ispívá k životní spokojenosti a upev uje zdraví. Míra uspokojení 
lov ka závisí na pracovním za len ní a motivaci, sociálních vazbách a na vztazích s lidmi 

na pracovišti. Naopak dlouhodobá nezam stnanost m že vést k depresím, nadm rnému stresu. 
Stres ovliv uje psychosomaticky zdravotní stav jedince a zprost edkovan  se m že také 

enášet i na spolupracovníky, rodinu aj. 

i realizaci podnikatelských zám  je nezbytné respektovat podmínky využití území 
etn  souladu s ochranou životního prost edí a zohledn ní charakteristik krajiny. P ípadný 

negativní vliv na zdraví obyvatel žijící v okolí zám  (pop . v blízkosti využívaných 
íjezdových komunikací) souvisí s provozem jednotlivých ploch, resp. s konkrétními 

zám ry. Realizací nových zám  nebo zkapacitn ním stávajících aktivit by mohlo dojít 
ke vzniku nových zdroj  hluku i emisí v provozech a k vyšší pot eb  nárok  na obslužnou 
dopravu (tj. k nár stu intenzity dopravy na využívaných komunikacích a v prostoru areálu). 
S tím souvisí zvýšení hladin akustického tlaku A a imisní koncentrace n kterých 
zne iš ujících látek v okolí t chto provoz  a podél obslužných komunikací. V souvislosti 
s nár stem nových podnikatelských aktivit lze v území o ekávat také vyšší produkci odpad  
a odpadních vod. Možné negativní vlivy na kvalitu složek životního prost edí se mohou 
odrazit i na zdravotním stavu obyvatelstva p ímo, pop . kontaminovat potravní et zce, tím 
i potravu lidí cizorodými látkami. 

Narušení faktor  pohody (zvýšená hlu nost, emise zne iš ujících látek) je možné 
edpokládat b hem výstavby n kterých zám . Tyto negativní vlivy jsou asov  omezeny 

dobou trvání stavby, lze je omezovat zp sobem provád ní stavby a správnou organizací (nap . 
stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu uskute ovat 
v denní dob , minimalizovat pohyb mechanism  a t žké techniky v blízkosti obytné 
zástavby,...). 

V oblasti cestovního ruchu (E.3) je dlouhodob  je v kraji rozvíjena infrastruktura – 
nap . cyklotrasy, cyklostezky, in-line dráhy, nau né, p ší a lyža ské trasy, sportovní areály. 
Dále je podporováno vzd lávání a zvyšování kvalifikace lidských zdroj  v cestovním ruchu, 
podpora innosti turistických informa ních center, ízení propagace cestovního ruchu, 
identifikace nových atraktivit cestovního ruchu. 

Údržba, zkvalit ování a další budování infrastruktury a realizace dalších navržených 
opat ení p isp je k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v kraji. S tím jsou spojeny i možné 
ekonomické p ínosy obci a podnikatel m v regionu a p ípadn  i zvýšení nabídky pracovních 
míst (zejména v oblasti služeb). 

Pozitivním p ínosem je rozvoj možností pro aktivní zp soby trávení volného asu, 
pro zvýšení pohybových aktivit s následnými pozitivními dopady na zdraví obyvatel i turist . 
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Ur itým negativním jevem by mohl být nár st intenzity automobilové dopravy 
v n kterých lokalitách a s tím spojené zvyšování imisní a hlukové zát že podél využívaných 
komunikací, v blízkosti parkoviš  a rekrea ních a sportovních objekt . Vzhledem k tomu, že 
se bude jednat o dopravu p edevším osobní, nem ly by být tyto vlivy významn jšího 
charakteru. 

Rozsáhlé ucelené plochy (sportovní, výrobní i zem lské areály, parkovišt  apod.) by 
mohly být obyvateli vnímány negativn . Pro lepší za len ní staveb do okolí a tím zmírn ní 

ípadného negativního ovlivn ní faktor  pohody by m lo být realizováno jak ozelen ní 
uvnit  samotných ploch a areál , tak i na okrajích ploch, které jsou pohledov  exponovány 
obyvatelstvu. Zele  plní adu významných funkcí – mimo funkce rekrea ní a estetické také 
hygienickou a bioklimatickou. V lokalitách snižuje prašnost. Výsadba podél problematických 
areál  a frekventovaných komunikací snižuje hluk. Ozele ování m že p ispívat ke zlepšování 
životních podmínek, vytvá ení pocitu pohody a spokojenosti a tím pozitivn  ovliv ovat 
zdraví. 

které d eviny ale mohou významn  zvyšovat množství pylu v ovzduší a vyvolávat 
tak u senzitivní skupiny populace (alergici) i negativní vlivy v oblasti jejich zdraví. Aby 
nedocházelo ke zvyšování alergických reakcí u t chto jedinc , je pot eba pro ozele ování 
(zejména v p ípad  sídelní zelen ) volit mén  alergizující druhy d evin. 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva eské republiky - Zdraví 
pro všechny v 21. století 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva eské republiky - 
Zdraví pro všechny v 21. století (dále jen „ZDRAVÍ 21“) je dokumentem o dlouhodobé 
zdravotní strategii eské republiky. Zahrnuje rozsáhlý soubor aktivit zam ených na stálé 
a postupné zlepšování všech ukazatel  zdravotního stavu obyvatelstva. 

ZDRAVÍ 21 obsahuje 21 cíl  a jednotlivé cíle mají díl í úkoly jak p isp t k zlepšení 
zdravotního stavu populace. Je zde uplatn na koncepce cíl  definovaných ukazateli zdraví. 
Sou ástí strategických p ístup  u v tšiny cíl  je prevence nemocí a podpora zdraví. Cíle se 
opírají o analogický dokument Sv tové zdravotnické organizace. 

Sou asn  je zavád no monitorování ukazatel , které budou indikovat realizaci 
ZDRAVÍ 21, signalizovat problémy a iniciovat p ípadné úpravy. Velký význam p ikládá tento 
program ú asti všech složek spole nosti na zlepšování národního zdraví a spole né 
odpov dnosti všech resort . 

Program zdravotní politiky „Zdravý Kraj Vyso ina, Program Zdraví 21 pro Kraj 
Vyso ina“ vychází z cíl  programu „ZDRAVÍ 21“. 

Pro Kraj Vyso ina byly vytipovány následující prioritní oblasti: 

Priorita 1: Zdrav jší životní styl (cíl 11 „Zdraví 21“) 

- Do roku 2015 prosazovat a podporovat zdrav jší životní styl tak, aby si tento zp sob 
života lidé v Kraji Vyso ina mnohem více osvojili a m li výrazn  v tší možnosti zdrav jším 
životním stylem žít. 
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- Zvýšit zodpov dnost obyvatel za vlastní zdraví, zdrav jší chování v oblasti výživy, 
lesné aktivity, kou ení a užívání dalších škodlivých látek. 

- Do roku 2015 výrazn  snížit nep íznivé d sledky užívání návykových látek, jako je 
tabák, alkohol a další drogy. 

- Zvýšit nabídku a dosažitelnost zdravých potravin, sportoviš  a míst pro volno asové 
aktivity, odpo inek a relaxaci. 

Priorita 2: Zdravé stárnutí (cíl 5 „Zdraví 21“) 

- Do roku 2015 zlepšit zdraví senior  a snížit výskyt funk  závažných projev  
kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních nemocí v . rizikových faktor  aterogeneze. 

- Zlepšit možnosti senior  pln  využívat sv j zdravotní potenciál a aktivn  se podílet 
na život  spole nosti. 

Priorita 3: Zdravý start do života (cíl 3 „Zdraví 21“)  

- Vytvá et podmínky, aby všechny narozené d ti a d ti p edškolního v ku m ly lepší 
podmínky a zdraví umož ující jim „zdravý start do života“. 

- Podporovat správnou a dostate nou pé i o rodinu a d ti. 

Priorita 4: Zdraví mladých (cíl 4 „Zdraví 21“) 

- Vytvá et takové podmínky, aby do roku 2015 byli d ti a mladí lidé zdrav jší 
a schopn jší plnit svoji roli ve spole nosti 

Priorita 5: Snížení výskytu poran ní zp sobeným násilím a úrazy (cíl 9 „Zdraví 21“) 

- Do roku 2015 zajistit, aby po ty zran ní, postižení a úmrtí, která jsou d sledkem 
úraz , nehod a domácího násilí a násilných in , výrazn  poklesly a trvale klesaly. 

Priorita 6: Snížení výskytu neinfek ních nemocí (cíl 8 „Zdraví 21“) 

- Do roku 2015 snížit nemocnost, zdravotní následky a p ed asnou úmrtnost v d sledku 
nej ast jších a nejvýznamn jších neinfek ních nemocí na nejnižší možnou a reálnou úrove  

Priorita 7: Mobilizace partner  pro zdraví (cíl 20 „Zdraví 21“) 

- Zapojit do napl ování strategie Zdraví 21 ob any, jejich organizace, ve ejný i 
soukromý sektor. 

Priorita 8: Zdravé místní životní podmínky (cíl 13 „Zdraví 21“) 

- Do roku 2015 prosazovat a podporovat spolupráci s relevantními partnery v oblasti 
zdraví a zdravého životního stylu, a to zejména se zdravými m sty, školami podporujícími 
zdraví a zdravými podniky 
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- Podporovat, aby obyvatelé kraje Vyso ina m li více p íležitostí žít ve zdravých 
sociálních, ekonomických i životních podmínkách ve škole, na pracovišti i v místních 
spole enstvích. 

- V maximální mí e rozvíjet projekt „Zdravý kraj“, plnit jeho st edn dobé i dlouhodobé 
cíle. 

Cílem programu je programov  a koncep  zlepšovat úrove  zdraví a klí ové 
ukazatele zdravotního stavu obyvatel v Kraji Vyso ina a do této innosti zapojit co nejvíce 
institucí. 

Posuzovaná koncepce Strategie Kraje Vyso ina 2020 je v souladu se strategií pé e 
o ve ejné zdraví vyplývající z cíl  a opat ení Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního 
stavu obyvatelstva eské republiky - Zdraví pro všechny v 21. Století, resp. z programu 
zdravotní politiky „Zdravý Kraj Vyso ina, Program Zdraví 21 pro Kraj Vyso ina“. 

V rámci Strategie Kraje Vyso ina jsou navržena opat ení a projekty, která mají p ímý 
pozitivní vliv na ve ejné zdraví, zlepšují životní prost edí (snižováním imisní, pop . hlukové 
zát že) nebo dalšími vlivy mohou p isp t k dosažení zlepšení kvality života a zdravotního 
stavu obyvatel Kraje Vyso ina. 

U n kterých zám  lze o ekávat negativní vlivy (zejména zvýšená hlu nost, zvýšené 
emise zne iš ujících látek) b hem jejich výstavby, p sobení t chto zdroj  je asov  omezené 
a lze je snižovat realizací technických i organiza ních opat ení. 

U ostatních aktivit a projekt , u kterých by p i jejich realizaci i provozu mohly 
potenciáln  nastat negativní vlivy na zdraví obyvatel, jsou navrženy podmínky a opat ení 
minimalizující tyto vlivy. 

Identifikace a stru ná charakterizace faktor  ovliv ujících zdraví 

 Škodliviny 

hem výstavby jednotlivých zám  budou emitovány zne iš ující látky ze spalování 
pohonných hmot ve stavebních mechanismech a obslužné doprav . Dále se mohou 
ze stavebních ploch uvol ovat emise tuhých látek (p i výkopových pracích, ze skládek 
sypkých materiál  aj.). Bude nutné (zejména v dob  suchého a v trného po así) zamezit ší ení 
prachu do okolí a omezovat prašnost i v míst  stavby vhodnými technickými a organiza ními 
opat eními (nap . zkráp ní materiálu, zajišt ní nákladu proti úsyp m, vhodná manipulace se 
sypkými materiály a ostatními potencionálními zdroji prašnosti, pravidelné išt ní vozovky 
na dopravní trase aj.). 

i realizaci nových zám  (sportovních a rekrea ních objekt  a areál , staveb 
výroby a sklad , zem lských objekt  aj.) budou v posuzovaném prostoru pravd podobn  
instalovány p edevším spalovací zdroje (k vytáp ní jednotlivých objekt ). Na plochách, které 
by byly využity pro výrobu, skladování apod., mohou být vybudovány také ostatní stacionární 
zdroje zne iš ování ovzduší. Ovzduší v okolí komunikací, parkoviš  a areál  bude 
zne iš ováno emisemi z provozu motorových vozidel a obslužných mechanism . Zdrojem 
emisí je nedokonalé spalování paliva (benzinu a motorové nafty), jsou emitovány p edevším 
oxidy dusíku, dále oxid uhelnatý, prašný aerosol (zejména p i spalování motorové nafty), oxid 
si itý, alifatické a aromatické uhlovodíky, aldehydy, ketony, dehty, benzen, saze aj. 



Strategie Kraje Vyso ina 2020 – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 111 (celkem 132) 
 

Na základ  p edpokládaného emitovaného množství a možných ú ink  t chto látek 
na lidské zdraví lze za nejvýznamn jší považovat prašný aerosol, oxidy dusíku, oxid si itý, 
benzen a polyaromatické uhlovodíky. 

Zát ž obyvatel suspendovanými ásticemi p edstavuje v sou asné dob  jeden 
z hlavních problém  v oblasti kvality venkovního ovzduší a ochrany ve ejného zdraví. Dle 
výstup  monitoringu imisních koncentrací v rámci celé eské republiky lze zvýšeným 
koncentracím prašného aerosolu frakce PM10 obecn  p isuzovat plošný charakter. 

Prašný aerosol m že zp sobovat podrážd ní ichové sliznice, snižovat samo istící 
schopnosti a obranyschopnost dýchacího systému a tím vyvolat vhodné podmínky pro vznik 
bakteriálních i virových respira ních infekcí. S výkyvy denních pr rných koncentrací 
prašného aerosolu je spojeno nep íznivé ovliv ování respira ní nemocnosti a úmrtnosti 
exponovaných obyvatel (zejména na onemocn ní srdce a cév). Bylo zaznamenáno zvýšení 
výskytu kašle a ztíženého dýchání, zm ny plicních funkcí. Akutní zán tlivé zm ny mohou 

ejít do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy s následným postižením ob hového 
systému. Citlivými skupinami populace jsou zejména d ti, sta í lidé a lidé s dýchacími 
obtížemi a onemocn ním cévního systému, ku áci, aj. 

 Hluk 

Nadm rný hluk zp sobuje v lidském organismu adu reakcí. Hluk má vliv 
na psychiku; m že vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, 
agresivitu, neochotu. Rušení a obt žování hlukem je astou subjektivní stížností na kvalitu 
životního prost edí a m že p edstavovat prvotní podn t rozvoje neurotických, 
psychosomatických i psychických stres  u etných nemocných. Je pravd podobné, že snižuje 
obecnou odolnost v i zát ži, zasahuje do normálních regula ních pochod . Nadm rná 
hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významn  je 
také ohrožena bezpe nost práce. D sledkem zvýšené hladiny hluku m že docházet také 
ke zhoršení komunikace i a tím ke zm nám v oblasti chování a vztah  a k rušení spánku 
(zmenšením jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k astému probouzení b hem spánku). 

Za dostate  prokázané nep íznivé zdravotní ú inky hluku je považováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, spot eba sedativ a hypnotik, obt žování 
hlukem, rušení spánku a nep íznivé osvojování i a tení u d tí (WHO, 1999, 2007, 2009). 
Omezené d kazy jsou pro ovlivn ní hypertenze, výkonnosti, imunity, psychických poruch, 
nemocnosti a vývoje plodu. 

 Prahové hodnoty vybraných ú ink  hluku pro kvalitativní charakterizaci rizika 

Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace 
nedochází k poškození sluchového aparátu ani p i celoživotní expozici hluku v životním 
prost edí a aktivitách ve volném ase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 
dB. 

Dle WHO (1999)  je  b hem  dne  jen  málo  lidí  vážn  obt žováno p i svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírn  obt žováno p i LAeq pod 50 dB a nad LAeq 
35 dB uvnit  interiéru pro bydlení. 

Studie nej ast ji prezentují zvýšení rizika kardiovaskulárních ú ink  u dlouhodobé 
expozice ekvivalentní hladin  hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB a více (u leteckého 
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a dopravního hluku). Riziko ischemické choroby srde ní nebylo nalezeno pod LAeq,6-22hod = 60 
dB (WHO 1999, 2007). Ve sm rnici WHO pro no ní hluk (WHO, 2007, 2009) jsou uvedeny 
jako nedostate  prokázané ú inky na kardiovaskulární choroby. Prahová hodnota (WHO, 
2009) pro hypertenzi a infarkt myokardu je Lnight,outside = 50 dB. 

Prahová hodnota pro zvýšeného užívání sedativ a lék  k navození spánku Lnight,outside = 
40 dB a vlivu na psychické nemoci Lnight,outside = 60 dB (WHO, 2009). 

Prahová hodnota pro rušení spánku hlukem je Lnight,outside = 42 dB (WHO, 2009). 

i znalosti hlukové expozice se pro kvantitativní charakterizaci zdravotních ú ink  
hluku využívají vztahy expozice a ú inku (nej ast ji obt žování a subjektivní rušení spánku 
hlukem) odvozené na základ ady provedených epidemiologických studií. Umož ují 
predikovat procento (po et) rušených osob v závislosti na intenzit  hlukové expozice u b žné, 
pr rn  citlivé populace. Vztahy jsou odvozeny pro jednotlivé typy dopravy - silni ní, 
letecká a železni ní. 

 Sm rné hodnoty 

Na základ  vztah  mezi expozicí no nímu hluku a zdravotními efekty WHO 
ve sm rnici pro no ní hluk pro Evropu (WHO, 2009) doporu uje k ochran  ve ejného zdraví 
sm rnou hodnotu hladiny no ního hluku NNG (Night noise quideline)  Lnight,outside = 40 dB. 
Obyvatelstvo by nem lo být vystaveno vyšším no ním hladinám hluku než je 40 dB, a to 

hem té ásti noci, kdy v tšina lidí spí. Úrove  expozice no nímu hluku Lnight,outside = 40 dB 
že být považována za zdravotn  založenou mezní hodnotu k ochran  zdraví ve ejnosti 

etn  nejvíce citlivých skupin (d ti, chronicky nemocní, starší osoby,...). 

Dále WHO uvádí také hodnotu prozatímního cíle IT (Interim target)  Lnight,outside = 55 
dB, který je doporu ený v situacích, kdy dosažení úrovn  NNG není uskute nitelné v kratší 
dob  z r zných d vod . Prozatímní cíl (IT) by mohl být považován za jakýsi uskute nitelný, 
st ední cíl pro zvláštní místní situace, který ale není založený na ochran  zdraví celé populace. 
Citlivé skupiny obyvatelstva nemohou být p i této úrovni expozice chrán ny. 

13. Netechnické shrnutí výše uvedených údaj  

edm tem zpracování dokumentace SEA je posouzení Strategie Kraje Vyso ina 
z hlediska vliv  na životní prost edí. Posuzovaná koncepce je p edkládána v jedné 
navrhované variant . Z hlediska umíst ní a rozsahu možných vliv  na životní prost edí a na 
obyvatelstvo je v SEA dokumentaci hodnocen stávající stav, tj. stav bez innosti (nulová 
varianta) a aktivní varianta p edkládaná v podob  Strategie Kraje Vyso ina. Možné vlivy 
aktivní varianty na životní prost edí jsou popsány v kapitole . 3 a . 6 tohoto hodnocení SEA. 

SEA dokumentace byla zpracována dle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  
na životní prost edí, v platném zn ní a dle p ílohy . 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu v platném zn ní. 

i posuzování vliv  Klí ových aktivit a Strategických projekt  na životní prost edí se 
vycházelo z dostupných podklad , vyjad ujících stávající stav životního prost edí 
v posuzovaném území – zejména Územn  analytických podklad  Kraje Vyso ina. Modelace 

íslušných vliv  na životní prost edí se opírala o p edpoklad standardního provozu 
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jednotlivých zám  a o jejich realizaci v souladu s platnou legislativou R a v souladu 
s koncepcemi vztahujícími se k p edm tnému území. 

Hlavním cílem tohoto hodnocení SEA je zjišt ní, zda a jak Strategie Kraje Vyso ina 
2020 zohled uje problematiku ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví a zda 
neobsahuje takové cíle, které by mohly p edstavovat potenciální riziko poškození životního 
prost edí a ve ejného zdraví. Toto hodnocení SEA by m lo zajistit, aby nebyla podporována 
realizace projekt  s negativním vlivem na životní prost edí a naopak podpo it ty projekty, 
které p isp jí ke zlepšení stavu životního prost edí a ve ejného zdraví v Kraji Vyso ina. 

V SEA vyhodnocení v kapitole . 6 Závažné vlivy (v etn  sekundárních, synergických, 
kumulativních, krátkodobých, st edn dobých a dlouhodobých, trvalých a p echodných, 
pozitivních a negativních vliv ) navrhovaných variant koncepce na životní prost edí bylo 
upozorn no na n které možné d sledky realizace zám  p edkládaných v posuzované 
koncepci ve vztahu k životnímu prost edí a zdraví obyvatel. 

14. Souhrnné vypo ádání vyjád ení obdržených ke koncepci z hlediska 
vliv  na životní prost edí a ve ejné zdraví 

Na základ  záv ru zjiš ovacího ízení ke Strategii Kraje Vyso ina vydaného 
Ministerstvem životního prost edí dne 24. 4. 2012 ( íslo jednací 33377/ENV/12) bylo 
hodnocení vliv  na životní prost edí zam eno na vyhodnocení vlivu koncepce dle § 45h a 45i 
zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny v platném zn ní a na další aspekty, 
jejichž seznam je uveden v úvodu tohoto dokumentu. 

14. 1. Vypo ádání jednotlivých bod  v rámci záv ru zjiš ovacího ízení 

Vyhodnocení souladu koncepce s relevantními krajskými a celostátními koncepcemi, zejména 
s koncepcemi ochrany p írody a krajiny (nap . Státním programem ochrany p írody a krajiny 

R, Strategií ochrany biologické rozmanitosti R, Státní politikou životního prost edí R, 
Strategií ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina), Programem ke zlepšování kvality ovzduší 
kraje Vyso ina, plány ke snižování emisí a imisí, plány odpadového hospodá ství, plány 
oblasti povodí a platnou územn  plánovací dokumentací. Vyhodnotit, zda a jak koncepce 
zohled uje strategické a díl í cíle a nástroje Strategie udržitelného rozvoje R. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 1. 5 Vztah koncepce k jiným koncepcím 

Vyhodnocení, zda koncepce zohled uje cíle a opat ení Dlouhodobého programu zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva R - Zdraví pro všechny v 21. století. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 12 Vlivy koncepce na ve ejné zdraví 

Vyhodnocení, zda koncepce respektuje schválené koncep ní materiály v oblasti ochrany 
írody, p edevším zda je v souladu s plány pé e o zvlášt  chrán ná území, která leží nebo 

zasahují na území kraje Vyso ina. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 1. 5 Vztah koncepce k jiným koncepcím 
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Vyhodnocení, jaké dopady m že mít koncepce na zvlášt  chrán ná území, významné krajinné 
prvky, p írodní parky, územní systémy ekologické stability, zvlášt  chrán né druhy rostlin, 
živo ich  a hub, zranitelné biotopy, biodiverzitu, migra ní prostupnost území kraje, krajinný 
ráz a fragmentaci p írodních biotop  a krajiny. Posouzení, zda koncepce respektuje limity 
využití území, resp. základní ochranné podmínky dané zákonem a bližší ochranné podmínky 
dané z izovacím p edpisem. 

-  bylo  provedeno  v  rámci  kapitol  .  3.  2  Potenciální vliv na zvlášt  chrán ná území, území 
írodních park , 3. 3 Potenciální vliv na faunu, flóru a houby, biotopy, biodiverzitu, 

migra ní prostupnost, ÚSES, soustavu NATURA 2000, 3. 4 Potenciální vliv na krajinný ráz, 
významné krajinné prvky, fragmentaci p írodních biotop  a krajiny a kulturní památky 
a kapitoly 1. 5 Vztah koncepce k jiným koncepcím 

Vyhodnocení vliv  obnovitelných zdroj  energie na životní prost edí, zejména z pohledu 
fragmentace krajiny a krajinného rázu. Vyhodnocení, zda a jak koncepce eší možné vlivy 
umís ování staveb (zejména se jedná o výstavbu stožár  mobilních operátor , výstavbu 

trných elektráren, výstavbu fotovoltaických elektráren, výškových za ízení apod.) 
na krajinný ráz. 

- p edkládaná koncepce se zabývá mimo jiné i podporou vhodných alternativních 
energetických zdroj . Vzhledem k obecnosti koncepce však ne eší umis ování konkrétních 
staveb. Vyhodnocení vliv  t chto obnovitelných zdroj  energie na fragmentaci krajiny nebylo 
zpracováno 

Vyhodnocení vliv  koncepce ve vztahu k ochran  podzemních a povrchových vod, v etn  
opat ení ke zlepšení jakosti vod, omezení eutrofizace vod, zlepšení odtokových pom  
v území a p sobení krátkodobých p ívalových srážek v povodí ve vztahu k následné vodní 
erozi a zne išt ní vodních tok  nadm rným transportem splavenin. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 3. 5 Potenciální vliv na vody 

Vyhodnocení, zda a jakým zp sobem koncepce respektuje podmínky hospodárného 
a ú elného využívání povrchových a podzemních vod. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 3. 5 Potenciální vliv na vody 

Posouzení, zda a jak koncepce eší zásobování pitnou vodou menších obcí, které nemají 
vlastní ve ejné vodovody. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 3. 5 Potenciální vliv na vody 

Posouzení, jakým zp sobem je ešeno zneškod ování odpadních vod, zda koncepce 
podporuje vybudování pop . intenzifikaci istíren odpadních vod a kanalizací, a to i v malých 
obcích. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 3. 5 Potenciální vliv na vody 

Dopln ní ásti „Nerostné bohatství“ a zohledn ní všech chrán ných ložiskových území, 
dobývacích prostor  a ložisek nevyhrazených nerost , v informacích o sou asném stavu 
životního prost edí v dot eném území. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 2. 12 Nerostné bohatství, dobývací prostory nerost , 
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chrán ná ložisková území 

Aktualizaci údaje o starých ekologických zát žích, tak jak jsou uvedeny v databázi SEKM 
(Systém evidence kontaminovaných míst) v informacích o sou asném stavu životního 
prost edí v dot eném území. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 2. 15 Území zat žovaná nad míru únosného zatížení 
(v etn  starých ekologických zát ží) 

Vyhodnocení, zda a jak jsou v koncepci zohledn ny principy ochrany ZPF, zejména 
s ohledem na zábory kvalitní zem lské p dy a do jaké míry koncepce vytvá í podmínky 
pro omezení záboru p dy a volné krajiny. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 3. 1 Potenciální ovlivn ní p dy kategorie ZPF, PUPFL, 
lesní porosty a d eviny rostoucí mimo les 

Vyhodnocení, jaké dopady m že mít koncepce na ochranu PUPFL s ohledem na pln ní funkcí 
lesa, zejména se zam ením na funkci ekologicko-stabiliza ní, eraticko-p doochrannou, 
hydricko-vodohospodá skou, sociáln -rekrea ní a zdravotn -hygienickou. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 3. 1 Potenciální ovlivn ní p dy kategorie ZPF, PUPFL, 
lesní porosty a d eviny rostoucí mimo les 

Posouzení zda a jak m že koncepce p isp t ke zlepšení nep íznivé druhové skladby lesních 
porost , k obnov  lesních porost  z d vodu odstran ní i omezení p írodních kalamit. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 3. 1 Potenciální ovlivn ní p dy kategorie ZPF, PUPFL, 
lesní porosty a d eviny rostoucí mimo les 

Maximální zohledn ní podpory ochrany p írody a krajiny, ochrany lidského zdraví 
a p ednostní využívání brownfields p i stanovení kritérií pro výb r projekt . 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 11 Stanovení indikátor  (kritérií) pro výb r projektu 

Posouzení, zda a jak koncepce p ispívá k ešení problematiky starých ekologických zát ží 
a k odstra ování erných skládek. 

Strategie Kraje Vyso ina 2020 se problematikou starých ekologických zát ží 
a odstra ováním erných skládek nezabývá. Ve strategii je konstatováno, že staré ekologické 
zát že jsou jednou z hrozeb a problém  kraje. V sou asné dob  n které obce za ínají využívat 
finan ních dotací z EU fond  na rekultivaci starých skládek. 

Vyhodnocení, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chrán ných dle zákona 
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , a dochované kulturní 
dictví (architektonické i archeologické). 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 3. 8 Potenciální vliv na památkovou hodnotu území 
a dochované kulturní d dictví (architektonické i archeologické) 
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Vyhodnocení, zda je zohledn n ekologický potenciál a ekologické zatížení p íslušného 
regionu a p írodní hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování 
stávajícího stavu u konkrétních investi ních zám  uvedených a lokalizovaných v koncepci. 

- bylo provedeno v rámci celé kapitoly .  3 Charakteristiky životního prost edí v oblastech, 
které by mohly být provedením koncepce významn  zasaženy 

Zhodnocení koncepce z hlediska vliv  na ve ejné zdraví ve smyslu p ílohy . 9 zákona 
o posuzování vliv  na životní prost edí se zam ením zejména na problematiku hluku 
a ovzduší. 

- bylo provedeno v rámci kapitoly . 12 Vlivy koncepce na ve ejné zdraví 

Vyhodnocení vlivu rozvoje dopravy na životní prost edí v Kraji Vyso ina, zda a jak koncepce 
podporuje ekologicky šetrné druhy dopravy. 

Vliv rozvoje dopravy na životní prost edí 

Z hlediska rozvoje dopravní infrastruktury je z akustického posouzení sm rodatné 
hlukové zatížení chrán ných venkovních prostor a chrán ných venkovních prostor staveb. 

- výstavba obchvat  vedených kolem m st a obcí 

Výstavbou obchvat  vedených kolem m st a obcí, které jsou zatíženy 
frekventovanými komunikacemi, by m lo dojít k p esunu tranzitní silni ní dopravy mimo 
centra m st a obcí, což sebou ponese i snížení hlukového zatížení t chto m st a obcí. Odvisle 
od toho by m lo dojít i ke snížení po tu obyvatel zasažených nadlimitní hladinou hluku 
v ástech m st a obcí, kterými vedou tranzitní komunikace. 

- stav regionální silni ní sít  

i rekonstrukci regionální silni ní sít  (silnice II. a III. t íd v etn  místních 
komunikací) by m la být brána v potaz i hluková situace u chrán ného venkovního prostoru 
a chrán ného venkovního prostoru staveb situovaného do blízkosti rekonstruovaných 
komunikací. Pro každou díl í rekonstrukci komunikace by m la být zpracována hluková 
studie, která by m la prokázat, že rekonstrukce komunikace nebude mít vliv na zhoršení 
hlukové situace v blízkosti této komunikace a v p ípad  p ekro ení hygienických limit  (již 

ed navrženou rekonstrukcí) navrhnout vhodná protihluková opat ení, která by vedla k jejich 
spln ní. 

- železni ní doprava 

S modernizací páte ní celostátní sít  s vazbou na sousední regiony by m lo být 
spojeno i posouzení hlukové situace a to jak stávající, tak i p edpokládané (po modernizace) 
a v p ípad  p ekro ení hygienických limit  navržení vhodných protihlukových opat ení, která 
zajistí jejich spln ní u nejbližšího chrán ného venkovní prostoru a chrán ného venkovního 
prostoru staveb. V d sledku výše uvedených skute ností by m lo dojít ke snížení po tu 
obyvatel zasažených nadlimitní hladinou akustického tlaku A. 

Zachování a obnova regionálních drah dle p epravních pot eb, by nem la mít 
negativní vliv na hlukové zatížení postižených lokalit. P esto by p i obnov  regionálních tras, 
nebo p i výrazném nár stu železni ní dopravy na stávajících drahách, m la být na daný úsek 
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dráhy vypracována hluková studie, která by hlukové zatížení vyhodnotila a v p ípad  
ekro ení hygienických limit , ešila nutná protihluková opat ení. 

Ekologicky šetrné druhy dopravy 

Budování, rozši ování a organizování integrovaného dopravního systému by m lo 
podpo it kombinovanou dopravu v etn  budování multimodálních terminál , které by m ly 
vést ke snížení zát že silni ní sít  tranzitní nákladní dopravou a p evedení této zát že áste  
na železnici. Odvisle od p esunu nákladní dopravy ze silnice na železnici by m lo dojít 
k snížení hlukové zát že v blízkosti tranzitních silni ních komunikací. Sou asn  by však 

i výrazném nár stu objemu železni ní dopravy, m ly být pro nejvíce zatížené železni ní 
trasy zpracovány hlukové studie, které by prokázali nep ekro ení hygienických limit  p íp., 
by ešily nutná protihluková opat ení. 

Posouzení, zda a jak koncepce p ispívá ke snížení emisí z malých stacionárních zdroj  resp. 
lokálních topeniš . 

Strategie Kraje Vyso ina 2020 se lokálními topeništi, pop . jejich modernizací, 
nahrazení jinými zp soby vytáp ní (nap . plynofikace jednotlivých oblastí). Nezabývá. 
Ve strategii je pouze konstatováno, že lokální topeništ  jsou hlavním problémem kraje. 

Vypo ádání Záv ru zjiš ovacího ízení a všech vyjád ení, která MŽP obdrželo v pr hu 
zjiš ovacího ízení. 

bylo provedeno v rámci kapitoly . 14 Souhrnné vypo ádání vyjád ení obdržených 
ke koncepci z hlediska vliv  na životní prost edí a ve ejné zdraví 
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Tabulka . 14: Vypo ádání p ipomínek k zahájení zjiš ovacího ízení ke koncepci „Strategie Kraje Vyso ina“ 
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strategie, musí zohlednit požadavky ochrany vod v souladu se zákonem . 254/2001 

Sb., o vodách a o zm  n kterých zákon  (vodní zákon), v platném zn ní a s 
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a, Vyzna ené staré zát že na stran  18 dokumentace za ORP Sv tlá nad Sázavou 
neodpovídají zát žím registrovaným na Cenia, eská informa ní agentura životního 

prost edí. 

b, Bylo by vhodné, aby také strategie sm rovala k tomu, aby byly p ednostn  
povolovány bioplynové stanice, které budou odebírat biologicky rozložitelné 

odpady - alespo  trávu z údržby m stské a obecní zelen . 

c, Vhodné by bylo zapracovat do Strategie Kraje Vyso ina 2020 (dále jen: strategie) 
Strategii ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina; vytypovat sídla, která nejsou 
znehodnocena nevhodnou d ív jší a sou asnou zástavbou, vytypovat hodnotné 

objekty (samoty, sakrální stavby, panská sídla), které nejsou kulturními památkami, 
ale nap . se uplat ují v dálkových pohledech i dávají charakter ur itému místu. 
Nap . zámek Kvasetice s parkem a hrobkou mezi HB a Humpolcem. Obdobn  

vytypovat nap . významné aleje. K výše uvedenému navrhnout následnou ochranu 
(prohlášení kulturní památkou, památkovou zónou, vyhlášení památných 

stromo adí, p írodních park ...). 

d, Do strategie zanést hlavní migra ní tahy (cesty) živo ich  p es kraj (p íp. st ety 
migra ních cest se sídly a liniovými stavbami) a navrhnout zp sob jejich ochrany. 

e, Vhodné by bylo navrhnout rozší ení p írodního parku Melechov do lokalit 
Podivice, Prose  ... 

a, P ipomínka se týká informací obsažených v Oznámení o zahájení ízení, ne 
vlastní koncepce, bude upraveno v dokumentech kraje  

b, Tato myšlenka je sou ástí SKV, princip povolování t chto za ízení není a 
nem že být sou ástí dokumentu 

c, Vzhledem ke svému charakteru se SKV ochranou krajinného rázu nezabývá, tato 
problematika je proto sou ástí Strategie ochrany krajinného rázu. 

d, Migra ní tahy zví at nejsou sou ástí SKV, dopln ní zp sobu jejich ochrany není 
z d vodu charakteru koncepce vhodný 

e, Tato oblast není sou ástí SKV, musí ji ešit p íslušná oborová koncepce 



Strategie Kraje Vyso ina 2020 – hodnocení SEA __________________________________________________________________________ 
 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 119 (celkem 132) 
 

au
to

r 

ísl
o 

je
dn

ac
í 

da
tu

m
 

te
xt

 p
ip

om
ín

ky
 

vy
po

ád
án

í 

es
ká

 in
sp

ek
ce

 ž
iv

ot
ní

ho
 p

ro
st

ed
í 

IŽ
P/

46
/IP

P/
12

03
52

4.
00

2/
12

/H
ZH

 

26
.3

.2
01

2 

a, ... Pro zmírn ní t chto dopad  považujeme jako nejd ležit jší d sledn  pokra ovat v 

obnovách lesních porost  druhov  vhodnou a pestrou skladbou lesních d evin. Dodržovat 

edpisy jednotlivých obnov lesních porost  uvedených v LHP a p evzatých LHO. U v tších 

lesních hospodá ských celk  dodržovat stanovená procenta MZD (meliora ních a zpev ujících 

evin ). Poskytovat i nadále dotace na zales ování MZD v lesních porostech i na výchovu 

mladých lesních porost  do 40 let v ku a tím podpo it zpev ování a odolnost porost  zejména 

proti bo ivým v tr m v dalších desetiletích. 

Um lou výsadbu provád t vhodnými sazenicemi, doložení listy o p vodu sazenic. D sledn  

dodržovat p enos osiva podle lesních vegeta ních stup . Více podporovat p irozené zmlazení 

vodních mate ných porost . Pokra ovat v zales ování dlouhodob  neobhospoda ovaných 

pozemk m (tzv. nelesní p dy ) s uplatn ním dotací na dodržení stanoveného procenta MZD a 

stanovištn  vhodných lesních d evin. 

Legislativn ešit ukládání odpad  a odpadk  do okraj  lesních porost , p evážn  v okolí 

íjezdových lesních komunikací a silnic, které procházejí lesními komplexy .Tyto stávající a 

navržené možnosti sm ují k pokra ování cíl  koncepce, vlivu lesních porost  a jejich 

postupnou p em nu na stabilní lesní porosty a ty by m ly být p edm tem dalšího vyhodnocení a 

posouzení. 

... tší pozornost by m la být dle názoru inspekce v p edložené koncepci v nována územnímu 

plánování, zejména v souvislosti se zm nami struktury krajiny, snižováním biodiverzity, 

zm nami krajinného rázu, zábory zem lské p dy apod. S ohledem na skute nost, že dva z 

dot ených orgán  ochrany p írody nevylou ily významný vliv na dochovaný stav evropsky 

významných lokalit, bude posuzování vlivu koncepce na životní prost edí pokra ovat. 

b, Dle našeho názoru p ipojený obrázek . 5 (v kapitole 3.6 Odpady) neposkytuje naprosto 

žádné informace o starých ekologických zát žích. Z ejm  se jedná o ilustrativní náhodný výb r 

lokalit. Vhodn jší by patrn  bylo využití údaj  databáze SEKM (Systém evidence 

kontaminovaných míst). 

c, Strategie Kraje Vyso ina 2020 by m l krom  stanovení priorit rozvoje již navrhovat 

konkrétní opat ení k dosažení jednotlivých cíl  a to zejména u p íležitostí (O) a hrozeb (T) 

stavu a ochrany životního prost edí. 

a, Jedná pouze o obecná doporu ení dodržovat zásady správného hospoda ení v lesích, což je ve 

SKV rovn ž uvedeno. 

b, Jedná se o obrázek v oznámení koncepce nikoli koncepce samotné a jsou v n m opravdu 

pouze nejzávažn jší ekologické zát že. 

c, SKV je pouze zast ešující koncepcí a jsou zde obecn  definovány prioritní oblasti, 

napl ování pak musí ešit oborové koncepce. 
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a, Do vyhodnocení vliv  koncepce na životní prost edí a ve ejné zdraví budou zahrnuty již 

konkrétní požadavky uplatn né KHS k „Aktualizaci .l Zásad územního rozvoje kraje Vyso ina 

a projednání vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území“ 

V rámci koncepce se zam it na: 

b, - ešení obchvat  obcí a m st, pop . zkapacitn ní n kterých propojovacích komunikací p i 

respektování požadavku na snížení hlukové zát že a udržení kvality ovzduší v sídlech, 

c, - zachování a další provoz stávajícího systému monitorování kvality ovzduší v regionu, 

d, - definování struktury páte ních komunikací v regionu a její propojenost s existujícími i 

plánovanými logistickými centry (Jihlava, Humpolec, Velké Mezi í ...), 

e. - ešení zásobování pitnou vodou menších obcí, které nemají vlastní ve ejné vodovody, 

f. - ešení provázanosti integrovaného systému odpadového hospodá ství s energetickou 

koncepcí kraje, 

g, - definování priorit energetické koncepce regionu ve vztahu ke kvalit  ovzduší, 

h. - ochranu krajinného rázu a využitelnost krajiny pro turismus a volno asové aktivity v rámci 

územního plánování. 

Koncepce jako taková sm uje p edevším ke zkvalitn ní životních podmínek obyvatel regionu. 

a, k aktualizaci ZUR m la KHS dv  p ipomínky, které jsou skryty pod body I. a II. 

I, V rámci požadované ÚS na „Homogenizaci silnice II/352 v úseku Jihlava - Polná, silnice 

II/348 na území m sta Polná a silnici II/351 v úseku Polná P ibyslav na parametry silnice I. t .“ 

bude dokladován soulad s legislativou na úseku ochrany ve ejného zdraví a to nep ekro ení 

limitních hodnot hluku dle platné legislativy a bude posouzen vliv na lidské zdraví z hlediska 

zdravotních rizik. ÚS s požadovanými doklady bude p edložena KHS k projednání a bude 

zahrnuta do ZÚR. 

- V SKV je sice zmín ná komunikace uvedena jako jedna z prioritních, ale není zde ešeno ani 

konkrétní trasování ani technické parametry, pro tento požadavek do SKV není za azen, navíc 

se p edpokládá, že projekty obecn  zmín né v SKV projdou vyhodnocením EIA. 

II, V rámci požadované ÚS na „Vyhledání plochy pro budoucí umíst ní ve ejného logistického 

centra v prostoru Jihlava - Havlí v  Brod s kapacitním dopravním napojením na silni ní sít a 

železnici“ bude dokladován soulad s legislativou na úseku ochrany ve ejného zdraví a to 

nep ekro ení limitních hodnot hluku dle platné legislativy a bude posouzen vliv na lidské zdraví 

z hlediska zdravotních rizik. ÚS s požadovanými doklady bude p edložena KHS k projednání a 

bude zahrnuta do ZÚR. 

- Logistická centra nejsou obsahem SKV. 

b, je ve SKV obsaženo 

c. Není sou ástí SKV, problematiku p ípadn  m že ešit oborová koncepce o ŽP 

d, Komunikace, které jsou sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina, kapitola 5.1 analytické 

ásti. Logistická centra nejsou sou ástí SKV. 

e, Zásobování pitnou vodou je ve SKV ešeno obecn , konkrétní návrhy ešení pak musí být 

ešeny v rámci oborové koncepce. 

f, Informace o ISNOV byly do SKV p evzaty p ímo z tohoto konceptu, zatímco v koncepci 

UEK tato problematika již není aktuální, proto ešit provázanost práv  s ÚEK, kam musí být 

dopln na v p íští aktualizaci. 

g, Není p edm tem SKV. 

h, Ochrana krajinného rázu je sou ástí oborové koncepce. P edm t územního plánování není a 

ani nem že být sou ástí SKV. 
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Z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství: 

Doplnit ást „Nerostné bohatství“. 

V dopln né ásti „Nerostné bohatství“ zohlednit všechna chrán ná ložisková území, 
dobývací prostory a ložiska nevyhrazených nerost . 

SKV ne eší využití nerostných surovin, proto není nutné v dokumentu analyzovat 
jednotlivá ložisková území atd. 
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15. Záv ry a doporu ení v etn  návrhu stanoviska ke koncepci 

Jedním z aspekt  Strategie Kraje Vyso ina kraje je ochrana a zlepšení životního 
prost edí i ve ejného zdraví v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

tšina navržených Klí ových projekt  a strategických cíl  bude mít p íznivé 
sledky na životní prost edí a zdraví a p ípadné nep íznivé vlivy, které lze p edpokládat 
i realizaci n kterých z nich budou podchyceny a ú inn  eliminovány nebo minimalizovány. 

K tomu ú elu byla navržena ada pot ebných opat ení a indikátor  pro výb r i realizaci 
projekt , jež budou napl ovat Strategii Kraje Vyso ina. 

íznivé dopady z realizace koncepce lze o ekávat tém  u všech složek životního 
prost edí, pro n které složky jsou v koncepci p ímo programov  navržena Klí ové aktivity 
a Strategické projekty pro výrazné zlepšování stávajícího stavu (nap . budování a 
rekonstrukce kanalizací a istíren odpadních vod v obcích, podpora p írod  blízkých zp sob  
zadržování vody v krajin , realizace protierozních opat ení a revitalizace ních systém , 
zkvalit ování ochrany obcí p ed povodn mi, podpora šetrného a udržitelného lesního 
hospodá ství, zales ování ploch nevhodných pro zem lskou výrobu, zlepšení jakosti 
podzemních a povrchových vod v územích, které jsou v mimo ádném zájmu ochrany vod, 
zkvalitn ní silni ní sít  v regionu, modernizace železni ních tratí a uzl  v etn  související 
technické infrastruktury, podpora vhodných alternativních energetických zdroj , materiálové a 
energetické využívání odpad , modernizace železni ních tratí, rekonstrukce a modernizace 
železni ních uzl  a stanic i integrovaný systém nakládání s odpady a další). 

Nep íznivé dopady na životní prost edí a ve ejné zdraví lze o ekávat v období 
výstavby jednotlivých zám  (zvýšení emisí do ovzduší, zvýšení hlukové zát že, zvýšení 
produkce odpad  v etn  nebezpe ných, riziko kontaminace p dy a vody, narušení i 
poškození n kterých p írodních složek životního prost edí, nároky na zábory ploch apod.). Ty 
však mohou být do zna né míry eliminovány ú innými zmír ujícími opat eními. 

Strategie Kraje Vyso ina je koncipována v souladu s hlavními cíli ochrany životního 
prost edí i v souladu s existujícími a schválenými koncep ními dokumenty. 

Záv rem hodnocení je možné konstatovat, že z realizace Strategíe Kraje 
Vyso ina za p edpokladu respektování platné legislativy R a doporu ení uvedených 
výše v textu, nevyplývají pro obyvatelstvo ani pro životní prost edí žádné významné 
negativní vlivy a ú inky narušující kvalitu života nebo stav životního prost edí v daném 
území. Dokument v zásad  napl uje požadavky ochrany životního prost edí a všech 
jeho složek a realizace posuzované koncepce p isp je ke zlepšení životního prost edí 
Kraje Vyso ina. 
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Návrh stanoviska Ministerstva životního prost edí k posouzení vlivu koncepce na životní 
prost edí podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí, v platném 
zn ní. 

Název koncepce:  Strategie Kraje Vyso ina 

Umíst ní zám ru: 

Kraj:     Vyso ina 

Katastrální území: Havlí v Brod, Jihlava, Nové M sto na Morav , Pelh imov, 
ebí  

Objednatel:    Kraj Vyso ina 

Zpracovatel posouzení: EMPLA AG spol. s r.o. 

Za Škodovkou 305 

503 11 Hradec králové 

Odpov dný ešitel - autorizace podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní 
prost edí, v platném zn ní: 

Ing. Vladimír Plachý 

Osv ení o odborné zp sobilosti .j.: 182/OPV/93 ze dne 21.1.1993 

Pr h posuzování 

Strategie Kraje Vyso ina byla Ministerstvu životního prost edí p edložena dne 
2.3.2012. 

Dne 24.4.2012 byl vydán záv r zjiš ovacího ízení s tímto výsledkem: 

Na základ  obsahu oznámení koncepce, na základ  kritérií uvedených v p íloze . 8 
zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a na základ  obdržených 
vyjád ení k oznámení koncepce provedlo Ministerstvo životního prost edí zjiš ovací ízení 
podle § l0d zákona s následujícím záv rem: 

Strategie Kraje Vyso ina 2020 je koncepcí, která napl uje dikci ustanovení 
§ 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vliv  na životní prost edí, a proto bude 
zpracováno vyhodnocení vliv  této koncepce na životní prost edí a ve ejné zdraví dle 
ustanovení § l0e zákona o posuzování vliv  na životní prost edí. 

Hodnocení vliv  na životní prost edí bylo dle požadavk  Ministerstva životního 
prost edí zam eno na následující aspekty: 

 vyhodnocení souladu koncepce s relevantními krajskými a celostátními koncepcemi, 
zejména s koncepcemi ochrany p írody a krajiny (nap . Státním programem ochrany p írody 
a krajiny R, Strategií ochrany biologické rozmanitosti R, Státní politikou životního 
prost edí R, Strategií ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina), Programem ke zlepšování 
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kvality ovzduší kraje Vyso ina, plány ke snižování emisí a imisí, plány odpadového 
hospodá ství, plány oblasti povodí a platnou územn  plánovací dokumentací. Vyhodnotit, zda 
a jak koncepce zohled uje strategické a díl í cíle a nástroje Strategie udržitelného rozvoje 

R, 

 vyhodnocení, zda koncepce zohled uje cíle a opat ení Dlouhodobého programu 
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R - Zdraví pro všechny v 21. století, 

 vyhodnocení, zda koncepce respektuje schválené koncep ní materiály v oblasti 
ochrany p írody, p edevším zda je v souladu s plány pé e o zvlášt  chrán ná území, která leží 
nebo zasahují na území kraje Vyso ina, 

 vyhodnocení, jaké dopady m že mít koncepce na zvlášt  chrán ná území, významné 
krajinné prvky, p írodní parky, územní systémy ekologické stability, zvlášt  chrán né druhy 
rostlin, živo ich  a hub, zranitelné biotopy, biodiverzitu, migra ní prostupnost území kraje, 
krajinný ráz a fragmentaci p írodních biotop  a krajiny. Posouzení, zda koncepce respektuje 
limity využití území, resp. základní ochranné podmínky dané zákonem a bližší ochranné 
podmínky dané z izovacím p edpisem, 

 vyhodnocení vliv  obnovitelných zdroj  energie na životní prost edí, zejména 
z pohledu fragmentace krajiny a krajinného rázu. Vyhodnocení, zda a jak koncepce eší 
možné vlivy umís ování staveb (zejména se jedná o výstavbu stožár  mobilních operátor , 
výstavbu v trných elektráren, výstavbu fotovoltaických elektráren, výškových za ízení apod.) 
na krajinný ráz, 

 vyhodnocení vliv  koncepce ve vztahu k ochran  podzemních a povrchových vod, 
etn  opat ení ke zlepšení jakosti vod, omezení eutrofizace vod, zlepšení odtokových 

pom  v území a p sobení krátkodobých p ívalových srážek v povodí ve vztahu k následné 
vodní erozi a zne išt ní vodních tok  nadm rným transportem splavenin, 

 vyhodnocení, zda a jakým zp sobem koncepce respektuje podmínky hospodárného 
a ú elného využívání povrchových a podzemních vod, 

 posouzení, zda a jak koncepce eší zásobování pitnou vodou menších obcí, které 
nemají vlastní ve ejné vodovody, 

 posouzení, jakým zp sobem je ešeno zneškod ování odpadních vod, zda koncepce 
podporuje vybudování pop . intenzifikaci istíren odpadních vod a kanalizací, a to i v malých 
obcích, 

 dopln ní ásti „Nerostné bohatství“ a zohledn ní všech chrán ných ložiskových 
území, dobývacích prostor  a ložisek nevyhrazených nerost , v informacích o sou asném 
stavu životního prost edí v dot eném území, 

 aktualizaci údaje o starých ekologických zát žích, tak jak jsou uvedeny v databázi 
SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) v informacích o sou asném stavu životního 
prost edí v dot eném území, 

 vyhodnocení, zda a jak jsou v koncepci zohledn ny principy ochrany ZPF, zejména 
s ohledem na zábory kvalitní zem lské p dy a do jaké míry koncepce vytvá í podmínky 
pro omezení záboru p dy a volné krajiny, 
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 vyhodnocení, jaké dopady m že mít koncepce na ochranu PUPFL s ohledem na pln ní 
funkcí lesa, zejména se zam ením na funkci ekologicko-stabiliza ní, eraticko-

doochrannou, hydricko-vodohospodá skou, sociáln -rekrea ní a zdravotn -hygienickou, 

 posouzení zda a jak m že koncepce p isp t ke zlepšení nep íznivé druhové skladby 
lesních porost , k obnov  lesních porost  z d vodu odstran ní i omezení p írodních kalamit, 

 maximální zohledn ní podpory ochrany p írody a krajiny, ochrany lidského zdraví 
a p ednostní využívání brownfields p i stanovení kritérií pro výb r projekt , 

 posouzení, zda a jak koncepce p ispívá k ešení problematiky starých ekologických 
zát ží a k odstra ování erných skládek, 

 vyhodnocení, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chrán ných dle 
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , a dochované 
kulturní d dictví (architektonické i archeologické), 

 vyhodnocení, zda je zohledn n ekologický potenciál a ekologické zatížení p íslušného 
regionu a p írodní hodnoty krajiny, a to ve smyslu zlepšování, respektive nezhoršování 
stávajícího stavu u konkrétních investi ních zám  uvedených a lokalizovaných v koncepci, 

 zhodnocení koncepce z hlediska vliv  na ve ejné zdraví ve smyslu p ílohy . 9 zákona 
o posuzování vliv  na životní prost edí se zam ením zejména na problematiku hluku 
a ovzduší, 

 vyhodnocení vlivu rozvoje dopravy na životní prost edí v Kraji Vyso ina, zda a jak 
koncepce podporuje ekologicky šetrné druhy dopravy, 

 posouzení, zda a jak koncepce p ispívá ke snížení emisí z malých stacionárních zdroj  
resp. lokálních topeniš , 

 vypo ádání Záv ru zjiš ovacího ízení a všech vyjád ení, která MŽP obdrželo 
v pr hu zjiš ovacího ízení. 

Na základ  stanovisek p íslušných orgán  ochrany p írody dle § 45i zákona 
. 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , budou 

hodnoceny vlivy koncepce na evropsky významné lokality a pta í oblasti postupem podle 
§ 45h a § 45i tohoto zákona. P i tomto hodnocení je nutné zohlednit zejména relevantní 

ipomínky p íslušných orgán  ochrany p írody a krajiny. 

Na informa ním systému SEA (http://www.ceu.cz/EIA/SEA) byl záv r zjiš ovacího 
ízení zve ejn n dne …………… 

Ve ejné projednání ke Strategii Kraje Vyso ina v etn  posouzení vliv  na životní 
prost edí prob hlo dne …………… 

Ministerstvo životního prost edí obdrželo dne …………… všechna vyjád ení 
ke Strategii Kraje Vyso ina. 

Posouzení vliv  koncepce na životní prost edí ke Strategii Kraje Vyso ina bylo 
provedeno v souladu se zákonem a zpracováno p im en  v rozsahu p ílohy . 9 zákona 
. 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí, v platném zn ní. 
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Stanovisko 

Ministerstvo životního prost edí jako p íslušný orgán podle § 21, písm. b) zákona 
. 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí v platném zn ní, ve smyslu 

ustanovení § 10i odst. 9 uvedeného zákona vydává na základ  vyhodnocení vliv  koncepce 
na životní prost edí v etn  vyhodnocení vliv  koncepce na evropsky významné lokality 
a pta í oblasti, výsledku ve ejného projednání, vypo ádání došlých p ipomínek dot ených 
správních ú ad , územních samospráv a ve ejnosti 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

ke koncepci „Strategie Kraje Vyso ina“. 

Z hlediska vliv  na evropsky významné lokality a pta í oblasti, p edložená koncepce 
byla posouzena podle ustanovení § 45h a § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody 
a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis  s tímto výsledkem: „Strategie Kraje Vyso ina nemá 
významný negativní vliv na evropsky významné lokality nebo pta í oblasti.“ 

Z hlediska vliv  na životní prost edí a ve ejného zdraví se vydává souhlasné 
stanovisko za t chto doporu ených podmínek: 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

 i územn  plánovací innosti u jednotlivých Klí ových aktivit a Strategických 
projekt  musí být respektovány podmínky stanovené v dokumentu SEA, 

 v navazujících stupních územn  plánovacích dokumentací zp esnit vymezení 
zájmového území zp sobem, aby byl minimalizován st et se zvlášt  chrán nými ástmi 

írody, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích minimalizovat zábory a zásahy do p d kategorie ZPF a PUPFL, 
up ednost ovat ešení s nejmenším vlivem na tuto složku ŽP, 

 pro p edcházení možným st et m navrhovaných zám  se zvlášt  chrán nými 
územími, p írodními parky, prvky ÚSES a lokalitami soustavy NATURA 2000, 

i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích dokumentacích 
musí být plochy pro tyto zám ry p ednostn  vymezeny mimo tato území, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích a p i plánování a rozvoji aktivit ovliv ujících velkoplošná chrán ná území 
up ednost ovat zóny s nižší ochranou, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích u liniových staveb dopravní infrastruktury zohlednit podmínky vedoucí 
k zachování migra ních tras živo ich , 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích podporovat a vytvá et podmínky zvyšující biodiverzitu krajiny, 
ekologickou stabilitu krajiny a snižující erozi, 
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 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích plochy výroby a skladování p ednostn  sm ovat mimo území chrán né 
oblasti p irozené akumulace vod, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích vytvá et podmínky k ochran  a rozvoji ÚSES, 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích vytvá et podmínky vedoucí ke snížení rozsahu území zatíženého nad míru 
únosného zatížení a podporovat opat ení k rekultivaci tohoto území. 

 i zp es ování navrhovaných zám  v podrobn jších územn  plánovacích 
dokumentacích vytvá et podmínky vedoucí k p ednostnímu umís ování nových provoz  
do stávajících brownfields, 

 provozy produkující polutanty do prost edí (emise do ovzduší, do vod, odpady apod.) 
neumís ovat v blízkosti obytné zástavby nebo ploch rekrea ního charakteru, ale využívat 
k tomu ur ené výrobní a pr myslové zóny, 

 ednostn  podporovat podniky s ekologicky šetrnou výrobou, s technologiemi 
na úrovni BAT a s minimálním zat žováním životního prost edí, 

 i p ípadné tvorb  hlukových studií k jednotlivým zám m je nutno brát v potaz 
kumulaci s jinými zám ry (odvisle od fáze zapln ní pr myslové zóny) tzn., že imise hluku 
z prvních realizovaných zám  v pr myslové zón  by nem ly u nejbližšího chrán ného 
venkovního prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb být na hranici požadovaných 
hygienických limit , aby zde byl vytvo en prostor i pro realizaci dalších zám , 

 i rozvoji dopravní infrastruktury preferovat ekologicky šetrn jší druhy dopravy 
(železnice, MHD, ve ejná doprava, cyklistická doprava), 

 i rozvoji silni ní sít  podporovat vylou ení kapacitní pr jezdné dopravy z centra 
dopravn  zatížených  m st  a  obcí,  snižovat  hlukovou  a  imisní  zát ž  obyvatelstva  a  zajistit  
dostate nou ochranu obyvatel p ed nadlimitní hlukovou a imisní zát ží, 

 i umís ování nových aktivit v území zvážit i nár st produkce odpad  a zp sob jeho 
odstra ování, 

 i umís ování nových zám  zvážit p ípadný nár st dopravní zát že v daném území 
a její negativní vlivy na životní prost edí a ve ejné zdraví (hluková zát ž, emise zne iš ujících 
látek), 

 i výb ru nových rozvojových lokalit preferovat volná místa ve stávající zástavb  
nebo t sn  navazující na stávající zástavbu m st a obcí, nerozši ovat novou zástavbu do volné 
krajiny, 

 respektovat vyhlášená zvlášt  chrán ná území kraje, 

 u nové výstavby (p ípadn  rekonstrukcí) d razn  preferovat projekty s minimálním 
narušením stávajícího dochovaného krajinného rázu, 
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 v p ípad  nutného záboru ZPF zajistit jeho minimalizaci a umíst ní na bonitn  mén  
hodnotných p dách, 

 zdroje hluku, které jsou sm rové (nap . vyústky vzduchotechniky) orientovat mimo 
chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb pop . do st edu pr myslové 
zóny, 

 pokud budou v rámci p ípravy stavby zám  provád ny i demolice stávajících 
nevyhovujících stavebních objekt , je t eba vyhodnotit, zda n které ásti stavebních objekt  
mohou být nositeli nebezpe ných vlastností – mohou být významn  zne išt né látkami 
zp sobujícími jejich nebezpe nost, 

 snížení potenciálního rizika negativních vliv  na lidské zdraví vyplývající 
z nevhodného ízení vzniku demoli ních odpad  p i odstra ování objekt  lze dosáhnout 
posouzením nebezpe ných vlastností ješt  p ed zahájením demoli ních prací. U odpad  
potenciáln  kontaminovaných by m l být proveden test na vylou ení nebezpe ných vlastností 
akreditovanou laborato í. Na základ  výsledku hodnocení je t eba stanovit zp sob nakládání 
a odstran ní odpadu v souladu s platnými právními p edpisy v oblasti ochrany zdraví 
pracovník , ve ejného zdraví a nakládání s odpady, 

 i odstra ování stavby mohou také n které její ásti obsahovat materiály s obsahem 
azbestu (žáruvzdorné a zvukoodolné izolace, st ešní krytina, aj.). Všechny typy azbestových 
vláken jsou azeny mezi látky, které jsou karcinogenní pro lov ka. P i demolicích objekt  je 

eba realizovat dostate ná opat ení k zabrán ní uvol ování azbestu do ovzduší. Práce musí 
provád t kvalifikovaní a proškolení pracovníci a d sledn  p i práci dodržovat podmínky 
k zajišt ní ochrany zdraví, 

 i umis ování a povolování nových staveb zdroj  zne iš ování ovzduší se musí 
vycházet z imisní situace v oblasti a požadovat veškerá ú inná a dostupná opat ení 
k omezování emisí. Je t eba respektovat využití okolních pozemk  (p edevším t ch, které jsou 
ur eny pro bydlení i rekreaci) a významn  nesnižovat kvalitu prost edí souvisejícího území, 

 u zdroj , které by mohly být významným zdrojem primární i sekundární prašnosti, by 
lo dojít k realizaci opat ení ke snižování množství emisí tuhých zne iš ujících látek. To by 

se odrazilo v celkovém snížení imisního zatížení území s pozitivními dopady v oblasti zdraví 
obyvatel, 

 u nových ástí komunikace, obchvat  a problematických ploch by m la být plánována 
technická opat ení v etn  výsadby izola ní zelen  s protiprašnou funkcí. U technologických 
zdroj  je možné využít uzav ení i zakrytování výrobních za ízení, instalaci odlu ova  
pro záchyt prachových ástic aj., 

 významným zdrojem emisí tuhých zne iš ujících látek mohou být také stavby, i když 
jejich p sobení je asov  omezené. Jedná se zejména o bourací a výkopové práce, skladování 
sypkých materiál , aj. Emise budou závislé na aktuálních podmínkách (nap . na vlhkosti 
vzduchu a p dy, síle a sm ru v tru) a zp sobu provád ní stavební innosti. Proto je nutné 
snižovat emise vhodnými technickými a organiza ními opat eními (nap . provád t pravidelné 
išt ní vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší ení prachu do okolí, omezovat prašnost 

v míst  stavby (skráp ní, aj.), minimalizovat zásoby potencionálních zdroj  prašnosti, vhodn  
manipulovat se sypkými materiály, zabezpe it náklady na automobilech proti úsyp m, p ed 
výjezdem z areálu stavby provád t ádnou o istou vozidel, ...), 
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 rozsáhlé ucelené plochy by mohly být obyvateli vnímány negativn . Pro lepší 
za len ní staveb do okolí a tím zmírn ní p ípadného negativního ovlivn ní faktor  pohody by 

lo  být  realizováno  ozelen ní  uvnit  samotných  ploch  a  areál  i  na  okrajích  t chto  ploch,  
které jsou pohledov  exponovány obyvatelstvu, 

 i výsadb  zelen  je pot eba v novat pozornost výb ru druh  (málo alergizující druhy 
evin) s ohledem na možné negativní ovliv ování senzitivní skupiny obyvatel – alergik , 

 i rozhodování o vhodnosti situování a ešení zám  produkujících nadm rný hluk je 
eba blíže specifikovat jednotlivé konkrétní zdroje hluku a jejich akustické parametry. Jedná 

se zejména o významné zdroje hluku, u kterých by pak bylo vhodné vyhodnotit jejich vliv na 
hranici chrán ného venkovního prostoru modelovými výpo ty hlukové studie, 

 pro posouzení celkové hladiny akustického tlaku v zájmovém území a tedy i možného 
ovlivn ní ve ejného zdraví je nutné zhodnotit celkový vliv konkrétních návrh  zám  
(tj. specifikovat vliv stacionárních zdroj  hluku, intenzity vyvolané obslužné dopravy) 
a stávajících zdroj  hluku. Dále je nutné provést vyhodnocení p ípadné zm ny hladin 
akustického tlaku po realizaci konkrétních zám  v porovnání se stávajícím stavem, 

 u jednotlivých konkrétních návrh  zám  produkujících hluk by m la být pomocí 
hlukové studie ov ena vhodnost jejich ešení. Modelovými výpo ty lze porovnávat r zné 
varianty ešení zám  a zárove  i odhadovat ú innost p ípadn  navržených protihlukových 
opat ení, 

 je nutno zajistit, aby p ípadn  nov  instalované zdroje hluku nem ly negativní vliv 
na stávající hlukovou situaci v posuzované lokalit  a hluk z t chto zdroj  byl v souladu 
s hygienickými limity, 

 hem výstavby zám  a rekonstrukce stávajících objekt  se musí minimalizovat 
doba trvání stavby a negativní vlivy stavby na obyvatelstvo. Vlastní výstavba musí být 
organiza  zabezpe ena zp sobem, který maximáln  omezí možnost narušení faktor  
pohody, a to zejména v no ních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem 
stavebního a technologického materiálu budou uskute ovány v denní dob , bude 
minimalizován pohyb mechanism  a t žké techniky v blízkosti obytné zástavby, 

 po zprovozn ní jednotlivých zám  produkujících hluk je t eba hlukovou situaci 
v zájmových lokalitách doložit p ímým m ením. Pokud by došlo k nár stu a hladiny 
akustického tlaku dosahovaly takových hodnot, p i kterých je možné o ekávat výskyt 
nep íznivých ú ink  na zdraví a pohodu obyvatel, musí být realizována technická i 
organiza ní opat ení za ú elem snížení hlukové zát že v dot ených ástech lokality. 
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