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Přehled zkratek 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
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NRBC nadregionální biocentrum 
NRBK nadregionální biokoridor 
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PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa 
PVl Povodí Vltavy 
R regionální 
RBC regionální biocentrum 
RBK regionální biokoridor 
RWE část obchodního názvu společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. 

resp. RWE Plynoprojekt, a.s. (není zkratkou) 
SCHKO správa chráněné krajinné oblasti 
SRN Spolková republika Německo 
SYMOS název softwaru pro výpočet znečištění ovzduší (není zkratkou) 
TPG oborová norma pro plynárenství 
TU trasový uzávěr 
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VE větrná elektrárna 
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ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa 
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Úvod 

Všeobecné údaje 

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace) 

VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 

je vypracována ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. (dále jen zákon)1. 

Zpracování dokumentace proběhlo v období březen až září 2007. 

Dokumentace je výsledkem práce skupiny odborníků specializovaných na jednotlivé oblasti životního 
prostředí. Jejich jmenný seznam je uveden na úvodních stranách. 

Obsah a rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona. Cílem dokumentace je poskytnout základní 
údaje o záměru a dále provést zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a 
nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí tak, jak je požadováno zákonem. 

Před zpracováním dokumentace proběhlo zjišťovací řízení dle § 7 zákona. Závěry tohoto zjišťovacího 
řízení, spolu s dříve zpracovaným oznámením, jsou jedním ze základních podkladů pro zpracování a 
dokumentace na ně navazuje jak procedurálně, tak věcně. Obsah a rozsah dokumentace vychází ze 
závěrů zjišťovacího řízení. Zvýšená pozornost je proto věnována zejména těm okruhům životního 
prostředí, které jsou v závěrech zjišťovacího řízení výslovně specifikovány (tj. ochrana přírody a krajiny, 
ochrana veřejného zdraví, ochrana lesa, ochrana povrchových toků a nakládání s odpady). Ostatní okruhy 
jsou potom řešeny s větší mírou obecnosti. Osnova dle přílohy č. 4 zákona je však dodržena v úplném 
rozsahu stejně tak jako zákonem požadovaný rozsah posuzování. 

Členění dokumentace 

Členění dokumentace striktně odpovídá požadavkům přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

Vzhledem k tomu, že osnova dle uvedené přílohy je poměrně rozsáhlá, uvádíme stručný přehled její 
náplně: 

Část A dokumentace obsahuje identifikační údaje o oznamovateli (investorovi) záměru. 

Část B dokumentace je rozdělena na více podkapitol: 
• část B.I. obsahuje základní údaje o záměru, tj. zejména základní projektové údaje o předmětu 

dokumentace, 
• část B.II. obsahuje údaje o vstupech, tj. nároky na zábor ploch, na odběr médií (voda a další vstupy) a 

na dopravu, 
• část B.III. obsahuje údaje o výstupech, tj. emise do ovzduší, vypouštění odpadních vod a produkce 

odpadů, produkce hluku, emise záření případně jiné výstupy do životního prostředí. 

                                                      
1 V průběhu zpracování dokumentace (ke dni 18.7.2007) nabyl účinnosti zákon č. 216/2007 Sb., kterým se mění zákon 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 
Sb. Vzhledem k tomu, že posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, dokončí se podle dosavadních právních předpisů. Stejně tak na řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy. 
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Část C dokumentace obsahuje údaje o současném stavu životního prostředí v dotčeném území případně 
vývojových trendech. 

Část D dokumentace obsahuje výslednou charakteristiku a výsledky hodnocení vlivů záměru na 
obyvatelstvo a životní prostředí. Je rozdělena na více podkapitol: 
• část D.I. obsahuje charakteristiku vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a 

významnosti, 
• část D.II. obsahuje charakteristiku vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a 

možnosti přeshraničních vlivů, 
• část D.III. obsahuje charakteristiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech, 
• část D.IV. obsahuje charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí, 
• část D.V. obsahuje charakteristiku metod, použitých při prognózování a získávání výchozích 

předpokladů při hodnocení vlivů na životní prostředí (způsob a metody zpracování dokumentace a 
jejích jednotlivých částí), 

• část D.VI. obsahuje charakteristiku nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace. 

Část E dokumentace obsahuje údaje o variantním řešení záměru. 

Část F dokumentace obsahuje shrnující závěr. 

Část G dokumentace obsahuje všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru. 

Část H dokumentace obsahuje přílohy, tj. mapy, situace případně další materiály precizující jednotlivé 
okruhy životního prostředí. Zde jsou též přiloženy veškeré další náležitosti dokumentace. 

Z uvedené struktury vyplývá doporučení pro čtenáře dokumentace. Zájemcům pouze o všeobecné 
informace je určena část G Shrnutí netechnického charakteru, kde jsou shrnuty závěry dokumentace 
stručnou a přístupnou formou, avšak bez důkazů tam uváděných skutečností. Podrobnější informace lze 
nalézt v příslušných kapitolách textu dokumentace, čtenář přitom musí mít na paměti její formální členění a 
požadované informace si vyhledat v příslušných kapitolách. Ještě podrobnější informace jsou potom 
uvedeny v přílohách dokumentace, které jsou však vypracovány pouze pro nejvýznamnější hodnocené 
okruhy. 
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Vypořádání podmínek vzešlých ze zjišťovacího řízení 

Před zpracováním této dokumentace proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Ze závěru zjišťovacího řízení, vydaného Ministerstvem životního 
prostředí (č.j. 66111/ENV/07 ze dne 7. září 2007), vyplývá, že dokumentaci je nutno zpracovat s důrazem 
na následující oblasti: 
• upřesnit trasování plynovodu, a to i s ohledem na rozpory s územními plány obcí, stávajícími 

ochrannými pásmy staveb a dalšími plánovanými stavbami; 
• ochrana ZPF a PUPFL - na základě podrobných údajů o trasování plynovodu kvantifikovat zábor 

zemědělského půdního fondu, vč. uvedení bonity takových půd, podobně též vyčíslit dotčené pozemky 
určené k plnění funkcí lesa; 

• ochrana přírody a krajiny - vyhodnotit zásah do ÚSES, včetně návrhu případných kompenzačních 
opatření; zhodnotit vliv záměru na faunu a flóru v okolí uvažovaných tras plynovodu; navrhnout opatření 
k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů a 
rostlin a jejich biotopy; zhodnotit vliv záměru na významné krajinné prvky; provést autorizovanou 
osobou posouzení vlivu záměru na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
soustavy Natura 2000; 

• vliv na veřejné zdraví - na základě akustické a rozptylové studie zpracovat autorizovanou osobou 
hodnocení zdravotních rizik; 

• ochrana vod - průkazně zhodnotit ovlivnění kvality a kvantity podzemní vody (režimu podzemní vody), 
včetně provedení hydrogeologického průzkumu v oblastech se zvýšenou ochranou podzemních vod 
(ochranná pásma minerálních a léčivých pramenů, oblasti s vysokou hladinou podzemních vod apod.), 
uvést bližší údaje o dotčených vodotečích, vč. specifikace jejich křížení s plynovodem, především s 
ohledem na vliv záměru na koryta řek a jejich břehů; 

• geologie - zhodnotit vliv záměru v oblastech chráněných ložiskových území, vč. případného variantního 
trasování plynovodu; 

• odpadové hospodářství - upřesnit způsob nakládání s vytěženou zeminou v průběhu celé trasy 
plynovodu; 

• variantní řešení záměru - zaměřit se na názorné a průkazné porovnání navržených variant; 
• dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, 

připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. 

Tyto podmínky jsou v dokumentaci řešeny následovně: 

Podmínka 1: 

Upřesnit trasování plynovodu, a to i s ohledem na rozpory s územními plány obcí, stávajícími ochrannými 
pásmy staveb a dalšími plánovanými stavbami. 

Vypořádání podmínky: 

Trasa plynovodu je upřesněna do úrovně, která je nezbytná pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tj. 
specifikaci střetů s ochrannými podmínkami prvků ochrany přírody a krajiny, vlivů na veřejné zdraví a 
jiných environmentálních vlivů a dále pro návrh odpovídajících opatření pro vyloučení resp. minimalizaci 
vlivů. 

Rozpory s územními plány obcí jsou v dokumentaci konstatovány, nejsou však řešeny. Je důvodně 
předpokládáno, že budou vyřešeny v další investiční přípravě záměru. Stejně tak je předpokládáno, že v 
rámci další investiční přípravy záměru budou vyřešeny veškeré majetkoprávní náležitosti. 
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Podmínka 2: 

Ochrana ZPF a PUPFL - na základě podrobných údajů o trasování plynovodu kvantifikovat zábor 
zemědělského půdního fondu, vč. uvedení bonity takových půd, podobně též vyčíslit dotčené pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. 

Vypořádání podmínky: 

Součástí dokumentace je kvantifikace záboru (dočasného i trvalého) zemědělského půdního fondu i 
záboru (trvalého i omezení) pozemků určených k plnění funkcí lesa (viz.  kapitola B.II.1 Půda). 

Podmínka 3: 

Ochrana přírody a krajiny - vyhodnotit zásah do ÚSES, včetně návrhu případných kompenzačních 
opatření; zhodnotit vliv záměru na faunu a flóru v okolí uvažovaných tras plynovodu; navrhnout opatření k 
prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin 
a jejich biotopy; zhodnotit vliv záměru na významné krajinné prvky; provést autorizovanou osobou 
posouzení vlivu záměru na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy 
Natura 2000. 

Vypořádání podmínky: 

Součástí dokumentace je provedení veškerých nezbytných průzkumů a vyhodnocení zásahů do prvků 
ochrany přírody a krajiny včetně vlivů na územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, 
flóru a faunu včetně vlivů na zvláště chráněné druhy rosttlin a živočichů a jejich biotopů (viz. kapitoly C.II.7. 
Fauna, flóra a ekosystémy, D.II.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy a přílohy 3.1 až 3.5 dokumentace). 
Dále je součástí dokumentace provedení biologického hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. (viz. 
příloha 3.6 dokumentace) a vyhodnocení vlivů na lokality Natura 2000 dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
(viz. příloha 3.7 dokumentace). Součástí dokumentace je také specifikace ochranných a kompenzačních 
opatření která jsou zaměřena zejména na chráněná území, oblasti s výskytem chráněných druhů rostlin a 
živočichů či jinak hodnotná území (viz. kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí). 

Podmínka 4: 

Vliv na veřejné zdraví - na základě akustické a rozptylové studie zpracovat autorizovanou osobou 
hodnocení zdravotních rizik. 

Vypořádání podmínky: 

Součástí dokumentace je vyhodnocení zdravotních rizik a vlivů na veřejné zdraví, zpracované 
autorizovanou osobou (viz. kapitola D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a příloha 2.1 
dokumentace). Protože plynovod neprodukuje ve významné míře hluk ani plynné škodliviny, nejsou 
provedeny cílené studie pro jejich vyhodnocení. Příslušné hodnocení je proto součástí odpovídajících 
kapitol dokumentace (viz. kapitoly D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima a D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další 
fyzikální a biologické charakteristiky) a je zaměřeno zejména na vlivy v průběhu výstavby plynovodu. 

Podmínka 5: 

Ochrana vod - průkazně zhodnotit ovlivnění kvality a kvantity podzemní vody (režimu podzemní vody), 
včetně provedení hydrogeologického průzkumu v oblastech se zvýšenou ochranou podzemních vod 
(ochranná pásma minerálních a léčivých pramenů, oblasti s vysokou hladinou podzemních vod apod.), 
uvést bližší údaje o dotčených vodotečích, vč. specifikace jejich křížení s plynovodem, především s 
ohledem na vliv záměru na koryta řek a jejich břehů. 

Vypořádání podmínky: 

Součástí dokumentace je výčet dotčených vodotečí a evidovaných pásem hygienické ochrany podzemních 
vod (viz. kapitola C.II.4. Povrchová a podzemní voda). Dále je součástí dokumentace vyhodnocení vlivů na 
povrchové i podzemní vody (viz. kapitola D.II.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu). 
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Podmínka 6: 

Geologie - zhodnotit vliv záměru v oblastech chráněných ložiskových území, vč. případného variantního 
trasování plynovodu. 

Vypořádání podmínky: 

Součástí dokumentace je vyhodnocení vztahu záměru k poddolovaným územím, ložiskům nerostných 
surovin a sesuvům (viz kapitola C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje). Trasy se vyhýbají 
poddolovaným územím, nejsou ve střetu s ložisky nerostných surovin a nejsou umístěny v oblastech 
svážných pohybů. Použité hodnocení vychází z podkladů ČGS Geofondu. Možný kontakt s drobnými 
dobývacími prostory bude řešen v dalším stupni projektové přípravy. 

Podmínka 7: 

Odpadové hospodářství - upřesnit způsob nakládání s vytěženou zeminou v průběhu celé trasy plynovodu. 

Vypořádání podmínky: 

Způsob nakládání s vytěženou zeminou je uveden v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického 
řešení záměru. 

Podmínka 8: 

Variantní řešení záměru - zaměřit se na názorné a průkazné porovnání navržených variant. 

Vypořádání podmínky: 

Součástí dokumentace je porovnání jednotlivých navržených variant (viz. část E dokumentace - Porovnání 
variant řešení záměru). 

Podmínka 9: 

Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky 
a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. 

Vypořádání podmínky: 

Souhrn požadavků na doplnění, připomínek a podmínek z došlých vyjádření včetně jejich vypořádání je 
uveden v následující tabulce: 

9.1 Diskutovat ovlivnění turistického ruchu. 

Ovlivnění turistického ruchu je diskutováno v kapitole D.I.8. Vlivy na krajinu. Jde však o vliv okrajový a celkově málo významný, 
plynovod neovlivňuje významným způsobem průchodnost krajinou ani celkovou atraktivitu krajiny. 

9.2 Vyřešit rozpory s územními plány obcí. 

Varianta A záměru je umístěna do dlouhodobě stabilizovaného koridoru již existujícího plynovodu, která je součástí plánovací 
dokumentace jak regionální, tak místní. Naproti tomu varianta B se ve svém středním úseku z tohoto koridoru odklání a je zde 
vedena novou trasou, která není součástí územních plánů. Tato skutečnost bude řešena v průběhu další investiční přípravy 
záměru, mimo proces posouzení vlivů na životní prostředí. 

9.3 Vyhodnotit sociální a ekonomické důsledky stavby (problematika ochranných pásem). 

Součástí dokumentace je vyhodnocení sociálních a ekonomických důsledků stavby (viz. kapitola D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a 
veřejné zdraví). Problematika ochranných pásem plynovodu je v tomto ohledu ovšem záležitostí spíše majetkoprávní a s vlivy 
na životní prostředí souvisí pouze okrajově. 

9.4 Zpracovat biologické hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. 

Součástí dokumentace je provedené biologické hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb (viz. kapitola D.I.7 Vlivy na faunu, 
flóru a ekosystémy a příloha 3.6 dokumentace). 

9.5 Vyhodnotit vliv na chráněná území (CHKO, Natura 2000, přírodní parky, VKP, apod.) 

Součástí dokumentace je vyhodnocení vlivů na chráněná území včetně vyhodnocení vlivů na lokality Natura 2000 (viz. kapitola 
D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy a příloha 3.7 dokumentace). 
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9.6 Vyhodnotit vliv na zvláště chráněné rostliny a živočichy. 

Součástí dokumentace je vyhodnocení vlivů na zvláště chráněné rostliny a živočichy (viz. kapitola D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a 
ekosystémy). 

9.7 Stanovit ochranná a kompenzační opatření při průběhu plynovodu chráněným územím, či oblastí s výskytem chráněných 
druhů rostlin a živočichů. 

Součástí dokumentace je specifikace ochranných a kompenzačních opatření při průběhu plynovodu chráněným územím, která 
jsou zaměřena zejména na chráněná území či oblasti s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů (viz. kapitola D.IV. 
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí). 

9.8 Diskutovat narušení stávajících a plánovaných biokoridorů územního systému ekologické stability. 

Součástí dokumentace je inventarizace funkčních a navržených biokoridorů včetně vyhodnocení vlivů (viz. kapitola D.I.7 Vlivy 
na faunu, flóru a ekosystémy). 

9.9 Diskutovat vliv na chráněná ložisková území. 

Součástí dokumentace je vyhodnocení vztahu záměru k chráněným ložiskovým územím (viz kapitola C.II.6. Horninové 
prostředí a přírodní zdroje). Trasy se vyhýbají evidovaným chráněným ložiskovým územím dle ČGS Geofond, možný kontakt s 
drobnými dobývacími prostory bude řešen v dalším stupni projektové přípravy. 

9.10 Diskutovat ovlivnění kulturních památek. 

Součástí dokumentace je inventarizace kulturních památek a archeologických nalezišť a vyhodnocení odpovídajících vlivů (viz. 
kapitola D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky a přílohy 4.1 a 5.3 dokumentace). 

9.11 Diskutovat možný průchod územím se sesuvem půd. 

Součástí dokumentace je vyhodnocení vztahu záměru k sesuvným oblastem (viz kapitola C.II.6. Horninové prostředí a přírodní 
zdroje). Trasy záměru nejsou v žádné z variant umístěny v oblastech svážných pohybů. Použité hodnocení vychází z podkladů 
ČGS Geofondu, možné lokální svahové pohybu budou zjištěny v rámci inženýrskogeologického průzkumu, který bude 
předcházet výstavbě. 

9.12 Vyhodnotit dopravu v průběhu výstavby (průjezdy zastavěnými částmi obcí). 

Součástí dokumentace je specifikace očekávaných intenzit dopravy v průběhu výstavby (viz. kapitola B.II.4. Nároky na dopravní 
a jinou infrastrukturu). Očekávané intenzity dopravy nejsou vysoké, navíc budou omezeny na dobu výstavby (celkově do 1 roku, 
v jednotlivých dotčených úsecích ještě méně). Jsou navržena opatření pro omezení průjezdu zastavěnými částmi obcí (viz. 
kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí). 

9.13 Diskutovat vliv na kvalitu a kvantitu podzemních vod (možnost odvodnění zemědělských půd, narušení hydrogeologických 
poměrů). 

Součástí dokumentace je výčet dotčených vodotečí a evidovaných pásem hygienické ochrany podzemních vod (viz. kapitola 
C.II.4. Povrchová a podzemní voda). Dále je součástí dokumentace vyhodnocení vlivů na povrchové i podzemní vody (viz. 
kapitola D.II.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu). 

9.14 Řešit možné narušení zdrojů léčivých a minerálních vod. 

Možné narušení zdrojů léčivých a minerálních vod je vyloučeno. Šlo o problém varianty C, která byla z další přípravy a 
posuzování vyloučena. V další projektové přípravě záměru bude vyžádáno stanovisko Ministerstva zdravotnictví (v jehož 
referátu je ochrana léčivých a minerálních vod) k záměru. 

9.15 Upřesnit technologii výstavby. 

Součástí dokumentace je podrobný popis technického a technologického řešení záměru včetně technologického postupu 
výstavby (viz. kapitola B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru). 

9.16 Diskutovat problematiku ukládání vytěžené zeminy. 

Problematika množství a ukládání vytěžené zeminy je diskutována v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení 
záměru. 

9.17 Stanovit kvalitu a bonitu zemědělských půd dotčených realizací záměru. 

Kvalita a bonita zemědělských půd dotčených realizací záměru je stanovena v kapitole B.II.1 Půda. To je provedeno pouze pro 
pozemky trvalého záboru. 

9.18 Specifikovat křížení vodních toků (vliv na kvalitu jednotlivých dotčených vodních toků a nádrží, způsob jejich křížení, 
minimalizace zásahu do koryt řek a jejich břehů). 

Součástí dokumentace je výčet dotčených vodotečí a evidovaných pásem hygienické ochrany podzemních vod (viz. kapitola 
C.II.4. Povrchová a podzemní voda). Dále je součástí dokumentace vyhodnocení vlivů na povrchové i podzemní vody (viz. 
kapitola D.II.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu). 

9.19 Diskutovat klady a zápory jednotlivých variant. 

Součástí dokumentace je porovnání jednotlivých navržených variant (viz. část E dokumentace - Porovnání variant řešení 
záměru). 
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9.20 Stanovit podmínky pro zamezení šíření invazních a expanzivních druhů rostlin. 

Podmínky pro zamezení šíření invazních a expanzivních druhů rostlin jsou stanoveny v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k 
prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

9.21 Diskutovat možné narušení genové základny autochtonních porostů. 

Vlivy na porosty dotčeného území jsou diskutovány v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. 

9.22 Blíže specifikovat kategorizaci odpadů. 

Kategorizace odpadů je blíže specifikována v kapitole B.III.3. Odpady. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

RWE Transgas Net, s.r.o. 

A.2. IČ 

27260364 

A.3. Sídlo 

V Olšinách 75/2300 
100 00 Praha 10 - Strašnice 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Dipl. Ing. Samuel Haag 

RWE Transgas Net, s.r.o. 
V Olšinách 75/2300 
100 00  Praha 10 Strašnice 

 

Osoba zplnomocněná vedením projektu, adresa pro korespondenci: 

RNDr. Přemysl Pejšek, CSc. 
hlavní inženýr projektu 

RWE Plynoprojekt, a.s. 
Lublaňská 689/40 
120 21 Praha 2 - Vinohrady 

tel.: 267 976 312 
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

VVTL plynovod DN 1400, hranice SRN/ČR - Hora Sv. Kateřiny - Rozvadov - hranice ČR/SRN 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona 186/2006 Sb. je následující: 

kategorie: I 
bod: 3.7 
název: Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy a páry a dalších látek o délce 

nad 20 km a průměru nad 800 mm. 
sloupec: A 

Dle §4 zákona patří pod odstavec (1) písmeno a) a podléhá posouzení podle zákona vždy. 

Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Průměr (DN):    1400 mm 

Délka:     varianta A cca 235 km 
     varianta B cca 166 km 

Předpokládaná přepravní kapacita: cca 55 miliard m3/rok. 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je souborně umístěn v prostoru následujících územních jednotek1, pro obě řešené varianty: 

                                                      
1 V uvedeném výčtu jsou zahrnuta území, na kterých se záměr fyzicky nachází, a to včetně ochranného 
a bezpečnostního pásma. Územní jednotky (kraje, okresy, obce a katastrální území) jsou řazeny abecedně. 
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Tab.: Kraj Plzeňský 

Kraj Okres Obec Katastrální území 
    
Plzeňský Plzeň-sever Bílov Bílov v Čechách 
  Dražeň Dražeň 
  Horní Bělá Horní Bělá 
   Hubenov u Horní Bělé 
  Hvozd Hvozd u Manětína 
  Kralovice Řemešín 
  Křelovice Mydlovary 
  Líté Líté 
  Mladotice Mladotice 
  Pastuchovice Pastuchovice 
  Pernarec Březí u Pernarce 
   Krukanice 
   Malkovice u Pernarce 
   Pernarec 
  Pláně Ondřejov nad Střelou 
   Pláně u Plas 
   Vrážné nad Střelou 
  Potvorov Potvorov 
  Sedlec Sedlec u Kralovic 
  Úněšov Hvožďany u Úněšova 
   Podmokly u Úněšova 
   Úněšov 
  Velečín Velečín 
  Vysoká Libyně Vysoká Libyně 
  Zahrádka Hůrky u Zahrádky 
   Mostice 
   Zahrádka u Všerub 
  Žihle Přehořov u Žihle 
   Žihle 
 Tachov Benešovice Benešovice u Stříbra 
  Bor Bor u Tachova 
   Holostřevy 
   Kosov u Boru 
   Skviřín 
  Kšice Kšice 
   Lomnička 
  Přimda Kundratice u Přimdy 
   Přimda 
   Velké Dvorce 
  Rozvadov Kateřina u Rozvadova 
   Rozvadov 
   Střeble 
  Stráž Souměř 
  Stříbro Jezerce 
   Milíkov u Stříbra 
   Otročín u Stříbra 
    Těchlovice u Stříbra 
  Trpísty Sviňomazy 
   Trpísty 
  Záchlumí Záchlumí u Stříbra 
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Tab.: Kraj Středočeský 
Kraj Okres Obec Katastrální území 
    
Středočeský Rakovník Bdín Bdín 
  Drahouš Drahouš 
  Hředle Hředle 
  Chrášťany Chrášťany u Rakovníka 
  Jesenice Kosobody 
   Podbořánky 
   Soseň 
  Kalivody Kalivody 
  Kněževes Kněževes u Rakovníka 
  Kolešovice Kolešovice 
  Krupá Krupá 
  Krušovice Krušovice 
  Lišany Lišany u Rakovníka 
  Milý Milý 
  Olešná Olešná u Rakovníka 
  Oráčov Klečetné 
   Oráčov 
  Přerubenice Přerubenice 
  Přílepy Přílepy 
  Pšovlky Pšovlky 
  Řevničov Řevničov 
  Srbeč Srbeč 
  Švihov Švihov 
  Žďár Otěvěky 
   Žďár 
 Kladno Dřínov Dřínov u Zlonic 
  Hospozín Hospozín 
  Jarpice Jarpice 
  Kmetiněves Kmetiněves 
  Líský Líský 
  Neprobylice Neprobylice u Kutrovic 
  Plchov Plchov 
  Poštovice Poštovice 
  Pozdeň Hřešice 
   Pozdeň 
  Stradonice Stradonice u Zlonic 
  Šlapanice Šlapanice v Čechách 
  Třebíz Třebíz 
  Vraný Lukov 
   Vraný 
  Zlonice Břešťany u Zlonic 
   Lisovice 
   Vyšínek 
   Zlonice 
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Tab.: Kraj Ústecký 
Kraj Okres Obec Katastrální území 
    

Ústecký Chomutov Boleboř Svahová 
  Březno Děnětice 
   Stranná u Nechranic 
  Droužkovice Droužkovice 
  Hrušovany Hrušovany u Chomutova 
  Chbany Roztyly 
  Chomutov Chomutov I 
  Jirkov Červený hrádek u Jirkova 
   Jirkov 
  Otvice Otvice 
  Pesvice Pesvice 
  Strupčice Sušany 
  Údlice Přečaply 
   Údlice 
  Vrskmaň Kyjice 
   Vrskmaň 
  Všehrdy Všehrdy 
  Všestudy Všestudy 
  Vysoká Pec Pyšná 
   Drmaly 
 Litoměřice Mšené-lázně Ječovice 
   Ředhošť 
 Louny Blatno Blatno u Podbořan 
   Malměřice 
  Blšany Blšany 
   Liběšovice 
  Čeradice Čeradice u Žatce 
  Chožov Chožov 
  Kryry Kryry 
  Louny Nečichy 
  Lubenec Přibenice 
  Nové Sedlo Břežany u Žatce 
   Čiňov 
   Chudeřín 
   Žabokliky 
  Očihov Očihov 
  Peruc Černochov 
   Pátek u Loun 
   Peruc 
   Radonice nad Ohří 
   Stradonice u Pátku 
  Počedělice Počedělice 
  Podbořany Letov 
   Neprobylice u Kaštic 
   Pšov u Podbořan 
   Sýrovice 
  Raná Hrádek u Loun 
   Raná u Loun 
  Slavětín Kystra 
  Vroutek Mukoděly 
   Vidhostice 
   Vroutek 
  Vršovice u Loun Vršovice u Loun 
 Most Bečov Bečov u Mostu 
   Kamenná Voda 
   Milá 
  Brandov Brandov 
  Hora svaté Kateřiny Malý Háj 
   Svahová I 
  Lišnice Lišnice 
  Malé Březno Bylany u Mostu 
   Malé Březno 
  Polerady Polerady 
  Volevčice Volevčice 

Prostor a okolí záměru v uvedených katastrálních územích jsou pro účely zpracování tohoto posouzení 
nazývány tzv. dotčeným územím. 

Přehledná situace dotčeného území a situace záměru jsou doloženy v příloze 1 tohoto posouzení. 
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Podle jednotlivých variant je záměr umístěn v následujících územních jednotkách1: 

 Varianta A  
 

Kraj Okres Obec Katastrální území 
Ústecký Most Brandov Brandov 
  Hora svaté Kateřiny Malý Háj 
   Svahová I 
 Chomutov Boleboř Svahová 
  Vysoká Pec Pyšná 
   Drmaly 
  Jirkov Červený Hrádek u Jirkova 
   Jirkov 
  Vrskmaň Kyjice 
   Vrskmaň 
  Otvice Otvice 
  Pesvice Pesvice 
  Všestudy Všestudy 
  Strupčice Strupčice 
   Sušany 
 Most Malé Březno Malé Březno 
   Bylany u Mostu 
  Lišnice Lišnice 
  Bečov Kamenná Voda 
   Bečov u Mostu 
   Milá 
  Polerady Polerady 
  Volevčice Volevčice 
 Louny Raná Hrádek u Loun 
   Raná u Loun 
  Louny Nečichy 
  Chožov Chožov 
  Vršovice u Loun Vršovice u Loun 
  Počedělice Počedělice 
  Slavětín Kystra 
  Peruc Radonice nad Ohří 
   Pátek u Loun 
   Stradonice u Pátku 
   Peruc 
   Černochov 
Středočeský Slaný Vraný Vraný 
   Lukov 
Ústecký Litoměřice Mšené-lázně Ječovice 
   Ředhošť 
Středočeský Slaný Jarpice Jarpice 
  Šlapanice Šlapanice v Čechách 
  Poštovice Poštovice 
  Kmetiněves Kmetiněves 
  Hospozín Hospozín 
  Zlonice Břešťany u Zlonic 
   Zlonice 
   Vyšínek 
   Lisovice 
  Stradonice Stradonice u Zlonic 
  Dřínov Dřínov u Zlonic 
  Neprobylice Neprobylice u Kutrovic 
  Třebíz Třebíz 
  Plchov Plchov 
  Pozdeň Pozdeň 
   Hřešice 
  Líský Líský 
Středočeský Rakovník Srbeč Srbeč 
  Milý Milý 

                                                      
1 Územní jednotky (kraje, okresy, obce a katastrální území) jsou řazeny postupně, dle trasování záměru. 
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Kraj Okres Obec Katastrální území 
  Bdín Bdín 
  Přerubenice Přerubenice 
  Kalivody Kalivody 
  Řevničov Řevničov 
  Krušovice Krušovice 
  Hředle Hředle 
  Krupá Krupá 
  Lišany Lišany u Rakovníka 
  Chrášťany Chrášťany u Rakovníka 
  Olešná Olešná u Rakovníka 
  Kněževes Kněževes u Rakovníka 
  Přílepy Přílepy 
  Kolešovice Kolešovice 
  Pšovlky Pšovlky 
  Švihov Švihov 
  Oráčov Klečetné 
   Oráčov 
  Jesenice Soseň 
   Kosobody 
   Podbořánky 
  Drahouš Drahouš 
  Žďár Otěvěky 
   Žďár 
Plzeňský Plzeň-sever Vysoká Libyně Vysoká Libyně 
  Bílov Bílov v Čechách 
  Sedlec Sedlec u Kralovic 
  Potvorov Potvorov 
  Kralovice Řemešín 
  Mladotice Mladotice 
  Pláně Ondřejov nad Střelou 
   Vrážné nad Střelou 
   Pláně u Plas 
  Dražeň Dražeň 
  Hvozd Hvozd u Manětína 
  Líté Líté 
  Horní Bělá Horní Bělá 
   Hubenov u Horní Bělé 
  Zahrádka Mostice 
   Zahrádka u Všerub 
   Hůrky u Zahrádky 
  Úněšov Podmokly u Úněšova 
   Úněšov 
   Hvožďany u Úněšova 
  Pernarec Malkovice u Pernarce 
   Březí u Pernarce 
   Pernarec 
   Krukanice 
  Křelovice Mydlovary 
 Tachov Trpísty Trpísty 
   Sviňomazy 
   Lomnička 
   Kšice 
  Záchlumí Záchlumí u Stříbra 
  Stříbro Těchlovice u Stříbra 
   Otročín u Stříbra 
   Jezerce 
   Milíkov u Stříbra 
  Benešovice Benešovice u Stříbra 
  Bor Holostřevy 
   Kosov u Boru 
   Skviřín 
   Bor u Tachova 
  Stráž Souměř 
  Přimda Kundratice u Přimdy 
   Velké Dvorce 
   Přimda 
  Rozvadov Kateřina u Rozvadova 
   Rozvadov 
  Rozvadov Střeble 
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 Varianta B  
 

Kraj Okres Obec Katastrální území 
Ústecký Most Brandov Brandov 
  Hora svaté Kateřiny Malý Háj 
   Svahová I 
 Chomutov Boleboř Svahová 
  Vysoká Pec Pyšná 
   Drmaly 
  Jirkov Červený Hrádek u Jirkova 
   Jirkov 
  Vrskmaň Kyjice 
   Vrskmaň 
  Otvice Otvice 
  Pesvice Pesvice 
  Chomutov Chomutov I 
  Údlice Údlice 
   Přečaply 
  Droužkovice Droužkovice 
  Všehrdy Všehrdy 
  Hrušovany Hrušovany u Chomutova 
  Březno Denětice 
   Stranná u Nechranic 
 Louny Nové Sedlo Čiňov 
   Chudeřín 
   Žabokliky 
   Břežany u Žatce 
 Chomutov Chbany Roztyly 
  Čeradice Čeradice u Žatce 
  Podbořany Neprobylice u Kaštic 
   Sýrovice 
   Pšov u Podbořan 
   Letov 
  Blšany Liběšovice 
   Blšany 
  Očihov Očihov 
  Kryry Kryry 
  Vroutek Vroutek 
   Vidhostice 
   Mukoděly 
  Lubenec Přibenice 
  Blatno Malměřice 
   Blatno u Podbořan 
Plzeňský Plzeň-sever Pastuchovice Pastuchovice 
  Velečín Velečín 
  Žihle Žihle 
   Přehořov u Žihle 
  Bílov Bílov v Čechách 
  Potvorov Potvorov 
  Kralovice Řemešín 
  Mladotice Mladotice 
  Pláně Ondřejov nad Střelou 
   Vrážné nad Střelou 
   Pláně u Plas 
  Dražeň Dražeň 
  Hvozd Hvozd u Manětína 
  Líté Líté 
  Horní Bělá Horní Bělá 
   Hubenov u Horní Bělé 
  Zahrádka Mostice 
   Zahrádka u Všerub 
   Hůrky u Zahrádky 
  Úněšov Podmokly u Úněšova 
   Úněšov 
   Hvožďany u Úněšova 
  Pernarec Malkovice u Pernarce 
   Březí u Pernarce 
   Pernarec 
   Krukanice 
  Křelovice Mydlovary 
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Kraj Okres Obec Katastrální území 
Plzeňský Tachov Trpísty Trpísty 
   Sviňomazy 
  Kšice Lomnička 
   Kšice 
  Záchlumí Záchlumí u Stříbra 
  Stříbro Těchlovice u Stříbra 
   Otročín u Stříbra 
   Jezerce 
   Milíkov u Stříbra 
  Benešovice Benešovice u Stříbra 
  Bor Holostřevy 
   Kosov u Boru 
   Skviřín 
   Bor u Tachova 
  Stráž Souměř 
  Přimda Kundratice u Přimdy 
   Velké Dvorce 
   Přimda 
  Rozvadov Kateřina u Rozvadova 
   Rozvadov 
   Střeble 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru 

Charakterem záměru je novostavba VVTL plynovodu pro dopravu zemního plynu. 

Projekt dále předpokládá rozšíření stávajících a dostavbu nových obslužných zařízení. Dalšími objekty 
jsou: 
• hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny - rozšíření 
• hraniční předávací stanice Rozvadov 
• rozdělovací uzly 
• trasové uzávěry (opakující se ve vzdálenostech cca 20 km) - dostavba a rozšíření, 
• orientační sloupky na lomových bodech trasy, 
• čichačky na chráničkách u komunikací, 
• propojovací objekty katodické ochrany (KAO). 

Součástí záměru je uložení chráničky pro rozvod telekomunikačního optokabelu, který bude uložen 
společně s plynovodem v jednom výkopu. 

Možnost kumulace s jinými záměry 

V dotčeném území nejsou připravovány jiné záměry, které by mohly vést ke kumulaci vlivů s předkládaným 
záměrem. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant 

Zdůvodnění potřeby záměru 

Navrhovaný VVTL plynovod navazuje na mezinárodní severomořský plynovod Nord Stream a plynovod 
OPAL, umožňující dopravu zemního plynu z Ruska do Německa. Část tohoto plynu bude přivedena do 
kompresní stanice Olbernhau (SRN) na hranice s ČR a odtud navrhovaným plynovodem do hraniční 
předávací stanice Hora Svaté Kateřiny (okres Most, Ústecký kraj), jejímž prostřednictvím dojde k propojení 
s českou plynárenskou soustavou. Přes území ČR je trasování plynovodu připravováno ve třech územních 
variantách (viz. popis níže) scházejících se v hraničním uzlu Rozvadov (okres Tachov, Plzeňský kraj). Zde 
plynovod překračuje hranice a pokračuje na německé území. V průběhu trasy, kde dochází k souběhu se 
stávajícími plynovody, je uvažováno s několika dalšími propojením s tuzemskou plynovodní sítí. 
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Výstavbou plynovodu (předpokládá se strategický význam nejen pro ČR, ale i pro celou střední Evropu), 
dojde ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek zemního plynu, který představuje důležitý ekologický 
energetický zdroj. 

Umístění záměru, přehled zvažovaných variant 

Záměr je umisťován zčásti do nového území, zčásti je veden v souběhu se stávajícími plynovody nebo 
ropovody. 

Trasování bylo zvažováno ve třech variantách: 

 Varianta A  trasování podél stávajících plynovodů Rozvadov - Hospozín - Sv. Kateřina. 

 Varianta B  trasování podél stávajících plynovodů, pouze v úseku mezi Mladoticemi 
a Chomutovem vede v novém území. 

 Varianta C  trasa využívá stávajících plynovodů pouze zčásti, odklání se u Přimdy a směrem na 
Planou, Teplou, Sokolov, Ostrov, Klášterec nad Ohří a Chomutov vede v nové trase. 

Záměr je umístěn na území 2 nebo 3 krajů (celkově na území 4 krajů, ne však zároveň): 

Tab.: Umístění záměru v návaznosti na působnosti jednotlivých krajů 

 Kraje Délka 
Varianta A Ústecký, Středočeský, Plzeňský cca 235 km 
Varianta B Ústecký, Plzeňský cca 166 km 
Varianta C Ústecký, Karlovarský, Plzeňský cca 197 km 

Obr.: Přehled variant 

 

Na základě dalších průzkumů a hodnocení, provedených v rámci zpracování dokumentace, byla varianta 
C shledána z pohledu ochrany životního prostředí za neproveditelnou. Z pohledu téměř všech 
hodnocených složek životního prostředí vychází varianta C ve srovnání s variantami A resp. B výrazně 
méně příznivě. Z pohledu ochrany biotické složky životního prostředí, která je v daném případě 
rozhodující, má největší plošný kontakt s lesními pozemky, má nejvíce přímých střetů s lokalitami soustavy 
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Natura 2000 a jako jediná zasahuje i do zvláště chráněného území. Detailnější zdůvodnění je uvedeno v 
části E této dokumentace (strana 222). 

Záměr je navržen v jedné variantě technického řešení, spočívající v trubním vedení DN 1400. Jiné řešení 
nepřichází pro požadovanou kapacitu a parametry plynovodu v úvahu. 

Z potenciálních referenčních variant je dále uvažována tzv. varianta nulová. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Popis technického a technologického řešení plynovodu je rozdělen do dvou částí: 
• popis vlastního plynovodu (trubní vedení), 
• popis doprovodných staveb (trasové uzávěry, předávací stanice a další). 

Základní výkresová dokumentace je doložena v příloze 1 této dokumentace. 

6.1. Plynovod 

Základní údaje 

Projektovaný plynovod (DN 1400) je zařazen do podskupiny B2 - vysokotlaké plynovody nad 4 MPa do 
10 MPa včetně. Požadavky na navrhování, stavbu a provoz tohoto plynovodu s výše uvedeným provozním 
tlakem jsou stanoveny v ČSN EN 12732, ČSN EN 12007 - 1, 3, 4, ČN EN 12327 a ČSN EN 1594. 

Celá trasa plynovodu (v každé jednotlivé variantě) je řešena jako jeden technologický celek s možností 
obousměrného provozu, s obousměrnými komorami pro čištění. 

Plynovod bude zhotoven z ocelových trub, které budou přepravovány na trasu postupně podle potřeby a 
složeny podél rýhy. Předpokládaná tloušťka stěny potrubí je 18 až 34 mm1. Spojování (svařování) bude 
prováděno na povrchu, potrubí bude posléze ukládáno do rýhy. Svařování trub plynovodu bude prováděno 
svářeči s platnou úřední zkouškou2. Směrové horizontální i vertikální změny budou řešeny buď pružným 
nebo umělým ohybem. Běžný poloměr ohybu plynovodu DN 1400 na trase je r = 50D, to je 70 m. 
Minimální poloměr na trase je r = 10D, to je 14 m. 

Všechny trubky budou přezkoušeny u výrobce vodním tlakem, podmínky zkoušek a kontrol jsou zakotveny 
ve speciálních technických předpisech. Vnější povrch trubek bude proti korozi chráněn PE izolací. Pro 
doizolování montážních svarů, popř. pro opravy tovární izolace, budou použity smršťovací manžety, které 
vykazují srovnatelnou kvalitu jako izolace trubek. V místech přechodu vodních toku a v úsecích s obtížnou 
geologickou stavbou bude vnější izolace chráněna před poškozením betonovým pláštěm nebo přídavnou 
vrstvou polypropylenu. Ochrana proti korozi plynovodu je navržena pasivní (PE tovární izolací) a aktivní 
(katodickou ochranou). 

Postup montážních prací je přesně stanoven příslušným technickým předpisem a technickou normou. 

V místech s vysokou hladinou podzemní vody a u přechodů vodních toků bude potrubí opatřeno 
zatěžovacími betonovými sedly, která brání vyplavení potrubí vlivem působení vodního vztlaku. 

Označení plynovodu v terénu 

Plynovod bude v terénu označen žluto-červeno-žluto-černými orientačními sloupky. Funkci označení plní 
též čichačky a propojovací objekty. 

                                                      
1 V úsecích umístěných relativně blízko obytné zástavby bude tloušťka stěny zvětšena dle TPG 702 04 - tabulka č. 6. 
2 Kontrola svarů bude prováděna vizuálně, následně se provádí prozařování radioizotopem. 
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Předpokládaná životnost plynovodu, ukončení provozu 

Plynovod je konstruován na provozní dobu 30 let. V průběhu provozu jsou automaticky prováděny 
pravidelné kontroly kvality a těsnosti potrubí. Po uplynutí doby životnosti může být provedena tzv. 
rehabilitace, kdy dojde k výměně nevyhovujících částí a provedení nové tlakové zkoušky. Provoz 
plynovodu je tím prodloužen o 5 až 10 let. 

Pokud je rozhodnuto plynovodem již dále plyn nedistribuovat, pak je potrubí odplyněno a poté buď 
vytrháno nebo rozděleno na menší úseky, zadýnkováno a ponecháno v zemi1. 

Bezpečnostní pásmo 

Bezpečnostní pásmo je určeno k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení 
a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Rozsah bezpečnostního pásma pro navrhovaný plynovod dle 
§69 zákona č. 458/2000 Sb. činí 200 m na obě strany od půdorysu plynovodu. 

Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezen vodorovnou vzdáleností od 
půdorysu plynového zařízení měřeného kolmo na jeho obrys. Pokud to technické a bezpečnostní 
podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze zřizovat stavby 
v bezpečnostním pásmu pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické i právnické osoby, která 
zodpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. 

Ochranné pásmo 

Navrhovaný VVTL plynovod jako plynárenské zařízení ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. je 
chráněn ochranným pásmem k zajištění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Pásmo dle §68 činí 4 m 
na obě strany od půdorysu plynovodu. 

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu je 
zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost 
a bezpečnost provozu. 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života nebo bezpečnosti 
osob, lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňován materiálu 
v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz 
příslušného plynárenského zařízení. Souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých lze tyto činnosti 
provádět. Vysazování trvalých porostů kořenících do hloubky více než 20 cm nad povrch plynovodu 
podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu. V lesních 
průsecích je udržován volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu. 

Složení zemního plynu 
• metan 
• etan 
• propan a vyšší 
• dusík 
• oxid uhličitý 
• kyslík 
• sirouhlík 
• merkaptenická síra 
• síra 

                                                      
1 Ve městech a hustě zastavěných oblastech se často do starého ocelového potrubí ukládá plastové potrubí 
   o menším průměru (změna nízkotlaku na středotlak). 
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Tab.: Fyzikální vlastnosti (vztaženo na metan) 

měrná hmotnost 0,72 kg/m3 
bod vznícení 537 °C 
Dolní mez výbušnosti 4,9 % 
Horní mez výbušnosti 14,8 % 
Skupina výbušnosti II A 
Teplotní třída T 1 
Provozní tlak max. 6,3 MPa 
Provozní teplota -20 až +40 °C 
Rychlost plynu cca 60 km/h 
Pozn.: Pro složky obsažené v zemním plynu (vyšší uhlovodíky) jsou 
meze výbušnosti užší než pro metan 

Provoz plynovodu 

Provoz plynovodu je řízen z dispečerského střediska v Praze 10,  Limuzská 12/3135. 

Distribuované množství plynu je kontrolováno měřením. Měření je prováděno pomocí měřících tratí nebo 
řad (používají se měřící turbíny, ultrazvukový systém, apod.). Lze provádět i orientační měření, které se 
realizuje prostřednictvím měřících sond přímo v potrubí. Tyto sondy vyhodnocují množství plynu na 
základě rychlostního profilu průtoku v měřeném průřezu. Měření se provádí podle potřeb distributora, a to 
v místech kde je zapotřebí kontrolovat "proteklé" množství, nebo při předávce plynu jinému subjektu - na 
hranicích, nebo vnitrostátních předávacích stanicích. 

Výstavba plynovodu 

Výstavba plynovodu je v současné době předpokládána ve 14 územních úsecích. 

Tab.: Úseky výstavby plynovodu ve variantě A 

úsek od do 
1. úsek Hranice SRN/ČR HPS Hora Sv. Kateřiny 
2. úsek HPS Hora Sv. Kateřiny  
3. úsek HPS Hora Sv. Kateřiny TU Jirkov 
4. úsek TU Jirkov TU Bylany 
5. úsek TU Bylany TU Počedělice 
6. úsek TU Počedělice TU Hospozín 
7. úsek TU Hospozín TU Pozdeň 
8. úsek TU Pozdeň TU Krupá 
9. úsek TU Krupá TU Soseň 
10. úsek TU Soseň TU Mladotice 
11. úsek TU Mladotice TU Hubenov 
12. úsek TU Hubenov TU Sviňomazy 
13. úsek TU Sviňomazy Milíkov 
14. úsek Milíkov TU Bor 
15. úsek TU Bor Přimda 
16. úsek Přimda TU Rozvadov 
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Tab.: Úseky výstavby plynovodu ve variantě B 

úsek od do 
1. úsek hranice SRN/ČR  hraniční předávací stanice 

Hora Sv. Kateřiny 
2. úsek trasový uzávěr Hora 

Sv. Kateřiny  
hraniční předávací stanice 
Hora Sv. Kateřiny 

3. úsek hraniční předávací stanice 
Hora Sv. Kateřiny  

 trasový uzávěr Jirkov 

4. úsek trasový uzávěr Jirkov   trasový uzávěr Hrušovany 
5. úsek trasový uzávěr Hrušovany   Čeradice 
6. úsek Čeradice   Kryry 
7. úsek Kryry   Pastuchovice 
8. úsek Pastuchovice   trasový uzávěr Mladotice 
9. úsek trasový uzávěr Mladotice   trasový uzávěr Hubenov 
10. úsek trasový uzávěr Hubenov   Mydlovary 
11. úsek Mydlovary   Milíkov 
12. úsek Milíkov   trasový uzávěr Bor 
13. úsek trasový uzávěr Bor   Přimda  
14. úsek Přimda   trasový uzávěr Rozvadov 

Výstavba ve všech úsecích bude probíhat víceméně souběžně. Doba samotné výstavby, tj. zemní práce, 
včetně rekultivace, se předpokládá v době kratší než 1 rok. Spojování jednotlivých úseků bude prováděno 
převážně v trasových uzávěrech. 

Postup výstavby plynovodu sestává z následujících kroků: 

• podání žádosti o vstup na pozemky, 
• vytýčení trasy plynovodu a okraje pracovního pruhu, 
• vytýčení a řádné vyznačení podzemních zařízení v obvodu pracovního pruhu, 
• kácení lesních porostů a dřevin rostoucích mimo les, 
• zprůjezdnění pracovního pruhu, 
• skrývka ornice, 
• rozvoz trubního materiálu, 
• hloubení rýhy, 
• montáž trubního materiálu, 
• kontrola svárů, 
• pokládka trub, včetně elektrojiskrové zkoušky kvality izolace, 
• opravy meliorací, 
• zához potrubí, 
• napěťová a tlaková zkouška, 
• kolaudace, 
• technická rekultivace, likvidace provizorních objektů, 
• zahájení provozu. 

Zemní práce 

V trase plynovodu se předpokládá využití pracovního pruhu v šířce 36 m (předpoklad vychází z již 
realizovaného plynovodu OPAL). Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích bude skryta ornice nad 
prostorem výkopu a pod přilehlým výkopem hlušiny v předpokládané šířce cca 27 m a v mocnosti 
stanovené geologickým průzkumem (průměrně 0,3 m). Ornice bude uložena tak, aby nedošlo k jejímu 
smíchání s hlušinou. Na pozemcích určených k plnění funkce lesa 30 m, v nutných (odůvodněných) 
případech pak bude pracovní pruh užší. 

Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provádět většinou strojně, v kritických místech je možno 
použít ručního kopání. Šíře výkopu ve dně se předpokládá 2,4 m, krytí plynovodu bude minimálně 0,8 m. 
Při podchodu vodotečí je hloubka výkopu stanovena normou. Na nesplavněném toku je předepsáno krytí 
0,50 m nad horní hranou potrubí, na splavněném pak 1,0 m nad horní hranou potrubí1. 

                                                      
1 Přesné parametry křížení budou stanoveny podle požadavků jednotlivých správců toků. 
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Stěny rýhy budou svahovány. Sklony rýh (přechody silnic, vodních toků, vč. montážních a protlačovacích 
šachet) stanoví podle místních podmínek geologický průzkum v následném stupni projektové přípravy. 

Při zemních pracích je nutno zajistit maximální shodu podélného profilu výkopu s podélným profilem 
potrubí. Mezera mezi dnem výkopu a spodním okrajem trubky může být nejvýše 10 cm a délka, ve které 
trubka v ojedinělých případech neleží na dně rýhy, může být maximálně 3 m. 

Při pokládce je prováděn podsyp a obsyp potrubí vhodným sypkým materiálem (písčitá zemina, písek), 
který musí zabránit kontaktu tvrdých a ostrých předmětů s izolací potrubí, a to i po dlouhé době provozu. 
Podsyp a obsyp potrubí je předběžně uvažován na 75 % z celkové délky trasy (bude upřesněno po 
provedení inženýrsko-geologického průzkumu). Zásyp bude proveden vytěženou zeminou, která bude 
řádně zhutněna, míra zhutnění je 95% (zkouška Proctor-standard). Při zasypávání rýhy rovněž nesmí dojít 
k porušení izolace. 

Množství přebytku zeminy z 1 běžného metru délky plynovodu činí do cca 2,5 m3 (z toho cca 1,76 m3 
objem potrubí, cca 0,3 m3 podsyp, cca 25% nakypření). Tento přebytek bude buď ponechán na místě a 
rozprostřen v celé šířce pracovního pruhu (pod ornicí) nebo bude transportován na vhodnou skládku 
(případně bude využito kombinace obou těchto způsobů). V případě ponechání na místě činí zvýšení 
terénu cca 0,09 m (9 cm) při šířce pracovního pruhu 27 m. V případě ložení na vozidla a transportu na 
skládku je uvažováno s počtem do 0,5 vozidla na 1 běžný metr délky plynovodu (uvažováno ložení cca 5 
až 6 m3 na vozidlo). To znamená ve variantě A (délka cca 235 km) celkem cca 117 500 vozidel, ve 
variantě B (célka cca 166 km) celkem cca 83 000 vozidel. Při době výstavby do 1 roku (uvažováno cca 300 
dní, ve kterých bude doprava provozována) to znamená pohyb do cca 400 vozidel za den (varianta A) 
resp. do cca 280 vozidel za den (varianta B). Tato analýza vychází z konzervativních předpokladů, 
skutečné intenzity dopravy budou spíše nižší. Protože stavba bude současně probíhat ve více úsecích, 
pohyb v jednom úseku nepřekročí cca stovku vozidel za den. 

Podchody pod železnicí, dálnicí a silnicemi I., II. a III. třídy jsou navrženy protlakem (tzn. bez narušení 
povrchu) ocelovou chráničkou, přednostně kolmo na osu komunikací. Technicky je možno realizovat 
protlak, který využívá vyhloubených šachet na obou stranách komunikace (železnice, vodního toku) nebo 
tzv. řízený protlak z povrchu. Skrývka u protlaku s šachtami je provedena v jejich půdorysu. U šachty 
„startovací“ je půdorys cca 9x5 m, u šachty montážní pak cca 7x3 m. U protlaku vodotečí jsou šachty 
menší, předpoklad je 4x4 m, svahování stanoví geologický průzkum. Při řízeném protlaku (též směrové 
vrtání) není nutno skrývat ornici (je použita skrývka v rámci pracovního pruhu). Jedná se o bezvýkopovou 
technologii se směrovou i výškovou kontrolou polohy vrtné sondy, propojenou s počítačem, který má ve 
své paměti uloženou trajektorii vrtu a může v každém okamžiku opravovat případné její odchylky od 
projektované osy podvrtu. Pilotní vrt je prováděn pomocí vysokotlakého vodního paprsku v kombinaci s 
mechanickým rozrušováním zeminy, která je vyplavována bentonitovou směsí do startovací šachty. Vrt je 
prováděn v několika fázích: 
• pilotní vrt 
• rozšiřování vrtu vyklízečem 
• kalibrace vrtu s výplachem 
• zatažení ocelového plynovodu 

Startovací jáma je navržena o půdorysných rozměrech cca 4 x 4 m, hloubce cca 2,5 a více metrů. Šachta 
slouží jako retenční nádrž pro bentonitový výplach. Rozplavená zemina se odstraňuje na sítech 
v separačním zařízení, odkud se vrací do recyklačního čerpadla k dalšímu využití. Cílová šachta  má 
rozměry i funkci stejnou jako šachta startovací. Nejpatrnější výhodou této metody je omezení rozsahu 
potřebných obnovovacích prací. Plynovod je instalován přímo v podzemí a vyžaduje jen vstupní a výstupní 
šachtu. 

Prostorové poměry v pracovním pruhu v úsecích se skrývkou ornice a bez skrývky ornice jsou znázorněny 
na následujících obrázcích: 
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Obr.: Profil pracovního pruhu při výstavbě 

 
 

 

           © RWE Plynoprojekt, a.s. 

Napěťová zkouška - stresstest 

Stresstest (napěťová zkouška) je technologická operace a zároveň hydraulická zkouška na položeném a 
zasypaném potrubí, prováděná za účelem odstranění nepřípustných výrobně-montážních vnitřních pnutí 
ve stěně potrubí. Stresstest prokazuje dosažení požadované hodnoty součinitele bezpečnosti potrubí vůči 
nejvyššímu provoznímu tlaku. 

Projekt, který je podkladem pro zpracování technologického postupu stresstestu musí být zpracován 
projektantem s požadovanou odborností. 

Stresstest má tyto hlavní fáze: 
• předběžnou kontrolu těsnosti, 
• první tlakové zatížení, 
• druhé tlakové zatížení - zkouška pevnosti, 
• zkoušku těsnosti. 

Předběžná kontrola těsnosti slouží k prověření těsnosti smontovaného potrubí, tlakovacích potrubí, 
armatur a ostatních zařízení. 

První tlakové zatížení slouží zejména k dosažení mezního tlaku stresstestu, který vyvodí ve zkoušeném 
potrubí napětí blízké mezi kluzu. Po dosažení mezního tlaku následuje časová prodleva, během níž 
probíhají přetvárné procesy. 
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Druhé tlakové zatížení slouží k ověření lineární závislosti mezi tlakem a přičerpaným objemem vody 
a v rámci zkoušky pevnosti ověřuje integritu potrubí z hlediska kritických vad. 

Závěrečná kontrola těsnosti má za cíl konečným způsobem prokázat, že potrubí je těsné. 

Zkouška těsnosti a pevnosti je tlakovou zkouškou plynového zařízení ve smyslu požadavku platných 
předpisů. 

Napěťová zkouška bude provedena v celém úseku trasy. Médiem pro napěťovou zkoušku bude voda. 
Plynovod bude rozdělen na několik úseků rozdělených podle převýšení, které budou samostatně 
prověřeny. Voda bude do potrubí plnícími čerpadly a postupně přepouštěna z jednoho úseku do druhého. 

Po tlakové zkoušce je nutné potrubí vyprázdnit a vysušit. Voda se z potrubí vypustí pomocí dělících pístů 
a následně se potrubí vysuší na teplotu rosného bodu ve vzduchu -20°C a nižší. Průjezdy pístů během 
vytláčení vody a sušení slouží zároveň k zajištění a kontrole čistoty potrubí. 

Údaje o údržbě a kontrole plynovodu 

Čištění plynovodu je prováděno čistícím ježkem, který je do potrubí vložen v uzlu komor a poté protlačován 
potrubím za provozu tlakem dopravovaného plynu. Nečistoty, které gumové manžety čistícího ježka setřou 
z vnitřního povrchu potrubí jsou na konci čistícího úseku z koncové komory vpuštěny do odlučovače a dále 
do zabezpečené nádrže na odpad. Odpad má kašovitou konzistenci a je složen ze směsi uhlovodíků 
a mechanických nečistot, jeho likvidace je prováděna ekologicky specializovanou firmou. Množství nečistot 
se pohybuje od 1 do 10 m3, v závislosti na provozním režimu plynovodu. Čištění je prováděno pravidelně 
1x do roka. 

Provoz plynovodu vyžaduje provádění pravidelných revizí v intervalu cca 2x měsíčně, z toho jednou 
obhlídkou z terénu, jednou letecky. Obhlídka z terénu se provádí pracovníky, pohybujícími se zejména po 
komunikacích, výjimečně i pěší pochůzkou po trase plynovodu. Letecká obhlídka zahrnuje průlet nad 
trasou plynovodu. Při revizích je zjišťován stav ochranného pásma plynovodu, stav porostů, ochranných 
prvků plynovodu a jsou detekovány případné úniky plynu. 

6.2. Doprovodné stavby 

Trasový uzávěr (TU) 

Linie plynovodu je z provozních a bezpečnostních důvodů v délkově limitovaných vzdálenostech  
rozdělena na samostatně odstavitelné úseky vsazením uzávěrů do potrubí. V případě havárie uzávěr 
automaticky uzavře porušený úsek. Při normálním provozním režimu je uzávěr používán pro odtlakování 
odstaveného úseku a jeho zpětném zprovoznění. 

Na trase je projektováno: 
• ve variantě A 12 traťových uzávěrů, s průměrnou vzdáleností cca 19,5 km, 
• ve variantě B 9 traťových uzávěrů, s průměrnou vzdáleností cca 18,3 km. 
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Tab.: Umístění trasových uzávěrů (TU) - varianta A 

trasový uzávěr kilometr vzdálenost mezi TU předpokládaný 
zábor ploch 

počátek - hranice SRN/ČR 0,0  1 700 m2 
TU Hora Svaté Kateřiny v HPS Hora Sv. Kateřiny 
propojení na uzel filtrace + měření + propojení na tranzitní soustavu 

8,0 0 17 216 m2 

TU Bylany 
propojení na tranzitní soustavu 

35,0 27,0 1 620 m2 

TU Počedělice 58,0 23,0 960 m2 
TU Hospozín 
uzel čisticích komor + propojení na tranzitní soustavu 

81,0 23,0 3 293 m2 

TU Pozdeň 99,0 18,0 960 m2 
TU Krupá 117,5 18,5 960 m2 
TU Soseň 137,5 20,0 960 m2 
TU Mladotice 157,0 19,5 960 m2 
TU Hubenov 172,0 15,0 960 m2 
TU Sviňomazy 
uzel komor + propojení na tranzitní soustavu 

190,0 18,0 3 200 m2 

TU Bor 214,0 24,0 960 m2 
TU Rozvadov, rozdělovací uzel 
propojení na tranzitní soustavu 

233,5 19,5 5 741 m2 

konec hranice ČR/D 235,0 2,3  

Tab.: Umístění trasových uzávěrů (TU) - varianta B 

trasový uzávěr kilometr vzdálenost mezi TU předpokládaný 
zábor ploch 

počátek - hranice SRN/ČR 0,0  1 700 m2 
TU Hora Svaté Kateřiny v HPS Hora Sv. Kateřiny 
propojení na uzel filtrace + měření + propojení na tranzitní soustavu 

8,0 0 17 216 m2 

TU Hrušovany 33,0 25,0 km 960 m2 
TU Sýrovice 51,0 18,0 km 960 m2 
TU Malměřice 
uzel čisticích komor 

69,0 18,0 km 3 640 m2 

TU Mladotice 88,5 19,5 km 960 m2 
TU Hubenov 103,5 15,0 km 960 m2 
TU Sviňomazy 
propojení na tranzitní soustavu 

121,5 18,0 km 3 200 m2 

TU Bor 145,5 24,0 km 960 m2 
TU Rozvadov, rozdělovací uzel 
propojení na tranzitní soustavu 

165,0 19,5 km 5 741 m2 

Obr.: Stávající trasový uzávěr Brandov 
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Hraniční předávací stanice (HPS) 

Na trase se nachází jedna hraniční předávací stanice - Hora Sv. Kateřiny. 

Na zařízení, které bude instalováno na HPS bude dopravovaný zemní plyn dopravovaný ze SRN do ČR,  
nebo opačným směrem vyčištěn, změřeno jeho množství a kvalita a nasměrován v potrubí patřičným 
směrem. Potřebná zařízení budou umístěna v rozšířeném areálu stávající HPS, které se rozprostírá na 
jeho jihozápadním okraji. Napojení na inženýrské sítě a komunikaci je jednoduché, do areálu HPS jsou 
sítě přivedeny a veřejná asfaltová vozovka probíhá v těsné blízkosti. Vozovky v areálu budou asfaltové, 
chodníky z betonové dlažby a plochy kolem zařízení vysypány štěrkem. Plot bude přizpůsoben stávajícímu 
typu oplocení, které bude vybaveno elektronickým zabezpečovacím systémem, s přenosem signálu o 
narušení, nebo vstupu do areálu. 

Dostavba HPS navazuje na stávající zařízení. Nová část areálu je navržena v katastrálním území Hora Sv. 
Kateřiny na pozemcích KN 895/1, 810/1 a 2769, které jsou nyní využívány k pastvě. Rozšíření, v němž 
bude umístěno měření, filtrace a propojení se stávající tranzitní soustavou bude oploceno, vjezd do 
prostoru bude přes stávající stanici. Rozsah záboru je cca 1700 m2. 

Obr.: HPS Hora Sv. Kateřiny 

 

Uzel filtrace 

Před vstupem do kompresorů (v kompresních stanicích) nebo měření nesmí plyn obsahovat nečistoty 
(prach, tekuté složky atd.). Proto je do plynové cesty předsazena filtrace. Filtrace může být jednoduchá 
nebo složená z více filtračních jednotek, pak se jedná o uzel filtrace. 

Na trase se předpokládá realizace uzlu filtrace v trasovém uzávěru Hora Sv. Kateřiny. 

Uzel čistících komor 

Na trase jsou projektovány: 
• ve variantě A 2 uzly čistících komor, 
• ve variantě B 1 uzel čistících komor. 

Uzel čistících komor umožňuje provozní čištění plynovodu nebo jeho vnitřní inspekci. Plynovod je rozdělen 
na samostatné čistitelné úseky, které jsou vybaveny startovacími a přijímacími komorami (pro vložení 
a vyjmutí čistících nebo inspekčních pístů). Každý z těchto úseků je vybaven souborem zařízení sloužících 
k odpouštění nečistot vytlačených při čistění z potrubí (viz. výše - údaje o údržbě a kontrole plynovodu). 
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Rozdělovací uzel 

Rozdělovací uzel je technologický objekt ve kterém se stýká více plynovodů. Tyto jsou vzájemně 
propojeny potrubním systémem s armaturami, které umožňují nastavení různých režimů podle požadavků 
provozovatele. 

Na trase se předpokládá využití stávajícího rozdělovacího uzlu v trasovém uzávěru Rozvadov. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   srpen 2009 

Předpokládaný termín ukončení výstavby, 
uvedení do provozu:      září 2011 
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 
Kraj:   Ústecký     Ústecký kraj 
         Velká Hradební 3118/48 
         400 02 Ústí nad Labem 
 

Obce:   Obec Boleboř     Obec Březno 
   Boleboř 57     Radniční 97 
   431 21 Boleboř     431 45 Březno 

   Obec Droužkovice    Obec Hrušovany 
   Rudé Armády 80     Hrušovany 15 
   431 44 Droužkovice    43143 Hrušovany 

   Obec Chbany     Statutární město Chomutov 
   Chbany 19     Borovská 4602 
   431 57 Chbany     430 28 Chomutov 

   Město Jirkov     Obec Otvice 
   Náměstí Dr. E. Beneše 1    Školní 95 
   431 11 Jirkov     431 11 Otvice 

   Obec Pesvice     Obec Strupčice 
   Pesvice 26     Strupčice 51 
   431 14 Pesvice     431 14 Strupčice 

   Obec Údlice     Obec Všehrdy 
   Náměstí 12     Všehrdy 2 
   431 41 Údlice     331 41 Kralovice 

   Obec Vrskmaň     Obec Vysoká Pec 
   Vrskmaň 46     Vysoká Pec 45 
   431 15 Vrskmaň     431 59 Vysoká Pec 

   Obec Všestudy     Obec Blatno 
   Všestudy 40     Blatno 59 
   431 11 Všestudy     439 84 Blatno 

   Obec Mšené-lázně    Obec Čeradice 
   Prosek 174     Čeradice 25 
   411 19 Mšené-lázně    438 01 Čeradice 

   Město Blšany     Obec Kryry 
   Náměstí 29     Hlavní 1 
   439 88 Blšany     439 81 Kryry 

   Obec Chožov     Obec Lubenec 
   Chožov 155     Podbořanská 51 
   439 22 Chožov     439 83 Lubenec 

   Město Louny     Obec Očihov 
   Mírové náměstí 35    Očihov 7 
   440 23 Louny     439 87 Očihov 

   Obec Nové Sedlo     Obec Počedělice 
   Hlavní 27     Počedělice 11 
   438 01 Nové Sedlo    440 01 Počedělice 

   Městys Peruc     Obec Raná 
   Oldřichova 49     Raná 21 
   439 07 Peruc     439 24 Raná 

   Město Podbořany     Město Vroutek 
   Mírová 615     nám. Míru 166 
   441 01 Podbořany    439 82 Vroutek 
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   Městys Slavětín     Obec Bečov 
   Na Městečku 50     Bečov 126 
   439 09 Slavětín     435 26 Bečov u Mostu 

   Obec Vršovice     Obec Hora Svaté Kateřiny 
   Vršovice 74     Dlouhá 261 
   440 01 Louny 1     435 46 Hora Svaté Kateřiny 

   Obec Brandov     Obec Malé Březno 
   Brandov 233     Malé Březno 1 
   435 47 Brandov     434 01 Most 

   Obec Lišnice     Obec Volevčice 
   Lišnice 42     Volevčice 22 
   434 01 Most     434 01 Most 

         Obecní úřad Polerady 
         Polerady 15 
         434 01 Most 

 
Kraj:  Středočeský Středočeský kraj 
  Zborovská 11 
 150 21 Praha 5 
 
Obce:   Obec Bdín     Obec Drahouš 
   Bdín      Drahouš 40 
   270 54 Bdín     270 33 Drahouš 

   Obec Hředle     Obec Chřášťany 
   Hředle      Chřášťany 31 
   270 08 Hředle     270 01 Chřášťany 

   Obec Jesenice     Obec Kalivody 
   Plzeňská 368     Kalivody 
   270 33 Jesenice     270 54 Řevničov 

   Obec Kněževes     Obec Kolešovice 
   Václavské náměstí 124    Kolešovice 212 
   270 01 Kněževes     270 02 Kolešovice 

   Obec Krupá     Obec Krušovice 
   Krupá 14     Krušovice 47 
   270 09 Krupá     270 53 Krušovice 

   Obec Lišany     Obec Milý 
   Pražská 68     Milý 37 
   270 52 Lišany     270 54 Řevničov 

   Obec Olešná     Obec Přerubenice 
   Olešná 8     Přerubenice 42 
   269 01 Olešná     270 54 Přerubenice 

   Obec Oráčov     Obec Přílepy 
   Oráčov 143     Přílepy 46 
   270 32 Oráčov     270 01 Přílepy 

   Obec Pšovlky      Obec Řevničov 
   Pšovlky      Karlovarská 98 
   270 31 Pšovlky     270 54 Řevničov 

   Obec Srbeč     Obec Švihov 
   Srbeč      Švihov 
   270 65 Srbeč     270 33 Švihov 

   Obec Dřínov     Obec Žďár 
   Dřínov      Žďár 
   273 71 Dřínov     270 33 Žďár 
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   Obec Jarpice     Obec Hospozín 
   Jarpice      Hospozín 
   273 72 Jarpice     273 22 Hospozín 

   Obec Líský     Obec Kmetiněves 
   Líský 20      Kmetiněves 17 
   273 76 Pozdeň     273 22 Hospozín 

   Obec Plchov     Obec Neprobylice 
   Plchov 60     Neprobylice 4 
   273 75 Plchov     273 75 Neprobylice 

   Obec Pozdeň     Obec Poštovice 
   Pozdeň 95     Poštovice 13 
   273 76 Pozdeň     273 72 Šlapanice v Čechách 

   Obec Šlapanice     Obec Stradonice 
   Šlapanice     Stradonice 11 
   273 72 Šlapanice     273 01 Stradonice 

   Městys Vraný     Obec Třebíz 
   Vraný 9      Třebíz 
   273 73 Vraný     273 75 Třebíz 

         Obec Zlonice 
         nám. Pod Lipami 29 
         273 71 Zlonice 

 
Kraj: Plzeňský Plzeňský kraj 
 Škroupova 18 
 306 13 Plzeň 
 
Obce:   Obec Bílov     Obec Dražeň 
   Bílov 3      Dražeň 26 
   331 41 Bílov     331 01 Dražeň 

   Obec Horní Bělá     Obec Hvozd 
   Horní Bělá 124     Hvozd 65 
   331 52 Horní Bělá    331 01 Hvozd 

   Město Kralovice     Obec Křelovice 
   Markova 2     Křelovice 46 
   331 41 Kralovice     330 36 Pernarec 

   Obec Líté     Obec Mladotice 
   Líté      Mladotice 14 
   331 52 Dolní Bělá    331 41 Mladotice 

   Obec Pastuchovice    Obec Pernarec 
   Pastuchovice 33     Pernarec 62 
   331 65 Žihle     330 36 Pernarec 

   Obec Pláně     Obec Potvorov 
   Pláně 45     Potvorov 10 
   331 01 Plasy     331 41 Potvorov 

   Obec Sedlec     Obec Úněšov 
   Sedlec      Úněšov 76 
   331 41 Sedlec     330 38 Úněšov 

   Obec Velečín     Obec Vysoká Libyně 
   Velečín      Vysoká Libyně 83 
   331 65 Velečín     331 41 Vysoká Libyně 

   Obec Zahrádka     Obec Žihle 
   Zahrádka     Žihle 53 
   330 35 Zahrádka     331 65 Žihle 
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   Obec Benešovice     Město Bor 
   Benešovice 109     Náměstí 1 
   349 01 Benešovice    348 02 Bor 

   Obec Kšice     Městys Stráž 
   Kšice 45      Stráž 1 
   349 01 Kšice     348 02 Bor 

   Město Přimda     Obec Rozvadov 
   nám. Republiky 112    Rozvadov 10 
   348 06 Přimda     348 07 Rozvadov 

   Město Stříbro     Obec Záchlumí 
   Masarykovo náměstí 1    Záchlumí 80 
   349 01 Stříbro     349 01 Záchlumí 

         Obec Trpísty 
         Trpísty 18 
         349 01 Trpísty 

B.I.9. Výčet navazujících správních rozhodnutí 

Záměr podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V rámci 
tohoto zákona budou v průběhu přípravy záměru probíhat řízení o vydání těchto správních rozhodnutí: 
• územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby), 
• stavební povolení. 

Rozhodnutím MMR ze dne 26.2.2007 (č.j. 2660/2007-83/173) byl pro provedení územního řízení a vydání 
stavebního povolení stanoven Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování. 

   Městský úřad Stříbro 
   odbor výstavby a územního plánování 

   Masarykovo nám. 63 
   349 01  Stříbro 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Realizace záměru si vyžádá trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) na plochách určených pro 
výstavbu/rozšíření trasových uzávěrů a předpokládané zkapacitnění hraničních předávací stanice Hora Sv. 
Kateřiny. Samotná pokládka plynovodu nevyvolá trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF). Celá 
stavba je rozdělena na 16 úseků výstavby ve variantě A a 14 úseků výstavby ve variantě B. Výstavba bude 
probíhat souběžně a výstavba včetně rekultivace na tomto úseku nepřekročí dobu jednoho roku. 

Stavba si vyžádá dočasné i trvalé omezení pozemků určený k plnění funkce lesa (PUPFL)1. Trvalé 
omezení z PUPFL se týká ochranného pásma plynovodu. Dočasné omezení se týká pásu určeného pro 
stavební práce (30 m). Výstavba trasových uzávěrů či HPS se PUPFL nedotkne. 

 Varianta A   

Zábor půdy:  ZPF (trvalý zábor):   cca 3,9 ha 
        trasové uzávěry, HPS 
   výstavbou dotčené parcely (HPS):  895/1, 810/1 a 2769, 
   katastrální území:    Hora Sv. Kateřiny 
   stupeň ochrany:  895/1, 810/1  I. a III. třída ochrany 
     BPEJ   9.36.01, 9.36.21, 9.36.41. 
     2769   ostatní plocha 
 
   ZPF (zábor při výstavbě):  cca 696 ha 
   (po dobu méně než jeden rok)  stavba plynovodu (pracovní pruh) 

   PUPFL (trvalé omezení):  cca 16,2 ha 
        ochranné pásmo plynovodu 
   PUPFL (dočasné omezení):  cca 122 ha 
   (po dobu méně než jeden rok)  stavba plynovodu (pracovní pruh) 

Bilance zemních prací: šířka pracovního pruhu:   36 m 
   sejmutí ornice v pracovním pruhu: 27 m 
   průměrná mocnost ornice:   cca 0,3 m 
   prům. mocnost biologicky aktivní vrsty: 10 - 20 cm dle typu půdy 
   šířka výkopu v místě pokládky:  minimálně 2,4 m 
   krytí plynovodu:    minimálně 0,8 m 

   ZPF (sejmutí ornice):   cca 1,6 mil. m3 
        (maximální hrubý odhad) 
   ZPF (výkop hlušiny)   cca 1,3 mil. m3 
        (maximální hrubý odhad) 

   PUPFL (biologicky aktivní vrstva): cca 180 tis. m3 
        (maximální hrubý odhad) 
   PUPFL (výkop hlušiny)   cca 280 tis. mil. m3 
        (maximální hrubý odhad) 

                                                      
1 Stavba plynovodu je stavbou s omezenou životností. Odnětí či omezení z PUPFL dle zákona č. 289/95 Sb.:" Odnětí 
pozemků k plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Omezení využívání 
pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení") je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny 
některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí 
trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na omezenou dobu uvedenou v 
rozhodnutí příslušného  orgánu. Odnětí pozemků PUPFL je možné jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy 
lesů". 
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 Varianta B  

Trvalý zábor ZPF      cca 3,6 ha 
        trasové uzávěry, HPS 
   výstavbou dotčené parcely (HPS):  895/1, 810/1 a 2769, 
   katastrální území:    Hora Sv. Kateřiny 
   stupeň ochrany:  895/1, 810/1  I. a III. třída ochrany 
     BPEJ   9.36.01, 9.36.21, 9.36.41. 
     2769   ostatní plocha 

Zábor ZPF (po dobu méně než jeden rok)   cca 484 ha 
        stavba plynovodu  (pracovní pruh) 

Trvalé omezení PUPFL      cca 12 ha 
        ochranné pásmo plynovodu 

Dočasné omezení PUPFL (po dobu méně než jeden rok) cca 93 ha 
        stavba plynovodu (pracovní pruh) 

Bilance zemních prací: šířka pracovního pruhu:   36 m 
   sejmutí ornice v pracovním pruhu: 27 m 
   průměrná mocnost ornice:   cca 0,3 m 
   prům. mocnost biologicky aktivní vrsty: 10 - 20 cm dle typu půdy 
   šířka výkopu v místě pokládky:  minimálně 2,4 m 
   krytí plynovodu:    minimálně 0,8 m 

   ZPF (sejmutí ornice):   cca 1,1 mil. m3 
        (maximální hrubý odhad) 
   ZPF (výkop hlušiny)   cca 870 mil. m3 
        (maximální hrubý odhad) 

   PUPFL (biologicky aktivní vrstva): cca 140 tis. m3 
        (maximální hrubý odhad) 
   PUPFL (výkop hlušiny)   cca 210 tis. mil. m3 
        (maximální hrubý odhad) 

B.II.2. Voda 

 Varianta A    Varianta B  

Pitná voda:       bez nároků (provoz je bezobslužný) 

Požární voda:       bez nároků (mobilní zdroj) 

Ostatní voda:       bez nároků 

Výstavba: pitná voda:    spotřeba nespecifikována (běžná) 
 ostatní voda:    cca 18 400 m3 (medium pro stresstest) 
 Poznámka:    plynovod je rozdělen na úseky 

      (podle překonávané nadmořské výšky) 
       a voda je postupně přepouštěna 
      z jednoho úseku do druhého. 

 zdroj (stresstest):    odběr z povrchového toku 
       čerpání cca   4 400 m3 - Načetínský potok 
       čerpání cca 11 000 m3 - řeka Ohře 
       čerpání cca   3 000 m3 - řeka Mže 
 Poznámka:    odběr a vypouštění bude předmětem 

       samostatného správního řízení 
 zdroj (prostor výstavby):   dovoz - balená pitná voda, cisterny 
       (např. čištění komunikací)  
 Poznámka:    Beton, bez nutnosti dalšího přidávání vody,  

      bude na stavbu dovážen domíchávači. 
 zdroj (výrobna betonových směsí): vlastní zdroj 
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 Varianta A    Varianta B  

Elektrická energie:       bez nároků 

Zemní plyn:       bez nároků 

Výstavba: pohonné hmoty:    spotřeba nespecifikována (běžná) 
 elektrická energie:   spotřeba nespecifikována (běžná) 
 tlakový vzduch:    spotřeba nespecifikována (běžná) 
 konstrukční materiály:   ocelové trouby 
       izolační materiály 
       materiály pro realizaci katodické ochrany 
       ocelové chráničky pro protlaky 
       zatěžovací betonová sedla 
       sloupky pro označení trasy aj. 
 materiál pro výstavbu trasových uzávěrů a hraničních předávacích stanic 
 poznámka:    vše jednorázově, bez nároků 
       na pravidelný odběr. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

 Varianta A    Varianta B  

Údržba, revize: intenzita dopravy:   jednotky vozidel za rok 
 druh vozidel:    lehká (terénní) osobní, výjimečně těžká 

Provoz plynovodu vyžaduje provádění pravidelných revizí v intervalu cca 2x měsíčně, z toho jednou 
obhlídkou z terénu, jednou letecky. Obhlídka z terénu se provádí pracovníky, pohybujícími se zejména po 
komunikacích, výjimečně i pěší pochůzkou po trase plynovodu. Letecká obhlídka zahrnuje průlet nad 
trasou plynovodu. Při revizích je zjišťován stav ochranného pásma plynovodu, stav porostů, ochranných 
prvků plynovodu a jsou detekovány případné úniky plynu. Pro provádění revizí není nutná žádná těžká 
nebo speciální dopravní technika. Pracovníci jsou během revize dopravováni lehkými automobily po 
komunikační síti (silnice a účelové komunikace). Četnost pojezdů po dobu provádění revize se pohybuje 
v úrovni jednotek vozidel denně. Letecká obhlídka využívá ultralehkých letadel nebo lehkých letadel 
všeobecného letectví, startujících z vhodných letišť. 

V případě zjištění závad jsou tyto zaznamenány a opravovány, opět bez použití těžké nebo speciální 
dopravní techniky. Pouze v případě výkopových prací by se dal očekávat pohyb těžké mechanizace, tato 
situace však bude zcela výjimečná. 

Údržbu koridoru trasy plynovodu (vysekávání náletu a podrostu v ochranném pásmu - týká se zejména 
lesních úseků) provádí příslušný vlastník nebo správce pozemků (lesní společnost), dopravní nároky jsou 
i v tomto případě poměrně malé a v průběhu prací nepřekročí jednotky vozidel denně. 

Výstavba: intenzita dopravy:   variabilní (desítky, špičkově krátkodobě 
      až stovky vozidel za den) 

 druh vozidel:    převážně těžká nákladní 
Nejvýznamnější, avšak jednorázové, dopravní nároky lze očekávat v období výstavby. V průběhu 
výstavby bude nutno zajistit: 
• Smýcení vzrostlých stromů v ochranném pásmu plynovodu a pracovním pásu. Týká se zejména lesních 

úseků a jde v zásadě o řádnou těžbu (kácení, přibližování a transport dřeva) prováděnou vlastníkem 
nebo správcem lesa. Dopravní nároky: jednotky až několik desítek pojezdů těžkých vozidel denně. 

• Skrývka ornice. Týká se úseků vedených po orné půdě. Bude prováděna těžkou technikou (rypadlo, 
dokončovací stroj) a bude uložena přímo v pracovním pásu (nebude transportována podél trasy 
plynovodu), po dokončení bude uložena zpět. Dopravní nároky: jednotky až několik desítek pojezdů 
těžkých vozidel po staveništi denně, pohyb rypadla v pracovním pásu. 
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• Výkop rýhy pro uložení plynovodu. Výkop bude proveden těžkou technikou (rypadlo) a bude uložen 
přímo v pracovním pásu (nebude transportován mimo staveniště), po dokončení bude uložen zpět 
(případné přebytky výkopu budou rozprostřeny v šířce pracovního pásu nebo budou transportovány na 
vhodnou skládku - viz. níže). Dopravní nároky: jednotky pojezdů těžkých vozidel denně, pohyb rypadla 
v pracovním pásu. 

•  Transport trubek od výrobce. Trubky budou dopravovány od výrobce železnicí do nejbližší vykládací 
železniční stanice, kde budou zřízeny mezisklady. Dodávky budou prováděny dle potřeby (just-in-time), 
bude udržována jen malá zásoba trubek. Dopravní nároky: jednotky železničních souprav denně. 

• Transport trubek na místo montáže a ukládání. Trubky budou dopravovány z železničních stanic 
těžkými nákladními automobily na místo určení (po silničních komunikacích a poté pracovním pásem). 
Nakládány a skládány budou mobilními autojeřáby. Autojeřáby budou asistovat truboukladačům i při 
montážních pracích v místě montáže a ukládání plynovodu. Dopravní nároky: jednotky pojezdů těžkých 
nákladních vozidel denně, jednotky pojezdů autojeřábu denně. 

• Zához výkopu a uložení ornice. Výkop bude zpětně zahozen pojezdem buldozeru s šikmou radlicí 
v pracovním pásu, zához bude hutněn mobilními pěchy. Přebytek výkopu bude rozprostřen v šířce 
pracovního pásu nebo dopravován na vhodnou skládku případně bude použita kombinace obou těchto 
způsobů (bude upřesněno v dalších fázích přípravy). Dopravní nároky: desítky pojezdů těžkých 
nákladních vozidel denně (při odvozu přebytku zeminy na skládku špičkově až stovky pojezdů těžkých 
nákladních vozidel denně), pohyb buldozeru a rypadla v pracovním pásu. 

• Další dopravní nároky. V průběhu výstavby bude nezbytná doprava pracovníků, revizní techniky, 
drobného servisního a konstrukčního materiálu, pohonných hmot, mazadel, stravy a balených vod 
případně dalších nespecifikovaných náležitostí. Tato doprava bude zajištěna osobními (případně 
terénními) nebo lehkými nákladními automobily. Dopravní nároky: desítky pojezdů osobních (terénních) 
nebo lehkých nákladních vozidel denně. 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

 Varianta A    Varianta B  

Provoz:       bez výstupů - nebudou provozovány 
      nové zdroje znečišťování ovzduší 

Výstavba: bodové zdroje:    nespecifikováno (provoz běžné techniky) 
 liniové zdroje:    doprava stavebního materiálu 
       (cca 50 přijíždějících a odjíždějících 

      vozidel denně) 
   denní emise škodlivin:   tuhé látky: 0,053 kg/km.den 
       SO2: 0,003 kg/km.den 
       NOx: 1,610 kg/km.den 
       CO: 0,378 kg/km.den 
       organické látky: 0,166 kg/km.den 

        pojezdy mechanismů na staveništi 
        (max. 3 mechanismy pracující současně) 
   hodinová emise škodlivin: tuhé látky: 0,009 kg/hod 
       SO2: 0,001 kg/hod 
       NOx: 0,255 kg/hod 
       CO: 0,077 kg/hod 
       organické látky: 0,031 kg/hod 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 43 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

B.III.2. Odpadní voda 

 Varianta A    Varianta B  

Provoz:       bez výstupů 
Výstavba:  splaškové vody:   bez výstupů (staveniště - mobilní WC) 

 Poznámka:    Za zneškodnění splaškových vod v souladu s 
      platnými právními předpisy odpovídá dodavatel 
      stavby. 

  provozní voda:    max. 18 400 m3 (po ukončení stresstestu) 
       Po ukončení napěťových zkoušek budou, 

      před vypuštěním použité vody, odebrány 
      vzorky pro laboratorní určení její kvality. 
      Pokud by analýzy vzorků vody prokázaly 
      znečištění, bude následovně rozhodnuto 
      o způsobu jejího vyčištění nebo o její likvidaci. 

  Poznámka:    odběr a vypouštění bude předmětem  
      samostatného správního řízení 

  srážkové vody    bez výstupů (voda bude volně vsakovat) 
       Jímání dešťových vod nebude prováděno.  

      V průběhu výstavby bude v případě potřeby 
      prováděno čerpání srážkových vod ze stavební rýhy. 
      Čerpaná voda bude volně vypouštěna na okolní  
      pozemky. 

B.III.3. Odpady 

 Varianta A  

Tab.: Předpokládaný vznik odpadů při výstavbě 

Katalogové 
číslo odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název odpadu Předpokládané 
množství  [t] 

02 01 07 O Odpady z lesnictví 2,3 
12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů 0,08 
12 01 05 O Plastové hobliny a třísky 0,008 
12 01 13 O Odpady ze svařování 0,016 
15 01 06 O Směsné obaly 0,40 
17 01 01 O Beton 0,08 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky 
neuvedené pod kódem 170106 

0,08 

17 02 01 O Dřevo 0,40 
17 02 03 O Plasty 0,24 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 0,032 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 8 
17 04 05 O Železo a ocel 0,48 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 16 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03  

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady  
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

16 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 24 
Za odpad nejsou považovány výkopové zeminy, z cca 95 % budou využity v rámci stavby na zpětný zásyp stavební rýhy. 
Rovněž při mýcení se nejedná o produkci odpadů, ale o těžbu dřeva. 
Odpady budou předávány oprávněné osobě a odváženy z místa vzniku nebo po naplnění sběrné nádoby k využití nebo ke 
zneškodnění. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné 
oprávnění. Problematika odpadů je bezproblémově řešitelná v rámci platné legislativy. 
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Tab.: Předpokládaný vznik odpadů při provozu 

Katalogové 
číslo odpadu 

Kategorie 
odpadu Název odpadu Předpokládané 

množství [t/rok] 
05 07 99 O - N Odpady jinak blíže neurčené (Odpady z přepravy zemního plynu) 2,4 

Jako odpady z přepravy zemního plynu lze klasifikovat odpad vznikající při čištění ovzduší. zařazení odpadu mezi odpady 
nebezpečné nebo odpady ostatní bude provedeno na základě laboratorních analýz. Odpad má kašovitou konzistenci a je 
složen ze směsi uhlovodíků a mechanických nečistot. Pevná složka obsahuje zejména písek a rez z potrubí, kapalná pak vodu 
a alifatické uhlovodíky. Dále se předpokládá likvidace použitých hydraulických hadic, pryžových balonů, gumových manžet, 
atd. Likvidace odpadu je prováděna ekologicky specializovanou firmou. 
Při provozu HPS a TU lze uvažovat se vznikem odpadů z údržby. Údržba těchto zařízení a likvidace odpadů bude probíhat ve 
stávajícím režimu již existujících zařízení. 

 Varianta B  

Tab.: Předpokládaný vznik odpadů při výstavbě 

Katalogové 
číslo odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název odpadu Předpokládané 
množství  [t] 

02 01 07 O Odpady z lesnictví 2 
12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů 0,06 
12 01 05 O Plastové hobliny a třísky 0,006 
12 01 13 O Odpady ze svařování 0,011 
15 01 06 O Směsné obaly 0,28 
17 01 01 O Beton 0,06 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky  
neuvedené pod kódem 170106 

0,06 

17 02 01 O Dřevo 0,28 
17 02 03 O Plasty 0,17 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 0,022 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 6 
17 04 05 O Železo a ocel 0,34 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 11 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03  

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady  
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

11 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 17 
Za odpad nejsou považovány výkopové zeminy, z cca 95 % budou využity v rámci stavby na zpětný zásyp stavební rýhy. 
Rovněž při mýcení se nejedná o produkci odpadů, ale o těžbu dřeva. 
Odpady budou předávány oprávněné osobě a odváženy z místa vzniku nebo po naplnění sběrné nádoby k využití nebo ke 
zneškodnění. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné 
oprávnění. Problematika odpadů je bezproblémově řešitelná v rámci platné legislativy. 

Tab.: Předpokládaný vznik odpadů při provozu 

Katalogové 
číslo odpadu 

Kategorie 
odpadu Název odpadu Předpokládané 

množství [t/rok] 
05 07 99 O - N Odpady jinak blíže neurčené (Odpady z přepravy zemního plynu) 1,7 

Jako odpady z přepravy zemního plynu lze klasifikovat odpad vznikající při čištění potrubí. Zařazení odpadu mezi odpady 
nebezpečné nebo odpady ostatní bude provedeno na základě laboratorních analýz. Odpad má kašovitou konzistenci a je 
složen ze směsi uhlovodíků a mechanických nečistot. Pevná složka obsahuje zejména písek a rez z potrubí, kapalná pak vodu 
a alifatické uhlovodíky. Dále se předpokládá likvidace použitých hydraulických hadic, pryžových balonů, gumových manžet, 
atd. Likvidace odpadu je prováděna ekologicky specializovanou firmou. 
Při provozu HPS a TU lze uvažovat se vznikem odpadů z údržby. Údržba těchto zařízení a likvidace odpadů bude probíhat ve 
stávajícím režimu již existujících zařízení. 
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B.III.4. Ostatní 

 Varianta A    Varianta B  

Hluk: provoz:     bez produkce 
 výstavba:     do LA = 90 dB/10 m 
       odpovídá provozu buldozeru - výrazně nejhlučnějšího stroje 

Vibrace:       nejsou produkovány 
       Možnost využití trhacích prací bude blíže 

      specifikována v dalším stupni posuzování, 
      v rámci výběru variant trasování. 

Záření: ionizující záření:    bez významné produkce 
       Použití defektoskopických přístrojů pro kontrolu 

      kvality svarů, založené na principu ultrazvukového 
      nebo ionizujícího záření. Využití v souladu  
      s jejich technickými podmínkami. 

 neionizující záření:   bez významné produkce 
       Možné použití vysílaček, mobilních telefonů 

      při výstavbě, v souladu s jejich technickými 
      podmínkami. 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nejsou používány 

B.III.5. Doplňující údaje 

Součástí záměru nejsou významné terénní úpravy nebo zásahy do krajiny. Záměr respektuje terénní reliéf 
území, nebudou vytvářeny nové antropogenní tvary v krajině (např. zářezy nebo násypy). 

Záměr neprodukuje ani žádné další výstupy do životního prostředí, výše nepopsané. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Dotčené území se nachází v Ústeckém, Středočeském a Plzeňském kraji, částečně zasahuje (souhrnně 
ve všech variantách) do chráněné krajinné oblasti České středohoří a chráněné krajinné oblasti Český les. 
Z toho částečně vyplývají i požadavky na zvláštní ochranu přírodních a krajinných hodnot území. 

To prakticky znamená: 
• V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby a jejím bezprostředním okolí) se nacházejí prvky 

územního systému ekologické stability, a to na lokální, regionální i nadregionální úrovni. 
• V dotčeném území nelze vyloučit významný vliv na lokality soustavy Natura 2000. 
• V dotčeném území jsou vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 

památky nebo přírodní památky. 
• Dotčené území neleží v národním parku. 
• V dotčeném území se nacházejí přírodní parky. 
• Záměr se dotýká řady významných krajinných prvků ze zákona. 

Bližší popis uvedených prvků je předmětem části C, kapitoly 7. Fauna flora a ekosystémy (strana 60 této 
dokumentace). 

Část dotčeného území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jak z hlediska ochrany zdraví lidí, 
tak z hlediska ochrany ekosystémů. Dotčené území je relativně málo obydlené, záměr se programově 
vyhýbá bezprostřednímu kontaktu se souvislou zástavbou. 

Dotčené území zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových a podzemních vod 
Krušné hory a Severočeská křída. Části úseků plynovodu se nacházejí ve stanovených nebo vymezených 
záplavových územích vodních toků. 

Dotčené území nepatří k poddolovaným územím, v dotčeném území nedochází ke střetu s aktivními 
těžebními ani výsypkovými prostory. Při trasování byla pro realizaci vyloučena místa s nebezpečím 
narušení stability půd v důsledku sesuvů. 

V dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky. Dotčené území patří k územím 
archeologického zájmu. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 
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C.II. CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Okolí trasy plynovodu (pás v šířce 2x200 metrů, což odpovídá rozsahu bezpečnostního pásma plynovodu) 
je téměř bez obytné zástavby. Plynovod se vyhýbá intravilánům obcí, v území se prakticky nevyskytují ani 
rekreační objekty. 

Celkový počet bezprostředně dotčených obyvatel představuje do cca jednoho tisíce osob. Jedná se 
o osoby bydlící v prostoru volného kontaktu s bezpečnostním pásmem plynovodu. Dále do cca několika 
desítek osob, bydlících, popř. vlastnící pozemky či nemovitosti, v jeho bezpečnostním pásmu. 
V ochranném pásmu se žádné obytné ani jiné objekty nevyskytují. 

Zdravotní stav obyvatel ani další sociodemografické údaje nebyly pro účely zpracování tohoto oznámení 
zjišťovány. 

Souhrnně lze tedy předpokládat přiblížení/kontakt intravilánu obcí s bezpečnostním pásmem v těchto 
územích: 

 Varianta A  

• Brandov (okres Most), 
• Drmaly, osada obce Vysoká Pec (okres Chomutov), 
• Jirkov (okres Chomutov), 
• Ondřejov, osada obce Pláně (okres Plzeň-sever). 

 Varianta B  

• Brandov (okres Most), 
• Drmaly, osada obce Vysoká Pec (okres Chomutov), 
• Jirkov (okres Chomutov), 
• Potvorov (okres Plzeň-sever) 
• Ondřejov, osada obce Pláně (okres Plzeň-sever). 

C.II.2. Ovzduší a klima 

2.1. Kvalita ovzduší 

 Varianta A    Varianta B  

Mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, uvedené ve sdělení MŽP ČR číslo 4, uveřejněné ve věstníku 
MŽP, částka 3 z března 2007 patří území následujících měst a obcí: 

Tab.: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

obec trasa překročení denního limitu  
PM10 (% území) 

Březno  B 100 
Chomutov  B 49,3 
Jesenice A  17,7 
Jirkov A B 78,6 
Louny A  93,7 
Podbořany  B 52 
Zlonice A  100 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 48 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

2.2. Klimatické faktory 

 Varianta A  

Trasa A prochází klimatickými oblastmi (dle E. Quitta) CH 7, CH 6, MT 11, MT 9, MT 7, MT 5, MT 4, MT 3 
a T 2, tedy chladnými, mírně teplými a teplými oblastmi (s níže uvedenou charakteristikou). 

 Varianta B  

Trasa A prochází klimatickými oblastmi (dle E. Quitta) CH 7, CH 6, MT 11, MT 10, MT 9, MT 7, MT 5, MT 
4, MT 3 a T 2, tedy chladnými, mírně teplými a teplými oblastmi (s níže uvedenou charakteristikou). 

Charakteristiky oblastí: 
CH 6 léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období dlouhé s chladným 

jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním 
sněhové pokrývky. 

CH 7 velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé, mírně chladné jaro a 
mírný podzim. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou. 

MT 3 krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s 
mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně 
suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. 

MT 4 krátké léto, mírné, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem, 
zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

MT 5 normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až 
dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně 
suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou. 

MT 7 normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírně teplým podzimem, zima je 
normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchý s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

MT 9 dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým jarem a 
mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

MT 10 mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně 
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 

MT 11 mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým 
jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové 
pokrývky. 

T 2 dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, 
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Tab.: Další klimatické údaje 

Číslo oblasti CH 6 CH 7 MT 3 MT 4 MT 5 MT 7 MT 9  MT10 MT 11 T 2 
Počet letních dnů 10 až 30 10 až 30 20 až 30 20 až 30 30 až 40 30 až 40 40 až 50 40 až 50 40 až 50 50až 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 
10° a více 

120 až 140 120 až 140 120 až 140 140 až 160 140 až 160 140 až 160 140 až 160 140 až 160 140 až 160 160 až 170

Počet mrazových dnů 140 až 160 140 až 160 130 až 160 110 až 130 130 až 140 110 až 130 110 až 130 110 až 130 110 až 130 100 až 110
Počet ledových dnů 60 až 70 50 až 60 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 30 až 40 30 až 40 30 až 40 30 až 40 
Průměrná teplota v lednu -4 až -5 -3 až -4 -3 až -4 -2 až -3 -4 až -5 -2 až -3 -3 až -4 -2 až -3 -2 až -3 -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci 14 až 15 15 až 16 16 až 17 16 až 17  16 až 17 16 až 17 17 až 18 17 až 18 17 až 18 18 až 19 
Průměrná teplota v dubnu 2 až 4 4 až 6 6 až 7 6 až 7 6 až 7 6 až 7 6 až 7 7 až 8 7 až 8 8 až 9 
Průměrná teplota v říjnu 5 až 6 6 až 7 6 až 7 6 až 7 6 až 7 7 až 8 7 až 8 7 až 8 7 až 8 7 až 9 
Průměrný počet dnů se srážkami 
1mm a více  

140 až 160 120 až 130 110 až 120 110 až 120 100-120 100 až 120 100 až 120 100 až 120 90 až 100 90 až 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním 
období 

600 až 700 500 až 600 350 až 450 350 až 450 350-450 400 až 450 400 až 450 400 až 450 350 až 400 350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období 400 až 500 350 až 400 250 až 300 250 až 300 250-300 250 až 300 250-300 200 až 250 200 až 250 200 až 300
Počet dnů se sněhovou 
pokrývkou 

120 až 140 100 až 120 60 až 100  60 až 80 60 až 100 60 až 80 60 až 80 50 až 60  50 až 60 40 až 50 

Počet dnů zamračených 150 až 160 150 až 160 120 až 150 150 až 160 120 až 150 120 až 150 120 až 150 120 až 150 120 až 150 120 až 140
Počet dnů jasných 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

 Varianta A    Varianta B  

3.1. Hluk 

Ve vztahu k záměru je stávající hluková situace v území nepodstatná. Trasa záměru je vedena v převážné 
většině volnou krajinou, kde hladina hluku odpovídá běžnému přírodnímu pozadí. Pouze v prostorech, kde 
dochází ke kontaktu se zatíženými dopravními komunikacemi (silnice, železnice) resp. kde se nachází 
stacionární zdroje hluku (průmysl), mohou být zvýšené hladiny hluku. 

3.2. Vibrace 

V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací. 

3.3. Ionizující záření 

V dotčeném území nejsou provozovány žádné významné zdroje ionizujícího záření ani žádné výpusti 
radionuklidů do životního prostředí. 

3.4. Neionizující záření 

V dotčeném území jsou provozovány pouze běžné zdroje elektromagnetického záření telekomunikačního 
charakteru a dále elektrorozvodná síť. 

3.5. Ostatní 

Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

4.1. Povrchová voda 

Názvy a plochy příslušných dílčích povodí jsou převzaty ze základní vodohospodářské mapy 1:50 000. 

 Varianta A  

Z regionálně-hydrologického hlediska spadá varianta A do následujících povodí: 
• hlavní povodí řeky 1-00-00 Labe, dílčí povodí: 

• 1-15-03 přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flöhy, 
• 1-14-01 Bílina, 
• 1-13-04 Ohře od Chomutovky po ústí, 
• 1-12-02 Vltava od Rokytky po ústí, 
• 1-11-05 Loděnice a Berounka od Loděnice po ústí, 
• 1-11-03 Rakovnický potok a Berounka od Rakovnického potoka po Litavku, 
• 1-13-03 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka pod Chomutovku, 
• 1-11-02 Střela a Berounka od Střely po Rakovnický potok, 
• 1-10-01 Mže po soutok s Radbuzou, 

• hlavní povodí řeky 4-00-00 Dunaje, dílčí povodí 
• 4-01-02 Naab a přítoky: Kateřinský potok. 
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Tab.: Souhrn dotčených vodních toků variantou A trasy plynovodu 

Kilometráž Název Kilometráž Název 
3-4 bezejmenný tok 137-138 Soseňský potok 
4-5 bezejmenný tok 138 Kosobodský potok 
7 bezejmenný tok 140-141 bezejmenný tok 
9-10 bezejmenný tok 141-142 bezejmenný tok 
18 Bílina 143-144 Ostrovecký potok 
19-20 bezejmenný tok 144-145 Mladotický potok 
22 bezejmenný tok 145-146 bezejmenný tok 
23 Hutní potok 146 bezejmenný tok 
27 Hošnický potok 148-149 bezejmenný tok 
28-29 Hošnický potok 152-153 bezejmenný tok 
29-30 Srpina 153-154 Řemešínský potok 
30-31 Srpina 156-157 Šebíkovský potok 
32-33 Srpina 158-159 soutok Střela, Mladotický potok 
36-37 Slatnický potok 165-166 Veska 
40-41 bezejmenný tok 166-167 bezejmenný tok 
41-42 Srpina 168-169 Bělá 
44-45 Bečovský potok 168-169 bezejmenný tok 
47-48 Hrádecký potok 173 bezejmenný tok 
48-49 Hrádecký potok 174-175 bezejmenný tok 
48-49 Hrádecký potok 174-175 Zlatý potok 
52-53 bezejmenný tok 174-175  bezejmenný tok 
59 Ohře 176 Třemošná 
61-62 bezejmenný tok 179-180 Žebrácký potok 
64-65 Débeřský potok 181-182 Málkovický potok 
83-84 Vranský potok 185-186 Rožněvický potok 
90 Zlonický potok 186-187 Úterský potok 
93-94 Dřínovský potok 194 bezejmenný tok 
100-101 bezejmenný tok 197 Otročínský potok 
102-103 Hřešický potok 200-201 Mže 
107-108 bezejmenný tok 203-204 Lomský potok 
108 Srbečský potok 208-209 Starý potok 
112-113 Loděnice 208-209 Výrovský potok 
116-117 Červený potok 213-214 Novodvorský potok 
119-120 Lišanský potok 217-218 Úhlavka 
123-124 Chrášťanský potok 219-220 Úhlavka 
124-125 bezejmenný tok 226-227 bezejmenný tok 
126-127 bezejmenný tok 229-230 Kateřinský potok 
128-129 Kolešovický potok 230-231 bezejmenný tok 
133-134 Rakovnický potok 232-233 bezejmenný tok 

 Varianta B  

Z regionálně-hydrologického hlediska spadá varianta B do následujících povodí: 

• hlavní povodí řeky 1-00-00 Labe, dílčí povodí: 
• 1-15-03 přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flöhy, 
• 1-14-01 Bílina, 
• 1-13-03 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka pod Chomutovku,, 
• 1-13-02 Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok, 
• 1-11-02 Střela a Berounka od Střely po Rakovnický potok, 
• 1-10-01 Mže po soutok s Radbuzou, 

• hlavní povodí řeky 4-00-00 Dunaje, dílčí povodí: 
• 4-01-02 Naab a přítoky: Kateřinský potok. 
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Tab.: Souhrn dotčených vodních toků variantou B trasy plynovodu 

Kilometráž Název Kilometráž Název 
3-4 bezejmenný tok 88-89 Šebíkovský potok 
4-5 bezejmenný tok 89-90 soutok Střela, Mladotický potok 
7 bezejmenný tok 97-98 Veska 
9-10 bezejmenný tok 98-99 bezejmenný tok 
18 Bílina 99-100 Bělá 
19-20 bezejmenný tok 99-100 bezejmenný tok 
22 Otvický potok 104-105 bezejmenný tok 
23 Hutní potok 105-106 bezejmenný tok 
28-29 Chomutovka 105-106 Zlatý potok 
30 Hačka 106-107 bezejmenný tok 
34-35 Hutná 107-108 Třemošná 
37-38 Ohře 111 Žebrácký potok 
43-44 Liboc 113-114 Málkovický potok 
44-45 bezejmenný tok 116-117 Rožněvický potok 
49-50 bezejmenný tok 117-118 Úterský potok 
50-51 Radíčeveská strouha 125-126 bezejmenný tok 
57-58 Valovský potok 128-129 Otročínský potok 
63-64 bezejmenný tok 132-133 Mže 
63-64 bezejmenný tok 134-135 Lomský potok 
64 Podhora 139-140 Starý potok 
64-65 Mlýnecký potok 140-141 Výrovský potok 
66-67 Blšanka 144-145 Novodvorský potok 
73-74 bezejmenný tok 149 Úhlavka 
75-76 Podvinecký potok 151-152 Úhlavka 
79-80 Mladotický potok 158-159 bezejmenný tok 
80-81 Bílovský potok 161 Kateřinský potok 
84-85 bezejmenný tok 162 bezejmenný tok 
85-86 Řemešínský potok 164 bezejmenný tok 
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 Varianta A    Varianta B  

Tab. : Významné vodní  toky podle vyhlášky č. 470/2001 Sb.1, dotčené variantou A a B trasy plynovodu 

Název vodního toku Číslo hydrologického pořadí Vymezení úseku vodního toku v 
kategorii významný 

Správce toku 

Mže 1-10-01-001  PVl 
Úhlavka 1-10-01-089  PVl 
Výrovský potok 1-10-01-110  PVl 
Úterský potok 1-10-01-141 (po profil 200 m pod ústím Lomeného 

potoka) 
PVl 

Třemošná 1-11-01-047  PVl 
Bělá 1-11-01-052  PVl 
Střela 1-11-02-001  PVl 
Mladotický potok 1-11-02-056  PVl 
Rakovnický potok 1-11-03-001  PVl 
Loděnice 1-11-05-005 (od hráze rybnáka v Loděnicích) PVl 
Zlonický potok 1-12-02-056  PVl 
Vranský potok 1-12-02-082  PVl 
Ohře 1-13-01-006  POh 
Starý potok 1-13-01-036  POh 
Otročínský potok 1-13-02-012 (po jez u žel.zastávky Otročín) POh 
Liboc 1-13-03-003/1 (od ústí po hranici VÚ Hradiště) POh 
Hutná I 1-13-03-037 (po Březno u Chomutova) POh 
Blšanka 1-13-03-043 (od ústí po hranici VÚ Hradiště) POh 
Chomutovka 1-13-03-106  POh 
Hačka 1-13-03-115/1  POh 
Bílina 1-14-01-001  POh 
Hutní potok I 1-14-01-011 (od VD Zaječice po pramen) POh 
Hutní potok II 1-14-01-013 (po přivaděč Nechranice) POh 
Srpina 1-14-01-026  POh 
Zlatý potok 1-15-04-016  POh 
Poznámka: PVl  - Povodí Vltavy, státní podnik 
  POh - Povodí Ohře, státní podnik 

Níže uvádíme dostupné N-leté průtoky významných vodních toků v nejblíže situované stanici od křížení 
toku s plynovodem. Údaje byly získány z  webové stránky ČHMÚ, aktualizované v březnu 2006. 

 Varianta A    Varianta B  

Tok: Mže 
Stanice a staničení: Kočov (80,60 km) 
Průměrný roční průtok: 2,23 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 15,1 32,9  44,1 79,4 99,0 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 27 km severozápadním směrem  
Poznámka: na 16 km SZ směrem od plynovodu ústí Kosí potok doMže 

na 24 km SZ směrem od plynovodu ústí Hamerský potok do Mže 
 

Tok: Mže 
Stanice a staničení: Stříbro (44,10 km) 
Průměrný roční průtok: 6,69 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 51,2 102  130 212 255 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 8 km východním směrem  

 
 
 
 

                                                      
1 Vyhláška ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. a vyhlášky č. 
267/2004Sb. 
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Tok: Mže 
Stanice a staničení: VD Hracholusky (22,70 km) 
Průměrný roční průtok: 8,28 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 65,2 130  167 272 326 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 26 km východním směrem  
Poznámka: na  20 km V směrem od plynovodu ústí Úterský potok do Mže 

na 24  km V směrem od plynovodu ústí Pernarecký potok do Mže 
 

Tok: Úhlavka 
Stanice a staničení: Bonětice (27,30 km) 
Průměrný roční průtok: 0,400 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 5,75 16,6 23,3 44,1 55,5 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 6 km východním směrem  

 
Tok: Úhlavka 
Stanice a staničení: Stříbro (0,35 km) 
Průměrný roční průtok: 1,20 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 10,4 29,7 41,2 76,1 94,9 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 29 km severo-východním směrem  
Poznámka: na 18 km SV směrem od plynovodu ústí Výrovksý potok do Úhlavky 

na 4 km SV směrem od plynovodu ústí Čaňkovský potok do Úhlavky 

 Varianta A  

Tok: Loděnice 
Stanice a staničení: Loděnice (8,80 km) 
Průměrný roční průtok: 0,640 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 15,0 29,8  37,2 56,3 65,5 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 12 km východním směrem  
Poznámka:  

 
Tok: Loděnice 
Stanice a staničení: Dolní Bezděkov (28,30 km) 
Průměrný roční průtok: 0,320 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 12,3 24,6  30,7 46,4 54,0 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 27 km jihovýchodním směrem 

 
Tok: Mže 
Stanice a staničení: VD Lučina  (95,70 km) 
Průměrný roční průtok: 1,09  m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 6,57 18,4  25,8 48,7 61,3 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 42 km severozápadním směrem  

 
Tok: Ohře 
Stanice a staničení: Louny (54,30 km) 
Průměrný roční průtok: 36,3 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 251 466 568 823 942 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 12,5 km východním směrem  
Poznámka:  
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Varianta B  

Tok: Ohře 
Stanice a staničení: Louny ( 54,30 km) 
Průměrný roční průtok: 36,3 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 251 466 568 823 942 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 43 km východním směrem  
Poznámka: na 8 km JV směrem od plynovodu ústí Liboc do Ohře 

na 12 km JV směrem od plynovodu ústí Hutná do Ohře 
na 17 km JV směrem od plynovodu ústí Blšanka do Ohře 
na 30 km V směrem od plynovodu ústí Chomutovka do Ohře 

 
Tok: Ohře 
Stanice a staničení: Žatec (88,50 km) 
Průměrný roční průtok: 32,9 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 212 395 482 699 801 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 9,5 km jiho-východním směrem  
Poznámka: na 8 km JV směrem od plynovodu ústí Liboc do Ohře 

 
Tok: Ohře 
Stanice a staničení: Stranná (99,00 km) 
Průměrný roční průtok: 30,7 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 200 373  455 622 756 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 1 km západním směrem  

  
Tok: Ohře 
Stanice a staničení: Klášterec nad Ohří (130,00 km) 
Průměrný roční průtok: 29,0 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 193 361 450 640 734 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 26 km západním směrem  

 
Tok: Chomutovka 
Stanice a staničení: Třetí mlýn (34,50 km) 
Průměrný roční průtok: 0,550 m3.s-1 
N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 9,90 24,7 33,0 57,3 70,0 
Vzdálenost toku od plynovodu (cca): 12 km severo-západním směrem  

Přechody vodotečí budou provedeny překopem nebo protlakem, přičemž v případě překopu budou      
použity postupy minimalizující možné snížení kvality povrchové vody. Zásahy do vodních toků je nutno 
předem projednat s příslušným vodoprávním úřadem a správcem vodního toku. Při křížení trasy plynovodu 
s vodními toky je nutno dodržet ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 
pozemními komunikacemi a vedeními. 

Trasa plynovodu prochází u varianty A CHOPAV Krušné hory (povrchová voda)1 a okrajově se dotýká 
CHOPAV Severočeská křída (podzemní voda)2. Při trasování ve variantě B zasahuje trasa pouze 
CHOPAV Krušné hory (povrchová voda). 

                                                      
1 Nařízení vlády České socialistické republiky ze dne 10. ledna 1979 č.10/1979 Sb. o chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod Brdy, Jablůnkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky. 
2 Nařízení vlády České socialistické republiky ze dne 24. června 1981 č.85/1981 Sb. o chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská 
pánev a Kvartér řeky Moravy. 
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Obr.: Chráněné přirozené akumulace vod (CHOPAV) - schéma 

 
Legenda:    CHOPAV - podzemní vody 
    CHOPAV - povrchové vody 

Záplavové území 

Části úseků plynovodu se nacházejí ve stanovených nebo vymezených záplavových územích vodních 
toků. V těchto lokalitách jsou dána omezení vyplývající z §§ 67 a 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
v platném znění. 

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí nebyla jednotlivá záplavová území zjišťována. Jejich 
potenciální konflikt se stavbou je v kompetenci jednotlivých správců toku a bude řešen v dalším stupni 
projektové dokumentace, spolu s křížením povrchových toků. 

4.2. Podzemní voda 

 Varianta A  

Z regionálně hydrogeologického hlediska spadá hodnocený záměr projektovaný ve variantě A do 
následujících hydrogeologických rajónů (Miroslav Olmer, Kasal a kol., 1990): 
• 213 Mostecká pánev, 
• 454 Ohárecká křída, 
• 461-1 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh - jižní část, 
• 513 Rakovnická pánev, 
• 514 Kladenská pánev, 
• 521 Poorlická brázda, 
• 613 Krystalinikum východní části Krušných hor, 
• 621 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, 
• 623 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. 
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 Varianta B  

Z regionálně hydrogeologického hlediska spadá hodnocený záměr projektovaný ve variantě B do 
následujících hydrogeologických rajónů (Miroslav Olmer, Kasal a kol., 1990): 
• 213 Mostecká pánev, 
• 513 Rakovnická pánev, 
• 521 Poorlická brázda, 
• 613 Krystalinikum východní části Krušných hor, 
• 621 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, 
• 623 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. 

 Varianta A    Varianta B  

Regionálně byla vytipovány pásma hygienické ochrany vod, která mohou být výstavbou plynovodu 
dotčena, případně v jejichž bezprostřední blízkosti plynovod prochází. Data byla získána z veřejného 
serveru www.vuv.cz. 

Tab.: Evidovaná pásma hygienické ochrany - varianta A 

lokalizace Kraj Název akce popř. lokality Stupeň ochranného pásma 
1 Plzeňský Milíkov II 
2 Plzeňský Mladotice II 
3 Středočeský Nejmenovaný zdroj - na západ od Rakovníka II 
4 Středočeský Líšanský potok II 
5 Středočeský Bezejmenné zdroje okolo vesnice Bdín II 
6 Ústecký Břvany II 

Tab.: Evidovaná pásma hygienické ochrany - varianta B 

lokalizace Kraj Název akce popř. lokality Stupeň ochranného pásma 
1 Plzeňský Milíkov II 
2 Plzeňský Mladotice II 

Obr.: Zjištěná evidovaná pásma hygienické ochrany - schéma 
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C.II.5. Půda 

Předmětem trvalého záboru ZPF a PUPFL jsou pozemky určené pro výstavbu a rozšíření nadzemních 
obslužných a bezpečnostních objektů v trase plynovodu. Ostatní zemědělská půda (dotčená výstavbou 
plynovodu) bude pouze dočasně vyňata na dobu trvání výstavby. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) v trase plynovodu budou pouze omezeny v užívání trvale - ochranné pásmo, nebo dočasně - 
pracovní pásmo při výstavbě plynovodu. 

Jedná se o liniovou podzemní stavbu, která sice do půdního prostředí zasáhne, ale z větší části pouze 
dočasně, a to jen během výstavby. Při dodržení všech navržených stavebních postupů nedojde 
k poškození půd a tedy ani k ovlivnění jejich kvality. 

5.1. Půdní typ 

Pedologický průzkum nebyl v této fázi zpracování projektu prováděn. Jeho realizace se předpokládá 
souběžně s inženýrsko-geologických průzkumem, v rámci podrobné přípravy prací. 

Zařazení půd bylo provedeno na základě dostupné literatury - Tomášek (2003): Půdy České republiky, 
Culek (1996): Biogeografické členění České Republiky a mapových podkladů dostupných na internetových 
stránkách AOPK (www.nature.cz). 

Podrobné vyhodnocení bonity půd bylo provedeno pouze u pozemků, které jsou k dispozici u rozšíření 
hraniční předávací stanice Hora Sv. Kateřiny. Obě trasy plynovodu a jejich nadzemní části nejsou 
pozemkově zakotveny, v současné době je známo pouze generelní trasování, s největší dostupnou 
podrobností mapového měřítka 1:20 000. 

Hraniční předávací stanice Hora sv. Kateřiny 
Parcely u kterých dojde k záboru ZPF patří do I. a III. třídy ochrany zemědělské půdy. Půda je zde 
využívaná jako pastvina pro dobytek. Půdy patří mezi kryptopodzoly modální, podzoly modální, 
kambizemě dystrické, případně i kambizem modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, 
převážně středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném 
klimatickém regionu. 

 Varianta A  

Varianta A prochází dle biogeografického členění 9 bioregiony, které se liší více či méně i půdními 
charakteristikami. 

V krušnohorském bioregionu, ve vyšších polohách jsou typickými půdami rezivé půdy s podzoly. 
Substrátem těchto půd jsou také středně mocné zvětraliny hornin skalního podkladu, i když se výrazněji 
uplatňují skeletovité materiály. Původním vegetačním krytem zde byly především kyselé bučiny. V nižších 
polohách se pak vyskytuje pásmo kambizemí (kyselých a typických). Matečným substrátem těchto půd 
jsou obvykle středně mocné zvětraliny hornin skalního podkladu, původními porosty pak květnaté bučiny, 
místy i jedlové doubravy. Tyto půdy se uplatňují jak pod lesem, tak pod zemědělskou kulturou. V oblasti 
Jirkova je pak možné najít hnědé půdy se surovými půdami. Charakteristickým rysem půd toho bioregionu 
je nedostatek účinných dvojmocných bází, především vápníku. V tomto bioregionu se nachází především 
lesní porosty a tedy půdy jsou zde intenzivně lesnicky využívané. 

Následujícím bioregionem kterým prochází trasa plynovodu je mostecký bioregion. Plynovod prochází 
bezlesnou krajinou intenzivně průmyslově využívanou a z části se dotýká zemědělsky obdělávané krajiny. 
V místech průchodu trasy plynovodu se vyskytují typické černozemní půdy (okolí Bečova) od typických na 
spraši po pelické, smonice (v severní části trasy - oblast Chomutova) a místy kambizemě. V současnosti je 
zde většina půd antropogenně silně obvlivněna, část je zemědělsky využívaná. 

Záměr prochází nejižnější částí milešovského bioregionu, kde zasahuje do intenzivně zemědělsky 
využívané oblasti, kde hlavním půdním typem jsou čermozemě.  

V řípském bioregionu v jeho západní části převažují černozemě na spraších, které v určitých místě 
přecházejí do kambizemních pararendzin. V okolí Ohře je pak možno nalézt typické hnědé, víceméně 
oglejené fluvizemě. Plynovod zde prochází intenzivně zemědělsky využívanou oblastí. 
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Po řipském bioregionu trasa plynovodu prochází menším úsekem regionu džbánského. Dominantními 
půdami tohoto regionu jsou typické kambizemě. Trasa plynovodu prochází zemědělskou až lesostepní 
krajinou, zalesněnou spíše nepůvodními dřevinami. 

Dále se trasa plynovodu táhne přes velkou část rakovnicko - žlutického bioregionu. V tomto bioregionu 
jsou hlavním půdním typem kambizemě. Převládají typické kyselé kambizemě na zvětralinách fulitů a 
permu. V teplejší Rakovnické kotlině v okolí Jesenice se vyskytují typické kambizemě na permu, v 
Rakovnické kotlině na svazích směrem k Pobořanům i ostrůvky hnědozemí na spraších a luvizemí na 
sprašových hlínách. Z počátku záměr prochází spíše zemědělsky využívanou krajinou v oblasti Jesenicka 
pak nastupuje spíše krajina lesopolní.  

V místě, kde prochází záměr plzeňským bioregionem (západní část) dominují kyselé typické kambizemě 
na břidlicích a kyselém permokarbonu. V tomto bioregionu ustupují půdy intenzivně zemědělsky využívané 
a více se zde projevuje lesostepní až lesní krajina Plzeňské pahorkatiny. Orná půda je však stále hojně 
zastoupena. 

V tachovském bioregionu typicky převažují půdy kyselé kambizemě místy až velmi kyselé. Trasa 
plynovodu prochází v okolí Boru místem s výskytem pseudoglejí. V této části trasy se již vyskytuje 
převážně lesní krajina.  

V oblasti Českoleského bioregionu se nacházejí především silně kyselé kambizemě. Území je zalesněné. 

 Varianta B  

Varianta B prochází dle biogeografického členění 6 bioregiony, které se liší více či méně i půdními 
charakteristikami.  

V krušnohorském bioregionu jsou ve vyšších polohách typickými půdami rezivé půdy s podzoly. 
Substrátem těchto půd jsou také středně mocné zvětraliny hornin skalního podkladu, i když se výrazněji 
uplatňují skeletovité materiály. Původním vegetačním krytem zde byly především kyselé bučiny. V nižších 
polohách se pak vyskytuje pásmo kambizemí (kyselých a typických), Matečným substrátem těchto půd 
jsou obvykle středně mocné zvětraliny hornin skalního podkladu, původními porosty pak květnaté bučiny, 
místy i jedlové doubravy. Tyto půdy se uplatňují jak pod lesem, tak pod zemědělskou kulturou. V oblasti 
Jirkova je pak možné najít hnědé půdy se surovými půdami. Charakteristickým rysem půd toho bioregionu 
je nedostatek účinných dvojmocných bází, především vápníku. v tomto bioregionu se nachází především 
lesní porosty a tedy půdy jsou zde intenzivně lesnicky využívané. 

Následujícím bioregionem kterým prochází trasa plynovodu je Mostecký bioregion. Trasa plynovodu 
prochází mimo intenzivně průmyslově využívané území a dotýká se spíše zemědělsky obdělávané krajiny. 
Pro většinu tohoto regionu jsou typické černozemní půdy od typických na spraši po pelické, smonice a 
místy kambizemě. V severní části trasy plynovodu  jsou typickými půdami smonice (oblast Chomutova). V 
okolí Ohře se nacházejí spíše hnědé půdy s podzoly na terasových uloženinách.Od Žatce pak převažují 
černozemě od typických na spraši po pelické. Jedná se o půdy, které jsou většinou velmi intenzivně 
zemědělsky využívané.  

Dále se trasa plynovodu táhne přes rakovnicko - žlutický bioregion. V tomto bioregionu jsou hlavním 
půdním typem kambizemě. Převládají typické kyselé kambizemě na zvětralinách fulitů a permu. V teplejší 
Rakovnické kotlině v okolí Jesenice se vyskytují typické kambizemě na permu, v Rakovnické kotlině na 
svazích směrem k Pobořanům i ostrůvky hnědozemí na spraších a luvizemí na sprašových hlínách. Záměr 
zde prochází spíše krajinou lesostepní. 

V místě, kde prochází záměr plzeňským bioregionem (západní část) dominují kyselé typické kambizemě 
na břidlicích a kyselém permokarbonu. V tomto bioregionu ustupují půdy intenzivně zemědělsky využívané 
(orné půdy) a více se zde projevuje lesostepní až lesní krajina Plzeňské pahorkatiny. Orná půda je však 
stále hojně zastoupena. 

V tachovském bioregionu typicky převažují půdy kyselé kambizemě místy až velmi kyselé. Trasa 
plynovodu prochází v okolí Boru místem s výskytem pseudoglejí. V této části trasy se již vyskytuje 
převážně lesní krajina.  

V místě kdy plynovod prochází oblastí Českoleský bioregion se nacházejí především silně kyselé 
kambizemě. Území je zalesněné. 
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5.2. Kontaminace půdy 

Vzhledem k charakteru záměru nebyla kontaminace půd zjišťována. Nejsou známy žádné informace o 
kontaminaci v místech záměru z dřívějších studií. 

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

6.1. Horninové prostředí 

Plynovod bude ukládán do plynule navazujícího výkopu, hlubokého minimálně 2,2 m (potrubí 1,4 m + krytí 
0,8 m). Ve většině území tak plynovod zasáhne pouze do svrchních vrstev horninového prostředí. 
V místech přechodů řek bude trasa plynovodu vedena překopem nebo protlakem, kde v případě protlaků 
se předpokládá zásah do hloubky maximálně cca 5 metrů pod povrch terénu. 

Vzhledem k rozsáhlosti záměru je území reprezentováno různým horninovým prostředím. Záměrem však 
bude zasažen z velké části pouze kvartérní pokryv případně zvětralý povrch podložních hornin. 

Předkvartérní podloží 

 Varianta A  

Z regionálně geologického hlediska je podloží území, kterým prochází trasa ve variantě A budováno 
následujícími celky: 
• Krušnohorský permokarbon, 
• Krušnohorské krystalinikum, 
• Severočeská hnědouhelná pánev, 
• Česká křídová pánev, 
• Kladensko-rakovnická kamenouhelná pánev, 
• Barrandienské svrchní proterozoikum, 
• Moldanubikum Českého lesa, 
• Rozvadovský žulový masiv. 

Varianta B  

Z regionálně geologického hlediska je podloží území, kterým prochází trasa ve variantě B budováno 
následujícími celky: 
• Krušnohorský permokarbon, 
• Krušnohorské krystalinikum, 
• Severočeská hnědouhelná pánev, 
• Barrandienské svrchní proterozoikum, 
• Moldanubikum Českého lesa, 
• Rozvadovský žulový masiv. 

Kvartérní pokryv 

 Varianta A    Varianta B  

V kvartérním pokryvu zájmového území jsou zastoupeny uloženiny svahové - soliflukční, fluviální, eolické, 
splachové (nivní) a antropogenní. 

Svahové, soliflukčně-deluviální sedimenty - vyskytují se v Krušnohorském krystaliniku a podkrušnohorských 
pánvích, zastoupeny mechanickými zvětralinami proměnlivého zrnitostního složení, 
přemístěnými gravitačními pohyby. 
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Fluviální a proluviální sedimenty - výskyt vázán na říční terasy všech vodotečí v zájmovém území, největší 
rozšíření se předpokládá v prostoru chomutovsko-mostecké části podkrušnohorské 
pánve, zastoupeny písčitými štěrky a štěrkopísky. 

Eolické sedimenty - největší rozšíření se předpokládá v prostoru mezi Louny, Hospozínem a Rakovníkem 
(varianta A), zastoupeny jsou sprašemi a sprašovými hlínami. 

Splachové a nivní sedimenty - vyplňují dna údolních niv potoků a svahová úžlabí, zastoupeny povodňovými 
hlínami, humosními, s písčitou či jílovitou příměsí, v oblasti krystalinika i sutěmi, 
velmi častá je organická příměs. 

Antropogenní uloženiny - výskyt především na území podkrušnohorské pánve v menší míře v kladensko-
rakovnické pánvi a krušnohorském permokarbonu - plošně rozsáhlé odklizy, 
výsypky, haldy. 

Podrobný geologický a hydrogeologický průzkum bude součástí dalšího stupně projektové přípravy. 

6.2. Seismicita oblasti 

Trasa prochází lokalitami s maximální intenzitou zemětřesení 6°MSK-64. Z hlediska seismicity nejsou až 
do zemětřesení intenzity 8° - 9° nutná žádná zvláštní opatření (dle ČSN 73 0036). 

6.3. Přírodní zdroje 

Trasy byly navrženy za použití podkladů z ČGS Geofondu tak, aby se nedocházelo v jednotlivých 
oblastech ke kolizím. Byla stanovena následující preventivní opatření: 

• Jednotlivé trasy se vyhýbají poddolovaným územím. 
• Navržené trasy ve všech variantách nejsou ve střetu s ložisky nerostných surovin. 
• Byly sledovány veškeré registrované sesuvy v širším okolí a trasa byla vybrána tak, aby během 

výstavby a následného provozu nebyl plynovod svážnými pohyby ohrožen. 

Možný kontakt s drobnými dobývacími prostory bude řešen v dalším stupni projektové přípravy. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

7.1. Biogeografická charakteristika území 

7.1.1. Biogeografické regiony 

 Varianta A  

Varianta A trasy plynovodu prochází celkem 9 biogeografickými regiony České republiky (Culek et al., 
1996). 

Všechny dotčené bioregiony náleží k provincii středoevropských listnatých lesů, podprovincii hercynské. 
Jsou to: 
• Krušnohorský bioregion 
• Mostecký bioregion 
• Milešovský bioregion 
• Řípský bioregion 
• Džbánský bioregion 
• Rakovnicko-Žlutický bioregion 
• Plzeňský bioregion 
• Tachovský bioregion 
• Českoleský bioregion 
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Varianta B  

Varianta B trasy plynovodu prochází celkem 6 biogeografickými regiony České republiky (Culek et al., 
1996). 

Všechny dotčené bioregiony náleží k provincii středoevropských listnatých lesů, podprovincii hercynské. 
Jsou to: 
• Krušnohorský bioregion  
• Mostecký bioregion 
• Rakovnicko-Žlutický bioregion 
• Plzeňský bioregion 
• Tachovský bioregion 
• Českoleský bioregion 

Charakteristika dotčených biogeografických regionů  

Charakteristika bioregionů je převzata z Culek et al. (1996). 

Krušnohorský bioregion se nachází na hranici severozápadních Čech, převážnou částí leží v sousedním 
Sasku. V ČR zabírá geomorfologický celek Krušné hory (kromě západního okraje) a 
na našem území má plochu 1 321 km2. 

 Bioregion je tvořen plošinami zdviženými do horské polohy a vysokými okrajovými 
svahy; převažují zde ruly a žuly. Bioregion má neobvyklé rozpětí vegetačních 
stupňů, od 2. bukovo-dubového až po 7. smrkový vegetační stupeň. Přítomná je 
typická hercynská biota se zastoupením subatlantských prvků. Potencionální 
vegetaci tvoří na svazích květnaté bučiny, na nižších plošinách bikové, na vyšších 
plošinách horské acidofilní bučiny a smrčiny. Hojná a typická jsou zde vrchoviště. 
Netypická část je tvořena nižšími, relativně teplými částmi svahů s dubohabrovými 
háji a acidofilními doubravami. K netypickým částem patří i přechodné území do 
Ašského bioregionu západně od Nejdku a nižší plošiny, ležící mimo oreofytikum. 

 Původně hojné byly podmáčené smrčiny, rašeliniště s keřovou borovicí blatkou 
a bučiny na svazích. Až do současné doby přetrvává velkoplošné ničení lesů 
imisemi, jejichž důsledkem je vznik rozsáhlých imisních holin s výsadbami bříz, 
jeřábů a nepůvodních druhů smrků. Přesto se zde zachovaly cenné zbytky bučin 
a rašeliništní bioty. Hojné travní porosty nejsou často užívány a degradují, orná 
půda chybí. 

Mostecký bioregion tvoří výrazná pánevní sníženina ve středu severozápadních Čech, převážně se 
shoduje s geomorfologickým celkem Mostecká pánev. Má plochu 1 301 km2 a je 
výrazně protažen ve směru JZ-SV. 

 Bioregion náleží k nejteplejším a nejsušším oblastem České republiky, převažuje 
2. bukovo-dubový vegetační stupeň. Jeho současný stav je charakterizován 
velkoplošnými antropocenózami s expanzivními ruderálními druhy.Typické jsou 
zbytky stepní a vzácně dokonce i halofilní bioty. Ve flóře jsou zastoupeny 
submediteránní a ponticko-panonské, méně subatlantické prvky, přítomna je řada 
mezních prvků. Ve fauně dominují teplomilné druhy, u hmyzu se zastoupením 
středočeských endemitů. 

 Typickou část bioregionu tvoří plošiny neogenních sedimentů s pokryvy spraší 
s teplomilnými doubravami. Do těchto plošin jsou zaříznuta mělká údolí a kotlinové 
sníženiny s dubohabrovými háji a na svazích s maloplošně rozšířenými šípákovými 
doubravami, podél vodních toků se vyskytují potoční luhy.Netypickými částmi jsou 
náplavové kužely na úpatí Krušných hor a pahorkatina na permu u Kryr 
s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do okolních bioregionů. V minulosti se 
bioregion vyznačoval přítomností rozsáhlých pánví s mokřady a jezery, dnes je 
charakteristická gigantická antropogenní přestavba reliéfu a velkoplošná devastace 
bioty. K hodnotným společenstvům patří xerotermní lada a slaniska, dominují však 
postindustriální lada po těžbě a orná půda. 
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Milešovský bioregion se nachází v západní části severních Čech a přibližně zabírá geomorfologický 
podcelek Milešovské středohoří. Je mírně protažen od jihozápadu k severovýchodu 
a má plochu 536 km2. 

 Typická část bioregionu je tvořena izolovanými vulkanickými suky s teplomilnými 
doubravami (místy se šípákem) a s typicky vyvinutou stepí, vyšší části mají 
dubohabřiny, suťové lesy a vegetaci nexerotermního bezlesí na blokových sutích. 
V nejvyšších polohách jsou přítomny květnaté bučiny, tvořené endemickou asociací. 
Mezi kužely jsou menší kotlinové deprese s dubohabrovými háji. Biota náleží do 
1. dubového až do 4. bukového vegetačního stupně. Na pestrém a živném substrátě 
se vyvinula bohatá flóra s velkým zastoupením nejrůznějších floroelementů 
a relativně bohatá, převážně teplomilná fauna. 

 Jihozápadní část bioregionu představuje jedno z klimaticky i bioticky nejextrémějších 
území hercynské podprovincie, se suchým klimatem a řadou kontinentálních 
(postglaciálních) reliktů a s rozsáhlými skalními stepmi s kavyly. Netypickými částmi 
jsou rozsáhlé deprese bez neovulkanitů. 

 V bioregionu jsou vyváženě zastoupeny lesy (s velkým zastoupením přirozených 
dřevin), pole i travní porosty a křoviny. 

Řípský bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část 
Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny; má protáhlý tvar ve směru SZ-
JV a plochu 1 585 km2. 

 Bioregion tvoří opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo-
dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-
bukového vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na 
ojedinělých neovulkanických elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné 
lesní a stepní vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních a exklávních prvků 
i české endemity flóry a hmyzu. Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními 
doubravami, které tvoří přechod do Polabského bioregionu a neovulkanické suky, 
tvořící přechod do Milešovského bioregionu. Netypickou zónou jsou i přechody do 
Džbánského bioregionu a dále Pražská kotlina, tvořící přechod k bioregionům 
Českobrodskému a Slapskému. 

 V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, hodnotné jsou fragmenty travních 
lad a skalního řídkolesí. Lesy jsou menší, převážně kulturní bory, ale se zbytky 
dubohabřin a doubrav.  

Džbánský bioregion se nachází na západě středních Čech. Jeho jádro tvoří geomorfologický celek 
Džbán, zasahuje však i na okraje Pražské plošiny a Jesenické pahorkatiny. 
Bioregion má plochu 508 km2 a je protažen ve směru SZ-JV. 

 Bioregion je tvořen zdviženou opukovou tabulí, rozřezanou po obvodu výraznými 
údolími až do podložního permu. Na plošinách a jižních svazích dominují teplomilné 
doubravy, v údolích dubohabřiny, místy bažinné olšiny, na severních svazích 
květnaté bučiny. Biota je typicky pestrá a náleží do 2. bukovo-dubového až 
4. bukového stupně. Vyskytují se zde četné teplomilné druhy i nápadné množství 
reliktů rozmanitých typů, např. pravděpodobně reliktní borovice a exklávní relikty 
teplomilných doubrav a slatin. Netypické části bioregionu jsou tvořeny plochými 
sníženinami a nerozčleněnými plošinami s acidofilními doubravami. 
Nereprezentativní je též jižní okraj regionu na karbonských sedimentech bez 
charakteristického reliéfu a vegetačních katén. 

 Dnes převažují kulturní bory, přirozené lesy jsou však též relativně hojné, v bezlesí 
dominuje orná půda. 

Rakovnicko-Žlutický bioregion leží na pomezí středních a západních Čech, zabírá převážnou část 
geomorfologického celku Jesenická pahorkatina, ovšem mimo okolí Kryr 
a Manětínskou vrchovinu. Bioregion má plochu 881 km2 a je mírně protažen ve 
směru Z-V. 

 Bioregion je tvořen rozvodními plošinami a plochými kotlinami na žulách a břidlicích. 
Vlivem převažujících chudých podkladů je bioregion nepříliš vyhraněný, mezofilní, 
s hercynskou biotou ochuzenou též přispěním člověka. Zastoupen je 3. dubovo-
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bukový a 4. bukový vegetační stupeň s přirozeně omezeným výskytem buku 
a převahou prvků acidofilních doubrav a borů, s malou prezencí prvků hájů 
a květnatých bučin. Nereprezentativními prvky jsou pouze neovulkanické suky 
s květnatými bučinami a teplomilnými doubravami a hlubší údolí s dubohabrovými 
háji. 

 V současnosti převládá orná půda, v lesích kulturní smrčiny a v nižších polohách 
bory. 

Plzeňský bioregion se nachází v centru západních Čech, zabírá centrální sníženinu, tvořenou 
geomorfologickými celky Švihovskou vrchovinou (mimo podcelek Chudenická 
vrchovina) a Plaskou pahorkatinou (mimo její severní výběžek). Kromě toho 
bioregion zabírá i jižní okraj Tepelské vrchoviny a Jesenické pahorkatiny. Bioregion 
má plochu 2 890 km2. 

 Území je tvořeno pahorkatinou na převážně kyselých břidlicích s buližníky a na 
extrémně kyselých permských sedimentech. Tomu odpovídá velmi monotónní biota, 
ochuzená o většinu teplomilných i troficky náročnějších druhů. Přesto je zde 
pozoruhodné zastoupení exklávních a mezních prvků - teplomilných od východu 
i západních migrantů. V bioregionu jsou zastoupeny 3. dubovo-bukový a 4. bukový 
vegetační stupeň, potencionálně acidofilní a borové doubravy, ostrůvky dubohabřin, 
v kaňonech řek s reliktními bory a bikovými bučinami. Charakteristické jsou přírodně 
blízké bory na permu a acidofilní vegetace buližníků. Netypické části jsou tvořeny 
přechodnými územími k okolním bioregionům. Převažují v nich acidofilní doubravy 
s ostrovy květnatých bučin. 

 Dnešní lesy jsou převážně kulturní bory, v bezlesí dominuje orná půda. 

Tachovský bioregion leží na západní hranici Čech, zabírá geomorfologický celek Podčeskoleská 
pahorkatina, tvořící brázdu, a kotlinovou část Všerubské vrchoviny. Bioregion má 
dvě části-tachovskou a všerubskou. Všerubská část se patrně po vyřešení problémů 
jednotek na státních hranicích stane součástí většího bioregionu v Bavorsku, 
k definitivnímu řešení nebyly v době zpracování monografie podklady, a proto jsou 
obě části provizorně sloučeny. Celková plocha je 780km2. 

 Bioregion je tvořen brázdou na kyselých krystalických horninách s větším rozsahem 
podmáčených stanovišť. Převažují acidofilní doubravy, řazené geobiocenologicky do 
4. bukového vegetačního stupně, avšak se značně ochuzenou biotou vlivem 
kyselých podkladů i vzdáleností od center teplomilné bioty. Patrný je silný vliv 
suboceanické bioty. Nereprezentativními částmi jsou chladné pahorkatiny na severu 
a výrazné vrcholy ve střední části, s jednotkami květnatých bučin, které tvoří 
přechod k okolním bioregionům. 

 Cenné jsou četné rybníky a mokré louky, lesy jsou výhradně kulturní bory a smrčiny; 
převažuje orná půda.     

Českoleský bioregion leží na hranici západních Čech, přibližně polovina se nachází v Bavorsku. V České 
republice zabírá téměř celý geomorfologický celek Český les a západní okraj 
Všerubské vrchoviny. Plocha bioregionu na našem území je 835 km2. 

 Bioregion je tvořen plochou hornatinou na rulách a žulách. Bioregion má biotu 
5. jedlovo-bukového stupně s ostrovy 6. vegetačního stupně. Potencionální vegetaci 
tvoří květnaté bučiny, na vyšších vrcholech i acidofilní horské bučiny; ve sníženinách 
jsou podmáčené smrčiny a rašeliny. Biota má typický hercynský charakter. 

 V současné době převažují kulturní smrčiny, na jihu jsou zbytky horských bučin. 
Cenné jsou vlhké, zrašelinělé louky, polí je minimálně. Fauna je zachovalejší než 
v ostatních horských bioregionech v okolí, s výjimkou Šumavy. 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 64 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

7.1.2. Fytogeografické jednotky 

 Varianta A  

Z hlediska regionálně fytogeografického členění ČR (Regionálně fytogeografické členění ČSR, 1987) se 
území dotčené stavbou varianty A trasy plynovodu nachází v následujících regionálně fytogeografických 
jednotkách: 

I. Oblast Oreofytikum 
 I.1. Obvod České oreofytikum 
  I.1.1. Okres Krušné hory  

II. Oblast Mezofytikum 
 II.1. Obvod Českomoravské mezofytikum 
  II.1.1. Okres Krušnohorské podhůří  
  II.1.2. Okres Jesenicko-rakovnická plošina  
  II.1.3. Okres Plzeňská pahorkatina    
  II.1.4. Okres Tepelské vrchy   
  II.1.5. Okres Tachovská brázda  
  II.1.6. Okres Český les  

III. Oblast Termofytikum 
 III.1. Obvod České termofytikum 
  III.1.1. Okres Podkrušnohorská pánev  
  III.1.2. Okres Lounsko-labské středohoří  
  III.1.3. Okres Středočeská tabule  

Varianta B  

Z hlediska regionálně fytogeografického členění ČR (Regionálně fytogeografické členění ČSR, 1987) se 
území dotčené stavbou varianty B trasy plynovodu nachází v následujících regionálně fytogeografických 
jednotkách: 

I. Oblast Oreofytikum 
 I.1. Obvod České oreofytikum 
  I.1.1. Okres Krušné hory  

II. Oblast Mezofytikum 
 II.1. Obvod Českomoravské mezofytikum 
  II.1.1. Okres Krušnohorské podhůří  
  II.1.2. Okres Jesenicko-rakovnická plošina  
  II.1.3. Okres Plzeňská pahorkatina  
  II.1.4. Okres Tepelské vrchy  
  II.1.5. Okres Tachovská brázda  
  II.1.6. Okres Český les  

III. Oblast Termofytikum 
 III.1. Obvod České termofytikum 
  III.1.1. Okres Podkrušnohorská pánev  
  III.1.2. Okres Střední Poohří 

7.2. Přírodní stanoviště, flóra, fauna 

Obecnou charakteristiku fauny a flóry širšího okolí dotčeného území obsahuje kapitola 7.1.2. 
Biogeografické regiony. 

7.2.1. Přírodní stanoviště 

Jako základní zdroj pro determinaci biotopů v zájmovém území trasy plynovodu, tzn. v pásu širokém 100m 
na obě strany od trasy plynovodu, byla využita studie "Vegetační screening: VVTL plynovod DN 1400, 
hranice SRN/ČR - Hora Sv. Kateřiny - Rozvadov - hranice ČR/SRN" (viz. příloha 3.1), sloužící zároveň 
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jako podkladový materiál pro další odborné studie (entomologie, vertebratologie, botanika). Klasifikace 
biotopů byla provedena dle Katalogu biotopů (Chytrý et al., 2000). 

Celé zájmové zemí, tzn. pás široký 100 m na obě strany od trasy plynovodu, bylo rozděleno do segmentů 
(celkem 611 segmentů) s ± homogenní vegetací a stejnou přírodovědnou hodnotou. U těchto segmentů 
byl stanoven hlavní typ vegetace a vedlejší typy vegetace. U všech ekosystémů byla stanovena jejich 
přírodovědná hodnota, vyjádřená semikvantitativní stupnicí 0 až 3: 

0 - agrocenózy, ruderální porosty a intravilán 
1 - nereprezentativní a silně narušená přírodní stanoviště 
2 - přírodní stanoviště dosahující průměrných hodnot odpovídajících okolním výskytům v běžné krajině 
3 - zachovalejší přírodní stanoviště nadprůměrných hodnot  

Do tohoto hodnocení byly promítnuty i další vstupy, jako výskyt zvláště chráněných druhů rostlin 
a živočichů, výskyt jiných, pro konkrétní přírodní stanoviště typických druhů, registrace lokalit jako VKP, 
charakter lokalit splňujících parametry VKP ze zákona atd.  

Jako přírodovědně hodnotných bylo klasifikováno 412 segmentů. V každém přírodovědně hodnotném 
segmentu byly zaznamenány následující parametry: 
• dominantní biotop dle Katalogu biotopů (Chytrý et al., 2000), 
• vedlejší biotopy, 
• potřeba podrobnějšího botanického průzkumu, 
• potřeba podrobnějšího entomologického průzkumu, 
• potřeba podrobnějšího vertebratologického (včetně ornitologického) průzkumu, 
• stručný popis segmentu, 
• poznamenány byly zjištěné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, případně další charakteristické 

druhy. 

Z průzkumu byla zpracována výsledná georeferencovaná vrstva ve formátu shapefile umožňující variabilní 
zobrazování získaných dat. Následující tabulka zobrazuje jednotlivé segmenty, jejich přírodovědnou 
hodnotu a odpovídající biotopy. 

Tab.: Segmenty přírodovědně hodnotného území 

Kód 
segmentu*° 

Přírodovědná 
hodnota Biotop** 

Kód 
segmentu*° 

Přírodovědná 
hodnota Biotop** 

A1 1 K3,T1.5-X7 A10 3 M1.1,M2.1,X14 
A11 2 K2.1,M1.1 A12 2 K3,X7 
A13 2 K3,X7,X14,M1.1 A14 3 L3.1 
A15 1 K3 A16 2 T1.1,K3 
A17 2 K3 A18 1 K3,X7 
A19 (3) 3 K3 A2 2 L2.2B,V4B 
A20 1 K3 A21 3 L3.1 
A22 3 K3 A23 3 V4A,L2.4 
A24 3 V4A,L2.4-K2.1,M1.4 A25 1 K3 
A26 0 X10-X12 A27 (2) 2 L7.3, X9A 
A28 (2) 3 L2.2-L1 A29 (2) 3 L3.1 
A3 2 T3.4B,K3,K2.1 A30 2 L3.1-X12,K3 
A31 2 L3.1 A32 2 L3.1 
      
A33 1 K2.1-L2.4,X14 A34 2 L7.3 
A35 1 K3 A36 1 K2.1 
A37 1 K3 A38 2 L3.1 
A39 (2) 1 K3-L7.1,X7 A4 3 L3.1 
A40 1 K2.1,X7 A41 (2) 2 K3-L7.1-L3.1 
A42 1 K3 A43 (2) 1 K2.1, M1.1 
A44 2 L7.1-L3.1-K3 A45 1 K3 
A46 (6) 2 L7.3-X9A A47 (3) 1 T8.2B,X12 
A48 (2) 2 L10.2,R2.3 A49 2 T1.1,X13 
A5 3 L3.1 A50 1 K3-L7.1 
A51 1 K2.1,M1.1 A52 1 M1.1-X7 
A53 1 K3 A54 3 L5.1-L3.1 
A55 3 X13 A56 3 L5.1 
A57 3 L5.1 A58 2 L5.1 
A59 1 K3 A6 (2) 1 K2.1 
A60 (2) 2 K3-X12 A61 2 L7.1 
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Kód 
segmentu*° 

Přírodovědná 
hodnota Biotop** 

Kód 
segmentu*° 

Přírodovědná 
hodnota Biotop** 

A62 2 L7.1 A63 1 K2.1 
A64 2 K2.1,M1.1 A65 2 K3,X9A 
A66 2 L3.1 A67 (2) 2 L7.1 
A68 (2) 1 K2.1,K3 A69 2 K2.1,X9B 
A7 2 K3-X12 A70 1 K2.1 
A71 2 L7.1 A72 1 K2.1 
A73 (4) 2 L7.3 A74 2 K2.1,M1.1 
A75 (2) 2 L7.1 A76 1 K3 
A77 2 L3.1-L2.2 A78 2 L7.1-L5.4,X9A 
A79 3 L5.4 A8 2 M1.1 
A80 3 M1.1,X14 A81 (3) 1 K3 
A82 3 X13 A83 1 K2.1 
A84 1 K3 A85 1 T1.5 
A9 1 K3-X7 B10 (2) 1 T8.2B 
B100 2 V4B,L2.2B B101 2 L2.2B 
B102 (2) 3 T3.4D,K3 B103 2 L3.1 
B104 2 L3.1-L2.3 B105 2 V4B,L2.2B 
B106 1 K3,T1.5-X7 B107 1 K3 
B108 2 L2.2B-X12,V1F B109 (2) 2 X14 
B11 (3) 1 K3,X12 B110 2 M1.1 
B111 2 L3.1 B112 2 V1F 
B113 (2) 2 L2.2B B115 (4) 3 L3.1 
B116 (3) 3 L5.1-L5.4 B117 (3) 2 L2.2B 
B118 (4) 1 L5.4-X12 B119 (2) 3 L5.1 
B120 2 L3.1 B121 1 T1.1 
B122 (2) 2 L5.4 B123 3 L5.4 
B124 (9) 2 L9.1-X9A,L5.4-X12 B125 (2) 1 T8.2B,X12 
B126 (2) 2 T1.2 B127 (3) 2 L9.2B 
B128 1 T1.5,R2.3,R1.2 B129 2 T1.2 
B130 2 T1.2 B131 (5) 1 T1.5-X5 
B132 2 L2.2B B133 2 V4B 
B134 3 V2C B135 3 T1.2-T1.5 
B136 (4) 1 L5.4-X9A-X12 B137 (2) 2 L5.4 
B138 3 V2C B139 2 L2.2B-L9.2B 
B140 2 T1.2,T1.5 B141 (6) 2 T1.2,X13 
B142 (3) 2 T1,2,T1.5,X12-X13 B143 2 L7.3 
B144 (2) 2 L7.3 B145 (2) 2 K3,T5.5 
B146 (3) 1 K3 B147 2 K3,T5.5 
B148 (2) 3 L3.1-L7.1 B149 1 K3 
B150 (2) 2 L3.1 B152 3 V4B,L2.2B 
B153 (10) 2 K3,X12 B154 2 T1.1,T2.3B 
B155 3 V1F B156 (5) 2 L2.2,K1 
B157 (2) 1 T2.3B,T1.10 B158 (3) 2 K3,X12 
B159 2 T1.5 B160 (2) 2 L2.2A 
B161 2 T1.6 B164 (2) 2 L2.2B,T1.5 
B165 3 V1F B166 3 L7.1 
B167 2 L2.2B B168 2 X14 
B169 2 X14 B170 1 X14 
B171 2 L2.2B,T1.6 B172 2 L7.1 
B173 (2) 2 L2.2B,V4B,T1.6 B174 2 L2.2B,T1.5 
B175 2 V1G B177 3 T3.5,K3 
B178 (2) 1 K3 B179 1 T1.6 
B180 3 V4A,K2.1 B181 3 M1.1 
B182 2 K3,X9A B183 1 T1.6,L2.2B 
B184 2 V1G,L2.2B B185 (2) 1 K3 
B186 2 V1G,T3.5 B187 1 T1.6 
B188 1 K3,X13,X12 B189 1 K3 
B190 (2) 2 T1.1-T1.4 B191 3 V4B,L2.2B 
B192 2 M3 B193 3 V4B,L2.2A 
B194 1 K3 B195 (4) 2 L7.1 
B197 1 K3 B198 1 K3,L2.2B 
B199 (2) 1 K3,K2.1 B200 1 K3 
B201 2 L2.2B,L3.1 B204 2 L7.1 
B205 2 L2.2B-K2.1 B206 1 K3 
B208 1 K3,X14 B209 1 T1.5-T1.4 
B210 2 L2.2B B212 3 L8.1B 
B213 1 K3 B214 1 K3 
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Kód 
segmentu*° 

Přírodovědná 
hodnota Biotop** 

Kód 
segmentu*° 

Přírodovědná 
hodnota Biotop** 

B215 (2) 1 K3 B216 2 L2.2B-L3.1 
B217 2 L7.1 B218 3 T1.9 
B219 (3) 1 K3 B220 1 K3 
B221 2 L2.2B,T1.4 B223 (3) 2 V4B,L2.2B 
B224 (4) 1 T1.3 B225 (6) 1 L5.4-X9A-X12 
B226 (2) 2 L5.4-X12 B227 (2) 2 T1.2-T2.3, T1.5-R1.2, X13 
B228 (2) 3 L2.1-L5.2 B3 2 T1.5 
B30 (2) 1 L2.2-X12 B31 3 L5.4 
B32 2 L2.2, V4B B33 (3) 1 T1.1-T1.5 
B34 (6) 2 L5.4-L4 B4 2 L2.2B 
B5 3 L2.2B B50 (4) 0  
B51 (3) 0  B52 3 T3.5B,K3 
B53 1 K3,X7 B54 2 V4B,L2.2B 
B55 1 K3 B56 2 L7.1,K3 
B57 (3) 2 K3 B59 2 V4B,L2.2B 
B6 1 T1.5 B60 2 X14,X7 
B61 2 T3.5B,K3 B62 2 M1.1 
B63 1 K3,X9A B64 (4) 2 K3 
B65 1 K3,X9A B66 (2) 1 K3 
B67 1 L2.2B B68 (3) 1 K3 
B69 (3) 3 T3.5B,K3 B7 1 L2.2B 
B70 1 K3 B71 2 T3.5B,K3 
B72 2 T3.3-T1.1,K3 B73 3 V4B,L2.2B 
B74 2 T3.5B,L7.1 B75 2 L3.1 
B76 2 L2.2B-L2.4 B77 2 T3.3-T3.5,K3 
B78 3 V2C,K2.1,M1.1 B79 3 V4B,L2.4 
B8 2 V4B,T1.5 B80 2 T3.4D,K3 
B81 2 K3 B82 (2) 1 K3 
B83 2 V4B,L2.2B B84 2 M1.1 
B85 2 L7.3 B86 1 K3 
B87 2 T1.5-T1.6 B88 2 K3 
B89 3 V4B,L2.2B B9 (2) 1 L2.2B 
B90 2 T1.5-T1.4 B91 (2) 2 L7.1 
B92 2 L7.1 B93 (2) 2 L2.2B,T1.5 
B94 3 L2.2A B95 1 L2.2B-X12 
B96 2 L2.2A-L1 B97 2 L2.2B 
B98 2 L7.3 B99 2 L2.2A,T1.5 

Tab. Klasifikace biotopů nacházejících se v zájmovém území trasy plynovodu 

Formační skupina Základní jednotka Podjednotka* 
Kód Název Kód Název Kód Název 
V Vodní toky a nádrže  V1 Makrofytní vegetace přirozeně 

eutrofních a mezotrofních 
stojatých vod 

- - 

V2 Makrofytní vegetace mělkých 
stojatých vod 

- - 

V4 Makrofytní vegetace vodních 
toků 

- - 

M Mokřady a pobřežní 
vegetace 

M1 Rákosiny a vegetace vysokých 
ostřic 

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých 
vod 

M1.4 Říční rákosiny 
M2 Vegetace jednoletých 

vlhkomilných bylin 
M2.1 Vegetace letněných rybníků 

M3 Vegetace vytrvalých 
obojživelných bylin 

- - 

M4 Štěrkové říční náplavy - - 
R Prameniště a 

rašeliniště 
R1 Prameniště R1.2 Luční prameniště bez tvorby 

pěnovců 
R1.5 Subalpínská prameniště  

R2 Slatinná a přechodová 
rašeliniště 

R2.3 Přechodová rašeliniště 
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Formační skupina Základní jednotka Podjednotka* 
Kód Název Kód Název Kód Název 
T Sekundární trávníky a 

vřesoviště 
T1 Louky a pastviny T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 

T1.2 Horské trojštětové louky 
T1.3 Poháňkové pastviny 
T1.4 Aluviální psárkové louky 
T1.5 Vlhké pcháčové louky 
T1.6 Vlhká tužebníková lada 
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové 

louky 
T1.10 Vegetace vlhkých 

narušovaných půd 
T2 Smilkové trávníky T2.3 Podhorské až horské 

smilkové trávníky 
T3 Suché trávníky T3.3 Úzkolisté suché trávníky 

T3.4 Širokolisté suché trávníky 
T3.5 Acidofilní suché trávníky 

T5 Trávníky písčin a mělkých půd T5.5 Podhorské acidofilní trávníky 
T8 Nížinná až horská vřesoviště T8.2 Sekundární podhorská a 

horská vřesoviště 
K Křoviny K1 Mokřadní vrbiny - - 

K2 Vrbové křoviny podél vodních 
toků 

K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a 
písčitých náplavů 

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní 
křoviny 

- - 

L Lesy L1 Mokřadní olšiny - - 
L2 Lužní lesy L2.1 Horské olšiny s olší šedou 

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 

L3 Dubohabřiny L3.1 Hercynské dubohabřiny 
L4 Suťové lesy - - 
L5 Bučiny L5.1 Květnaté bučiny 

L5.2 Horské klenové bučiny 
L5.4 Acidofilní bučiny 

L7 Acidofilní doubravy L7.1 Suché acidofilní doubravy 
L7.3 Subkontinentální borové 

doubravy 
L9 Smrčiny L9.1 Horské třtinové smrčiny 

L9.2 Rašelinné a podmáčené 
smrčiny 

L10 Rašelinné lesy L10.2 Rašelinné brusnicové bory 
X Biotopy silně ovlivněné 

nebo vytvořené 
člověkem 

X5 Intenzivně obhospodařované 
louky 

- - 

X7 Ruderální bylinná vegetace 
mimo sídla 

- - 

X9 Lesní kultury s nepůvodními 
dřevinami 

- - 

X10 Paseky s podrostem původního 
lesa 

- - 

X12 Nálety pionýrských dřevin - - 
X13 Nelesní stromové výsadby 

mimo sídla 
- - 

X14 Vodní toky a nádrže bez 
ochranářsky významné 
vegetace 

- - 

7.2.2. Flóra 

Základním zdrojem informací o flóře zájmového území, tzn. v pruhu o šířce 100 m na obě strany od osy 
plynovodu, a rovněž širšího okolí zájmového území je studie "Botanický průzkum: VVTL plynovod DN 
1400, hranice SRN/ČR - Hora Sv. Kateřiny - Rozvadov - hranice ČR/SRN" (viz. příloha 3.2). 

Zadání botanického průzkumu bylo stanoveno na základě vegetačního screeningu celé trasy plynovodu, 
který rozdělil zájmové území na hodnotné plochy, určené k zevrubnému průzkumu z důvodu možného 
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, a méně hodnotné plochy (zejména agrocenózy, kulticenózy, 
méně reprezentativní biotopy), kde nelze předpokládat výskyt zvláště chráněných druhů. Jeho výstupem je 
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popis flóry vztažený k celé trase plynovodu, podrobný popis hodnotných ploch, včetně floristického 
seznamu nalezených druhů, a lokalizace nalezených zvláště chráněných druhů rostlin. V rámci 
botanického průzkumu bylo rovněž provedeno upřesnění zastoupení jednotlivých biotopů na daných 
lokalitách. 

V zájmovém území bylo v sezóně 2007 determinováno celkem 328 druhů cévnatých rostlin. Souhrn všech 
nalezených taxonů obsahuje výše zmíněná studie. V rámci průzkumu byly zjištěny tři zvláště chráněné 
druhy a 14 dalších je zařazeno v Červeném seznamu. 

V následujícím textu této podkapitoly jsou uvedeny všechny floristicky významnější lokality, včetně jejich 
lokalizace a stručné charakteristiky, a soupis zvláště chráněných či vzácných druhů rostlin, včetně jejich 
lokalizace, stanoviště a statusu dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., popř. Červeného seznamu. 

 Varianta A  

Varianta A trasy plynovodu je v potencionálním střetu s následujícími floristicky hodnotnějšími lokalitami: 

Lokalita B1, Lokalita B2, Lokalita B3 (zahrnuje částečně i zájmové území alternativního vedení trasy 
mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem), Lokalita B4, Lokalita B5, Lokalita B16, Lokalita B17, Lokalita 
B18, Lokalita B19, Lokalita B20, Lokalita B21, Lokalita B22, Lokalita B23, Lokalita B24, Lokalita 
B25,Lokalita B26, Lokalita B27, Lokalita B28, Lokalita B29, Lokalita B30, Lokalita B31, Lokalita B32, 
Lokalita B33 

Alternativní vedení trasy mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem: 

Lokalita B34 , Lokalita B35 

Pozn.: Segmenty vegetačního screeningu odpovídající těmto lokalitám jsou uvedeny v části 
"Charakteristika floristicky hodnotnějších lokalit" této podkapitoly. 

Varianta A trasy plynovodu je v potencionálním střetu s populacemi následujících zvláště chráněných 
druhů rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
• Meum athamanticum (B1, B3, B35) 
• Lilium martagon (B4, B29) 
• Trollius europaeus (B18, B20) 

Varianta A trasy plynovodu je v potencionálním střetu s populacemi následujících vzácných druhů rostlin 
dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR-2000 (Holub&Procházka, 2000), které však nejsou chráněny 
dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
• Isolepis setacea 
• Listera ovata 
• Utricularia australis 
• Tetragonolobus maritimus 
• Daphne mezereum 
• Hieracium aurantiacum 
• Carex paniculata 
• Populus nigra 
• Hypericum humifusum 
• Cerinthe minor 
• Centaurium erythraea 

Varianta B  

Varianta B trasy plynovodu je v potencionálním střetu s následujícími floristicky hodnotnějšími lokalitami: 

Lokalita B1, Lokalita B2, Lokalita B3 (zahrnuje částečně i zájmové území alternativního vedení trasy 
mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem), Lokalita B4, Lokalita B5, Lokalita B6, Lokalita B7, Lokalita 
B8, Lokalita B9, Lokalita B10, Lokalita B11, Lokalita B12, Lokalita B13, Lokalita B14, Lokalita B15, 
Lokalita B16, Lokalita B17, Lokalita B18, Lokalita B19, Lokalita B20, Lokalita B21, Lokalita B22, Lokalita 
B23, Lokalita B24, Lokalita B25, Lokalita B26, Lokalita B33 
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Alternativní vedení trasy mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem: 

Lokalita B34, Lokalita B35 

Pozn.: Segmenty vegetačního screeningu odpovídající těmto lokalitám jsou uvedeny v části 
"Charakteristika floristicky hodnotnějších lokalit" této podkapitoly. 

Varianta B trasy plynovodu je v potencionálním střetu s populacemi následujících zvláště chráněných 
druhů rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
• Meum athamanticum (B1, B3, B35) 
• Lilium martagon (B4) 
• Trollius europaeus (B18, B20) 

Varianta B trasy plynovodu je v potencionálním střetu s populacemi následujících vzácných druhů rostlin 
dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR-2000 (Holub&Procházka, 2000), které však nejsou chráněny 
dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 
• Listera ovata 
• Utricularia australis 
• Melampyrum arvense 
• Hieracium aurantiacum 
• Carex paniculata 
• Nonea pulla 
• Veronica prostrata 
• Populus nigra 

Souhrn a charakteristika zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin v zájmovém území 

Tab. Souhrn a lokalizace zvláště chráněných druhů rostlin* v zájmovém území 

Druh - český název Druh-vědecký 
název 

Status* Biotop Lokality výskytu** 

Koprník štětinolistý Meum 
athamanticum 

ohrožený 
druh 

horské smilkové a trojštětové 
louky, ekotony 

B1, B3, B35 

Lilie zlatohlávek Lilium martagon ohrožený 
druh 

křoviny, dubohabřiny, suťové 
lesy, květnaté bučiny 

B4, B29 

Upolín evropský Trollius europaeus ohrožený 
druh 

mokřadní louky a prameniště, 
okraje olšin 

B18, B20 

* dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.;  
** viz. následující text  

Tab. Další ochranářsky zajímavé botanické nálezy v zájmovém území 

Druh - český název Druh-vědecký název Status* Segment vegetačního 
screeningu** 

Bezosetka štětinovitá Isolepis setacea C3 A48 
Bradáček vejčitý Listera ovata C4 B135 
Bublinatka jižní Utricularia australis C4 B138 
Černýš rolní Melampyrum arvense C3 B68, B69 
Ledenec přímořský Tetragonolobus maritimus C3 A17 
Lýkovec jedovatý Daphne mezereum C4 A28 
Jestřábník oranžový Hieracium aurantiacum C3 B154 
Ostřice latnatá Carex paniculata C4 B218 
Pipla osmahlá Nonea pulla C4 B61 
Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata C3 B68, B69, B80 
Topol černý Populus nigra C2 B79, A33 
Třezalka rozprostřená Hypericum humifusum C3 A47 
Voskovka menší Cerinthe minor C4 A19, A20 
Zeměžluč okolíkatá Centaurium erythraea C4 A47, A67, A77 
* dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR-2000 (Holub&Procházka, 2000), 
C3 - ohrožený,  
C4 - vzácnější taxon vyžadující další pozornost; 
** lokalizace segmentů viz. mapové přílohy 
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Charakteristika floristicky hodnotnějších lokalit 

Lokalita B1- Podmáčená horská louka v Brandově (segment B135) 

Podmáčené až mezofilní luční porosty náleží na této lokalitě k biotopům T1.2 (horské trojštětové louky)-
T1.5 (vlhké pcháčové louky). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. Hlavními dominantami 
jsou Deschampsia caespitosa, Scirpus sylvaticus, Meum athamanticum, Hypericum maculatum, 
Ranunculus acris, v nejvíce podmáčené části se uplatňuje Carex panicea.  Ze zajímavějších druhů zde 
nalezneme ještě Listera ovata. 

Obr.: Schéma umístění lokality B1 

 
      Pozn. Lokalita B1 vymezena fialovou linií   
Lokalita B2 - ligotrofní vodní nádrž pod Kamenným vrchem (segment B138) 

Drobná vodní plocha náleží k biotopům V2 (makrofytní vegetace mělkých stojatých vod)-V3 (makrofytní 
vegetace oligotrofních jezírek a tůní). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. Je osídlena 
několika druhy makrofyt (Glyceria fluitans, Lemna trisulca). Litorální  partie jsou silně zrašelinělé 
(Sphagnum fallax, Sphagnum riparium). Zajímavostí jsou bujné porosty Utricularia australis.  

Obr.: Schéma umístění lokality B2 

 
      Pozn. Lokalita B2 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B3 - Mokřad pod Pachenkovem (segment B142) 

Lokalita zahrnuje prameniště a podmáčené trávníky s náletovými dřevinami v nivě Kateřinského potoka, 
biotopově náleží k jednotkám T1.5 (vlhké pcháčové louky) - R1.2 (luční prameniště bez tvorby pěnovců), 
T1.2 (horské trojštětové louky) a X12 (nálety pionýrských dřevin). Přírodovědná hodnota území byla 
stanovena na 2. Z dřevin se uplatňuje vrba jíva, jeřáb ptačí, bříza bělokorá. V bylinném patře dominují 
Scirpus sylvaticus, Agrostis canina, Leontodon autumnalis, Juncus effusus, Carex rostrata, Meum 
athamanticum. 

Obr.: Schéma umístění lokality B3 

 
      Pozn. Lokalita B3 vymezena fialovou linií 

Lokalita B4 - Bučina pod Pyšnou (segment B119) 

Květnatá bučina na prudkém svahu pod osadou Pyšná, vyznačující se velmi pestrým bylinným patrem, 
náleží k biotopům L5.1 (květneté bučiny)-L4 (suťové lesy). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 
3. Ve stromovém patře dominuje buk lesní, dále se uplatňuje javor klen a javor mléč. V bylinném patře 
najdeme Athyrium filix–foemina, Dryopteris filix-mas, Gleobdolon lutem, Galium odoratum, Stelaria 
holostea, Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides. Vyskytuje se zde bohatá populace Lilium martagon. 

Obr.: Schéma umístění lokality B4 

 
      Pozn. Lokalita B4 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B5 -  Bučina nad Drmaly (segment B116) 

Velmi kvalitní bučiny na svazích Krušných hor nad Drmaly náleží k biotopům L5.1 (květnaté bučiny) a L5.4 
(acidofilní bučiny). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. Ve stromovém patře dominuje buk 
lesní, přimíšen je dub letní, borovice lesní, vzácně i smrk ztepilý. V bylinném patře si všimneme druhů jako 
jsou Galium odoratum, Viola reichebachiana, Calamagrostis arundiancea, Digitalis purpurea. 

Obr.: Schéma umístění lokality B5 

 
Pozn. Lokalita B5 vymezena fialovou linií 

Lokalita B6 -  Údlické Doubí – východní okraj (segment B102) 

Fragment teplomilných trávníků na okraji pahorku, silně zarůstající křovinami (růže šípková, slivoň trnka, 
hloh), je biotopově řazen k T3.4 (širokolisté suché trávníky) a K3 (vysoké mezofilní a xerofilní křoviny). 
Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. Ze zajímavějších druhů bylinného patra jmenujme 
Dianthus carthusianorum, Festuca rupicola, Filipendula vulgaris.  

Obr.: Schéma umístění lokality B6 

 
      Pozn. Lokalita B6 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B7 -  Stranná - svahy (segment B80) 

Teplomilná vegetace s převažujícím zastoupením křovin (slivoň trnka, hlohy, růže šípková) na prudkých, 
jižně orientovaných svazích. Biotopově náleží k T3.4 (širokolisté suché trávníky) a K3 (vysoké mezofilní a 
xerofilní křoviny). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2. Z dřevin je významný výskyt topolu 
černého, který zde roste především  u břehu Ohře. Bylinné patro je osídleno např. Agrimonia eupatoria, 
Fragaria viridis, Plantago media, Veronica prostrata, Cirsium eriophorum, Carex caryophyllea. 

Obr.: Schéma umístění lokality B7 

 
      Pozn. Lokalita B7 vymezena fialovou linií 

Lokalita B8 -  Číňov - tůň (segment B78) 

Původně odstavené říční rameno, dnes menší tůň s mokřadní vegetací, náleží k biotopu V2 (makrofytní 
vegetace mělkých stojatých vod). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. Uplatňují se zde 
druhy jako Glyceria fluitans, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, stromo-keřové patro tvoří vrba 
křehká. 

Obr.: Schéma umístění lokality B8 

 
      Pozn. Lokalita B8 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B9 -  Žabokliky - svahy nad Libocí (segment B74) 

Svahy říční terasy u Žaboklik pokrývá fragment doubravy (dub letní, habr obecný, hlohy) s kulturami 
smrku, v místech přerušení průsekem se uplatňují druhy teplomilných trávníků a lemů – Potentilla 
argentea, Sanguisorba minor, Agrimonia euptaoria, Fragaria viridis. Biotopově náleží lokalita k L3.1 
(hercynské dubohabřiny), T3.5 (acidofilní suché trávníky)-T5.5 (acidofilní trávníky mělkých půd), X9 (lesní 
kultury s nepůvodními dřevinami). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2.    

Obr.: Schéma umístění lokality B9 

 
      Pozn. Lokalita B9 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B10 -  Blšany - cihelna (segmenty B68, B69) 

Svahy nad příjezdovou silnicí do Blšan zahrnují i původní cihelnu. Tvoří je kvalitní teplomilné trávníky 
s řadou druhů. Část lokality je kosena, část spontánně zarůstá křovinami (hlohy, slivoň trnka, růže šípková) 
nebo výsadbou (ovocné dřeviny, akát bílý). Biotopově náleží k T3.3D (úzkolisté suché trávníky, porosty 
bez význačného výskytu vstavačovitých)-T3.5 (acidofilní suché trávníky) a K3 (vysoké mezofilní a xerofilní 
křoviny). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3 (segment B69) a na 1 (segment B68). Z druhů 
teplomilných trávníků jmenujme Potentila argentea, Falcaria vulgaris, Carex caryophyllea, Artemisia 
campestris, Melampyrum arvense, Camelina microcarpa. 

Obr.: Schéma umístění lokality B10 

 
      Pozn. Lokalita B10 vymezena fialovou linií 

Lokalita B11 -  Stráně nad Kryrským rybníkem (B61) 

Teplomilné trávníky na jihozápadních svazích nad Kryrským rybníkem, značně eutrofizované, náleží k 
biotopům T3.3 (úzkolisté suché trávníky)-T3.5 (acidofilní suché trávníky), T3.4 (širokolisté suché trávníky) 
a K3 (vysoké mezofilní a xerofilní křoviny). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2. Nalezeny 
byly např. druhy Nonea pulla, Falcaria vulgaris, Potentilla argentea, Sanguisorba minor, Festuca  rupicola.  

Obr.: Schéma umístění lokality B11 

 
      Pozn. Lokalita B11 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B12 -  Mukoděly - stepní stráňka (B52) 

Drobný fragment teplomilných trávníků, podléhající místy eutrofizaci a sukcesi křovin (slivoň trnka, hlohy, 
růže šípková). Biotopově je řazen k T3.3 (úzkolisté suché trávníky)-T3.5 (acidofilní suché trávníky) a K3 
(vysoké mezofilní a xerofilní křoviny). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. 

Obr.: Schéma umístění lokality B12 

 
      Pozn. Lokalita B12 vymezena fialovou linií 

Lokalita B13 -  Blatno -  pod hřbitovem (segment B201) 

Směsný porost řazený k biotopům L7.1 (suché acidofilní doubravy), L3.1 (hercynské dubohabřiny)-L2.2 
(údolní jasanovo-olšové luhy). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2. Najdeme zde např. topol 
x kanadský, dub letní, jasan ztepilý, lísku obecnou, jeřáb ptačí a břízu bělokorou, v bylinném patře např. 
Viola reichenbachiana, Stachys sylvatica, Anemone nemorosa.     

Obr.: Schéma umístění lokality B13 

 
      Pozn. Lokalita B13 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B14 -  Blatno - doubrava (segment B204) 

Fragment mladé acidofilní doubravy přirozeného druhového složení s dominantním dubem letním, 
biotopově řazeným k L7.1 (suché acidofilní doubravy). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2. 

Obr.: Schéma umístění lokality B14   

 
      Pozn. Lokalita B14 vymezena fialovou linií 

Lokalita B15 - Přehořov - bor (segment B212) 

Přirozený fragment boru, biotopově řazený k L8.1 (boreokontinentální bory). Přírodovědná hodnota území 
byla stanovena na 3. Stromové patro tvoří borovice lesní, keřové patro bříza bělokorá, smrk ztepilý. 
V bylinném patře dominují Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Festuca ovina. 

Obr.: Schéma umístění lokality B15 

 
      Pozn. Lokalita B15 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B16 -  Řemešín - podmáčená louka (segment B218) 

Podmáčená bezkolencová louka, biotopově řazená k T1.9 (střídavě vlhké bezkolencové louky). 
Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. V bylinném patře se hojně vyskytují trsy Carex 
paniculata. 

Obr.: Schéma umístění lokality B16 

 
      Pozn. Lokalita B16 vymezena fialovou linií 

Lokalita B1 -  Ondřejov - strže (segment B148) 

Lokalitu tvoří několik zahloubených strží se spontánně vzniklou lesní vegetací s vysokou druhovou 
diverzitou a nízkým stupněm eutrofizace. Vyskytují se biotopy L3.1 (hercynské dubohabřiny), L7.1 (suché 
acidofilní doubravy)-X12 (nálety pionýrských dřevin). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. 
Stromové patro tvoří topol osika, líska obecná, bříza bělokorá, dub letní a jeřáb ptačí. Bylinné patro je 
charakteristické vysokým zastoupením druhů jako je Sanicula europaea, Actaea spicata, Lonicea 
xylosteum, Campanula persicifolia, Silene nutans, Festuca ovina. 

Obr.: Schéma umístění lokality B17 

 
      Pozn. Lokalita B17 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B18 - Niva Bělé (segment B99) 

Zachovalá niva Bělé (oplocena oborovým pletivem), tvořená poměrně kvalitními podmáčenými 
tužebníkovými loukami, jednak reprezentativní nivní olšinou. Biotopově je řazena k L2.2 (údolní jasanovo-
olšové luhy) a T1.6 (vlhká tužebníková lada). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2. Z dřevin 
se uplatňují olše lepkavá, bříza bělokorá a topol osika. Na lokalitě se hojně vyskytuje Trolius altissimus. 

Obr.: Schéma umístění lokality B18 

 
      Pozn. Lokalita B18 vymezena fialovou linií 

Lokalita B19 - Zahrádka - bažinná olšina (segment B96) 

Poměrně hodnotná, reprezentativní ptačincová až smrková olšina je v místě trasy přerušena stávajícím 
průsekem. Biotopově je řazená k L2.2 (údolní jasanovo-olšové luhy)-L1 (mokřadní olšiny). Přírodovědná 
hodnota území byla stanovena na 2. Stromové patro tvoří olše lepkavá, bříza bělokorá, smrk ztepilý. 
V bylinném patře nalezneme Scirpus sylvaticus, Selinum carvifolia, Chaerophyllum hirsutum, Carex 
brizoides, Caltha palustris, Molinia coerulea, Equisetum sylvaticum. 

Obr.: Schéma umístění lokality B19 

 
      Pozn. Lokalita B19 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B20 - Zahrádka - upolínová olšina (segment B94) 

Mladá vodnatá olšina v jejímž lemu se vyskytuje Trolius altissimus. Představuje biotop L2.2 (údolní 
jasanovo-olšové luhy). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. 

Obr.: Schéma umístění lokality B20 

 
      Pozn. Lokalita B20 vymezena fialovou linií 

Lokalita B21- Niva Křelovického potoka (segment B193) 

Kvalitní ukázka na pomezí ptačincové a smrkové olšiny, biotopově řazené k L2.2 (údolní jasanovo-olšové 
luhy) a V4 (makrofytní vegetace vodních toků). Biotop je dán i hydromorfologicky nenarušeným korytem 
Křelovického potoka. Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. Ve stromovém patře najdeme olši 
lepkavou a smrk ztepilý, bylinné patro tvoří zejména Carex brizoides, Caltha palustris, Phalaris 
arundinacea, Chaerophyllum hirsutum. 

Obr.: Schéma umístění lokality B21 

 
      Pozn. Lokalita B21 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B22 - Jezerce - stráně nad Mží (segment B177) 

Stráně říčních teras hostí teplomilnou vegetaci typickou pro mezofyticum Plzeňské pánve. Vyskytují se 
biotopy T3.5 (acidofilní suché trávníky), K3 (vysoké mezofilní a xerofilní křoviny). Přírodovědná hodnota 
území byla stanovena na 3. Trávníky tvoří druhy jako Festuca ovina, Centaurea jacea, Koeleria 
macrantha, Lychnis viscaria, Sanguisorba minor, Dianthus deltoideus. Stráně zarůstají křovinami – růží 
šípkovou, hlohy, slivoní trnkou, ale i dubem letním. 

Obr.: Schéma umístění lokality B22 

 
      Pozn. Lokalita B22 vymezena fialovou linií 

Lokalita B23 - Farma Flusárna - podmáčená louka (segment B159) 

Podmáčená, druhově zachovalá pcháčová louka nedaleko farmy skotu (biotop T1.5 vlhké pcháčové louky). 
Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2. Mezi dominanty patří zejména Cirsium palustre, 
Lysimachia vulgaris, Carex vesicaria, Scirpus sylvaticus, Deschampsia caespitosa, Typha latifolia. 

Obr.: Schéma umístění lokality B23   

 
      Pozn. Lokalita B23 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B24 - Farma Flusárna - olšina (segment B160) 

Vcelku kvalitní olšina vyrůstající zčásti v místě bývalého rybníka byla v minulosti částečně odvodněna 
(biotop L2.2 údolní jasanovo-olšové luhy). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2. Stromové 
patro tvoří olše lepkavá, smrk ztepilý, bříza bělokorá a topol osika. V bylinném patře najdeme např. 
Equisetum fluviatile, Equisetum sylvaticum, Ranunculus repens. 

Obr.: Schéma umístění lokality B24 

 
      Pozn. Lokalita B24 vymezena fialovou linií 

Lokalita B25 - Tůň pod Šibeníkem (segment B155) 

Drobná vodní plocha řazená k biotopu V1F (makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních 
stojatých vod - ostatní porosty) a mající přírodovědnou hodnotu 3. Vyskytují se běžná makrofyta - Elodea 
canadensis, Glyceria fluitans, Juncus effuzus. 

Obr.: Schéma umístění lokality B25 

 
      Pozn. Lokalita B25 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B26 - Šibeník - pastviny (segment B154) 

Druhově bohaté květnaté louky s náletem dřevin na hřebenové partii Šibeníku jsou v současnosti pasené 
skotem. Biotopově se řadí k T1.1 (mezofilní ovsíkové louky)-T2.3B (podhorské až horské smilkové trávníky 
bez jalovce). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2. Z druhů se zde uplatňují Veronica 
chamaedrys, Leucanthemum ircutianum, Campanula patula, Hypochoeris radicata, Avenella flexuosa, 
Nardus stricta. 

Obr.: Schéma umístění lokality B26 

 
      Pozn. Lokalita B26 vymezena fialovou linií 

Lokalita B27 - Pesvice - niva (segment A3) 

Pramenná oblast Srpiny u Pravic je pokrytá ruderalizovanou vegetací s teplomilnými prvky a náletem 
křovin (růže šípková, vrba bílá, hlohy, bez černý). Biotopově se řadí k T3.4 (širokolisté suché trávníky)-X7 
(ruderální bylinná vegetace mimo sídla), K3 (vysoké mezofilní a xerofilní křoviny)-K2.1 (vrbové křoviny 
hlinitých a písčitých náplavů). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2. V bylinném patře 
najdeme Coronilla varia, Trifolium medium, Agrimonia eupatoria, Festuca rupicola, Filipendula vulgaris. 

Obr.: Schéma umístění lokality B27 

 
      Pozn. Lokalita B27 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B28 - Trhlávek (segment A21) 

Kompaktní lesík na kopečku Trhlávek u Chožova představuje biotop L3.1(hercynské dubohabřiny)-L6.4 
(středoevropské bazifilní teplomilné doubravy). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. 
Dominantním druhem stromového patra je dub letní (60-70 let). V bylinném patře najdeme Poa nemoralis, 
Convalaria vulgaris, Vincetoxicum hirundinaria, Melica nutans. 

Obr.: Schéma umístění lokality B28 

 
      Pozn. Lokalita B28 vymezena fialovou linií 

Lokalita B29 - Peruc - V hlubokém (segmenty A27, A28, A29) 

Zaříznuté údolí Debeřského potoka mezi Perucí a Stradonicemi patří k nezajímavějším lokalitám v celé 
délce trasy. Různé expozice reliéfu i geologické podloží vytváří podmínky pro řadu biotopů a druhů. Na 
lokalitě se vyskytují tyto biotopy: L7.3 (subkontinentální borové doubravy), L3.1 (hercynské dubohabřiny), 
L2.2 (údolní jasanovo-olšové luhy)-L1 (mokřadní olšiny). Přírodovědná hodnota území je 2 (segment A27) 
a 3 (segmenty A28, A29). Z mnoha zjištěných druhů je třeba zdůraznit bohaté populace Lilium martagon 
(stovky exemplářů) v olšinách a dubohabřinách. 

Obr.: Schéma umístění lokality B29 

 
      Pozn. Lokalita B29 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B30 - Niva Vranského potoka (segment A33) 

Niva Vranského potoka v místě přechodu plynovodu představuje biotopově K2.1 (vrbové křoviny hlinitých a 
písčitých náplavů)-L2.4 (měkké luhy nížinných řek). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 1. 
Lokalita je významná výskytem vzrostlých topolů černých.  

Obr.: Schéma umístění lokality B30 

 
      Pozn. Lokalita B30 vymezena fialovou linií 

Lokalita B31 - Kalivody - Na Vrabčíně (segmenty A56, A57) 

Okrajové partie džbánských bučin vyznačující se eutrofizací a příměsí hospodářských dřevin. Biotopově 
řazeny k L5.1 (květnaté bučiny). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 3. Ve stromovém patře 
rostou buk lesní (často mohutné exempláře značného stáří), smrk ztepilý, modřín opadavý, habr obecný. 
V bylinném patře najdeme Convallaria majalis, Actaea spicata, Mercurialis perennis. 

Obr.: Schéma umístění lokality B31 

 
      Pozn. Lokalita B31 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B32 - Vysoká Libyně - bory (segmenty A47, A48) 

Na lokalitě se vytvořila zajímavá vegetace na katéně stanovišť podél stávajícího průseku borovými lesy. 
Zastoupeny jsou následující biotopy: T8.2B (sekundární podhorská a horská vřesoviště bez jalovce 
obecného), L8.1 (boreokontinentální bory)-L7.3 (subkontinentální borové doubravy)-X9 (lesní dřeviny s 
nepůvodními dřevinami), R2.3 (přechodová rašeliniště), L10.2 (rašelinné brusnicové bory). Přírodovědná 
hodnota území byla stanovena na 1 (segment A47) a 2 (segment A48). Na pestré mozaice biotopů se 
vyskytuje řada zajímavých rostlinných druhů.  

Obr.: Schéma umístění lokality B32 

 
      Pozn. Lokalita B32 vymezena fialovou linií 

 
Lokalita B33 - Suťový les pod Kamenným vrchem (segment B137) 

Rozsáhlý suťový les na východním svahu Kamenného vrchu představuje biotopově L5.2 (horské klenové 
bučiny)-L4 (suťové lesy)-L5.4 (acidofilní bučiny). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 2. Ve 
stromovém patře dominuje smrk ztepilý, významný je podíl javoru klenu, břízy bělokoré, jeřábu ptačího. 
Bylinné patro reprezentuje Senecio ovatus, Rubus idaeus, Athyrium filix – foemina, Calamagrostis villosa, 
Prenanthes purpurea, Milium effusum, Lysimachia nemorosa.   

Obr.: Schéma umístění lokality B33 

 
      Pozn. Lokalita B33 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B34 - Horská olšina ve strži nad Horou Svaté Kateřiny (segment B228) 

Vegetace horské suťovité olšiny podél bystřiny odráží inverzní charakter zastíněného chladného údolíčka. 
Biotopově představuje L2.1 (horské olšiny s olší šedou)-L5.2 (horské klenové bučiny). Přírodovědná 
hodnota území byla stanovena na 3. Směsné porosty tvoří smrk ztepilý, jeřáb ptačí a olše šedá. V 
bylinném patře rostou Senecio ovatus, Equisetum sylvaticum, Athyrium filix – foemina, Prenanthes 
purpurea, Luzula sylvatica, Polygonatum verticilatum, Lysimachia nemorosa.  

Obr.: Schéma umístění lokality B34 

 
      Pozn. Lokalita B34 vymezena fialovou linií 
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Lokalita B35 - Horské louky s prameništi nad Horou Svaté Kateřiny (segment B227) 

Podmáčené až mezofilní horské louky s prameništi východních svazích nad Horou Svaté Kateřiny 
představují následující biotopy: T1.2 (horské trojštětové louky)-T2.3B (podhorské až horské smilkové 
trávníky bez jalovce), T1.5 (vlhké pcháčové louky)-R1.2 (luční prameniště bez tvorby pěnovců), X13 
(nelesní stromové výsadby mimo sídla). Přírodovědná hodnota území byla stanovena na 1 a 2. Místy se 
jedná o dosti hodnotné louky s řadou soliterních dřevin (bříza bělokorá, jeřáb ptačí, vrba jíva) na snosech. 
Z řady determinovaných rostlinných druhů je třeba zdůraznit hojný výskyt Meum athamanticum. 

Obr.: Schéma umístění lokality B35 

 
      Pozn. Lokalita B35 vymezena fialovou linií 

7.2.3. Fauna 

Entomofauna 

Základním zdrojem informací o entomofauně zájmového území, tzn. v pruhu o šířce 100m na obě strany 
od osy plynovodu, a rovněž širšího okolí zájmového území je studie "Entomologický průzkum: VVTL 
plynovod DN 1400, hranice SRN/ČR - Hora Sv. Kateřiny - Rozvadov - hranice ČR/SRN" (viz. příloha 3.5). 

Zadání entomologického průzkumu bylo stanoveno na základě vegetačního screeningu celé trasy 
plynovodu, který rozdělil zájmové území na hodnotné plochy, určené k zevrubnému průzkumu z důvodu 
možného výskytu zvláště chráněných druhů hmyzu, a méně hodnotné plochy (zejména agrocenózy, 
kulticenózy, méně reprezentativní biotopy), kde nelze předpokládat výskyt zvláště chráněných druhů 
hmyzu. Výstupem entomologického průzkumu je tedy popis entomofauny vztažený k celé trase plynovodu, 
podrobný popis hodnotných ploch včetně seznamu nalezených druhů a lokalizace nalezených zvláště 
chráněných a vzácných druhů hmyzu. 

V zájmovém území bylo v sezóně 2007 determinováno celkem 115 druhů hmyzu ze šesti řádů. Nalezené 
taxony jsou charakteristické pro jednotlivé biotopy a kvalitně charakterizují složení zdejší entomofauny. 
Souhrn všech nalezených taxonů obsahuje výše zmíněná studie. V rámci průzkumu bylo zjištěno osm 
zvláště chráněných druhů a další tři druhy uvedené v Červeném seznamu. 
V následujícím textu této podkapitoly jsou uvedeny všechny entomologicky významnější lokality, včetně 
jejich lokalizace a stručné charakteristiky, a soupis zvláště chráněných a vzácných druhů hmyzu, včetně 
jejich lokalizace, stanoviště a statusu dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., popř. Červeného seznamu. 
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 Varianta A  

Varianta A trasy plynovodu je v potencionálním střetu s následujícími entomologicky hodnotnějšími 
lokalitami: 

Lokalita č.1 (zahrnuje částečně i zájmové území alternativního vedení trasy mezi Horou Svaté Kateřiny 
a Brandovem), Lokalita č.2, Lokalita č.4, Lokalita č.7, Lokalita č.8. 

Pozn.: Segmenty vegetačního screeningu odpovídající těmto lokalitám jsou uvedeny v části "Charakteristika 
entomologicky hodnotnějších lokalit" této podkapitoly. 

Varianta A trasy plynovodu je v potencionálním střetu s populacemi následujících zvláště chráněných 
druhů hmyzu dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.: 

• Calosoma inquisitor (lokalita č.2) 
• Apatura iris (lokalita č.2, 4) 
• Bombus terrestris (lokalita č.1, 7) 
• Cincidela campestris (lokalita č.2, 4, 7) 

Varianta A trasy plynovodu je v potencionálním střetu s populacemi následujících vzácných druhů hmyzu 
dle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky-Bezobratlí (Farkač et al., 2005), které však 
nejsou chráněny dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.: 

• Arginnis adippe (lokalita č.2) 

 Varianta B  

Varianta B trasy plynovodu je v potencionálním střetu s následujícími entomologicky hodnotnějšími 
lokalitami: 

Lokalita č.1 (zahrnuje částečně i zájmové území alternativního vedení trasy mezi Horou Svaté Kateřiny 
a Brandovem), Lokalita č.2, Lokalita č.3, Lokalita č.5, Lokalita č.6, Lokalita č.7, Lokalita č.8. 

Pozn.: Segmenty vegetačního screeningu odpovídající těmto lokalitám jsou uvedeny v části "Charakteristika 
entomologicky hodnotnějších lokalit" této podkapitoly. 

Varianta B trasy plynovodu je v potencionálním střetu s populacemi následujících zvláště chráněných 
druhů hmyzu dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.: 

• Tropinota hirta (lokalita č.5) 
• Calosoma inquisitor (lokalita č.2) 
• Oxythyrea funesta (lokalita č.3, 5) 
• Apatura iris (lokalita č.2) 
• Iphiclides podalirius (lokalita č.3, 5) 
• Bombus terrestris (lokalita č.1, 3, 5, 6, 7) 
• Cincidela campestris (lokalita č.2, 5, 6, 7) 
• Papilio machaon (lokalita č.3, 5) 

Varianta B trasy plynovodu je v potencionálním střetu s populacemi následujících vzácných druhů hmyzu 
dle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky-Bezobratlí (Farkač et al., 2005), které však 
nejsou chráněny dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.: 

• Aporia crataegi (lokalita č.3, 5) 
• Satyrium acaciae (lokalita č.3, 5) 
• Arginnis adippe (lokalita č.2) 
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Souhrn a charakteristika zvláště chráněných a vzácných druhů hmyzu v zájmovém území 

Tab. Souhrn a lokalizace zvláště chráněných druhů hmyzu* v zájmovém území 

Druh - český název Druh-vědecký název Status* Stanoviště Lokality výskytu** 
Zlatohlávek huňatý Tropinota hirta silně ohrožený vázaný svým vývojem na 

kořínky různých trav 
rostoucích na 
nezastíněných stepních 
trávnících 

5 

Krajník hnědý Calosoma inquisitor ohrožený listnaté lesy 2 
Zlatohlávek Oxythyrea funesta ohrožený larvy žijí na koříncích 

trav, dospělci posedávají 
na rozmanitých květech 

3, 5 

Batolec duhový Apatura iris ohrožený žír housenek probíhá na 
různých druzích vrb 

2, 4 

Otakárek ovocný Iphiclides podalirius ohrožený vývoj housenek probíhá 
na různých druzích hlohů 

3, 5 

Čmelák zemní Bombus terrestris ohrožený  1, 3, 5, 6, 7 
Svižník polní Cincidela campestris ohrožený Imago i larva dávají 

přednost písčitým půdám 
se sporou nízkou 
vegetací 

2, 4, 5, 6, 7 

Otakárek fenyklový Papilio machaon ohrožený vývoj na mrkvovitých 
rostlinách 

3, 5 

* dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.; 
** viz. následující text 

Tab. Další ochranářsky zajímavé entomologické nálezy v zájmovém území 

Druh - český název Druh-vědecký název Status* Stanoviště Lokality výskytu** 
Bělásek ovocný Aporia crataegi téměř ohrožený lesostepi a křoviny, vývoj 

na hlohu 
3, 5 

Ostruháček kapinicový Satyrium acaciae zranitelný vývoj probíhá na trnce 
obecné 

3, 5 

Perleťovec prostřední Arginnis adippe zranitelný housenky žijí na různých 
druzích violek 

2 

* dle Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí (Farkač et al., 2005); 
** viz. další text 
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Charakteristika entomologicky hodnotnějších lokalit 

Lokalita č.1 - Hora Svaté Kateřiny (segment B142)  

Lokalita představuje mírně podmáčenou extenzivní pastvinu s vlhkomilnou vegetací a malou tůní, která je 
refugiem několika druhů vážek. Kvetoucí pastvina je zároveň shromaždištěm velkého počtu motýlů, kteří 
zde nacházejí dostatek nektaronosných rostlin. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.1 

 
      Pozn. Lokalita č.1 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.2 - Drmaly (zahrnuje segmenty B115-B117) 

Lokalita představuje starou údolní cestu spojující obce Drmaly a Pyšná, v současnosti neprůjezdnou. 
Zarůstající květnaté okraje, které lemují celou cestu, jsou velmi významným shromaždištěm rozmanitého 
hmyzu v jinak lesnatém okolí. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.2 

 
      Pozn. Lokalita č.2 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.3: Přívlaky (segment B80) 

Lokalita představuje xerotermní stráň postupně zarůstající akátem, hlohy a šípky. Je to místo výskytu 
druhů hmyzu vázaných na krátkostébelné trávníky a křovinaté stráně.  

Obr.: Schéma umístění lokality č.3 

 
      Pozn. Lokalita č.3 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.4 - Peruc (segmenty A26-A29) 

Lokalita představuje udržovaný bezlesý pás protínající zaříznuté údolí Débeřského potoka. Na jižně 
orientovaných disturbovaných svazích se vyskytují velké populace svižníka polního. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.4 

 
      Pozn. Lokalita č.4 vymezena fialovou linií 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 94 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

Lokalita č.5 - Blšany (zahrnuje segmenty B68, B69)  

Lokalita představuje xerotermní svahy s porostem krátkostébelných trávníků zarůstající teplomilnými 
křovinami. Významné jsou i části svahů obnažené na substrát, kde probíhá vývoj mnoha druhů 
blanokřídlého hmyzu. Významná jako refugium teplomilného hmyzu. Na význam území ukazuje výskyt 
zvláště chráněných zlatohlávků Tropinota hirta i Oxythyrea funesa, svižníka polního a motýlů otakárka 
ovocného, otakárka fenyklového a ohrožených druhů ostruháčka kapinicového a běláska ovocného. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.5 

 
      Pozn. Lokalita č.5 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.6 - Vroutek (segment B61) 

Lokalita představuje xerotermní svahy s porostem krátkostébelných trávníků a zarůstající teplomilnými 
křovinami.  

Obr.: Schéma umístění lokality č.6 

 
      Pozn. Lokalita č.6 vymezena fialovou linií 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 95 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

Lokalita č.7 - Jezerce (segment B177) 

Lokalita představuje suché trávníky s porostem teplomilných křovin. Významná jako místo koncentrace 
hmyzu z okolních luk.  

Obr.: Schéma umístění lokality č.7 

 
      Pozn. Lokalita č.7 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.8 - Přimda (segment B154) 

Lokalita představuje spásanou pastvinu s remízy. Vyskytují se druhy hmyzu běžné v okolní krajině. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.8 

 
      Pozn. Lokalita č.8 vymezena fialovou linií 
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7.2.3.2. Fauna obratlovců 

Základním zdrojem informací o fauně obratlovců zájmového území, tzn. v pruhu o šířce 100m na obě 
strany od osy plynovodu, a rovněž širšího okolí zájmového území je studie "Vertebratologický průzkum: 
VVTL plynovod DN 1400, hranice SRN/ČR - Hora Sv. Kateřiny - Rozvadov - hranice ČR/SRN" (viz. příloha 
3.4).  

Zadání vertebratologického průzkumu bylo stanoveno na základě vegetačního screeningu celé trasy 
plynovodu, který rozdělil zájmové území na hodnotné plochy, určené k zevrubnému průzkumu z důvodu 
možného výskytu zvláště chráněných druhů obratlovců (např. zachovalé lesní celky, vodní plochy a toky, 
rozsáhlejší křoviny, výslunné stráně), a méně hodnotné plochy (intravilány, agrocenoózy, kulticenózy), kde 
nelze předpokládat výskyt zvláště chráněných druhů obratlovců. Výstupem vertebratologického průzkumu 
je tedy popis fauny obratlovců vztažený k celé trase plynovodu, soupis všech nalezených taxonů a jejich 
lokalizace a soupis nalezených zvláště chráněných druhů obratlovců, včetně jejich biotopu, početnosti a 
lokalizace.  

Tab. Přehled hlavních biotopů ve vztahu k ochranářsky významným druhům obratlovců 

Biotop Příklady druhů 
Křovinaté stráně, sady ťuhýk obecný, pěnice vlašská, krutihlav obecný, slavík obecný 
Louky, pastviny chřástal polní, křepelka polní, bramborníček hnědý 
Agrocenózy koroptev polní, křeček polní 
Bučiny budníček lesní, žluna šedá, krkavec velký 
Doubravy, dubohabřiny včelojed lesní, veverka obecná 
Bory (včetně kulturních) skřivan lesní, lelek lesní 
Smrčiny tetřívek obecný, zmije obecná 
Suťové lesy, skály slepýš křehký, zmije obecná, užovka hladká 
Mokřady a vodní biotopy bobr evropský, moták pochop, užovka obojková, skokan skřehotavý, 

ropucha obecná, skokan hnědý 

V zájmovém území bylo v sezóně 2007 determinováno celkem 105 druhů obratlovců (ryby - 1 druh, 
obojživelníci - 6 druhů, plazi - 6 druhů, ptáci - 75 druhů, savci - 17 druhů). Souhrn všech nalezených 
taxonů obsahuje výše zmíněná studie. V rámci průzkumu bylo zjištěno 37 zvláště chráněných druhů 
obratlovců. 

V následujícím textu této podkapitoly jsou uvedeny všechny vertebratologicky významnější lokality 
v zájmovém území, včetně jejich lokalizace a stručné charakteristiky, a soupis zvláště chráněných druhů 
obratlovců, včetně jejich lokalizace, početnosti, stanoviště a statusu dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 

 Varianta A  

Varianta A trasy plynovodu je v potencionálním střetu s následujícími vertebratologicky hodnotnějšími 
lokalitami: 

Lokalita č.1, Lokalita č.2, Lokalita č.3, Lokalita č.4, Lokalita č.5, Lokalita č.6, Lokalita č.7, Lokalita č.8, 
Lokalita č.9, Lokalita č.10, Lokalita č.11, Lokalita č.12, Lokalita č.13, Lokalita č.14, Lokalita č.30, 
Lokalita č.31, Lokalita č.32, Lokalita č.33, Lokalita č.34 (zahrnuje částečně i zájmové území 
alternativního vedení trasy mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem), Lokalita č.35, Lokalita č.36, 
Lokalita č.37, Lokalita č.38, Lokalita č.39, Lokalita č.40, Lokalita č.41, Lokalita č.42, Lokalita č.43, 
Lokalita č.44, Lokalita č.45. 

Pozn.: Segmenty vegetačního screeningu odpovídající těmto lokalitám jsou uvedeny v části "Charakteristika 
vertebratologicky hodnotnějších lokalit" této podkapitoly. 

Varianta A trasy plynovodu je v potencionálním střetu s populacemi následujících zvláště chráněných 
druhů obratlovců dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 

• Rana ridibunda (lokalita č.37) 
• Vipera berus (lokality č.1, 3, 33, 34, 35) 
• Milvus migrans (lokalita č.4) 
• Miliaria calandra (lokality č.38, 39) 
• Triturus alpestris (lokality č.2, 3, 35) 
• Rana kl. esculenta (lokality č.3, 4, 30, 31, 38, 45) 
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• Bombina variegata (lokalita č.7) 
• Anguis fragilis (lokality č.3, 10, 43) 
• Lacerta agilis (lokality č.9, 40) 
• Zootoca vivipara (lokality č.1, 32, 33, 34) 
• Coronella austriaca (lokalita č.40) 
• Crex crex (lokalita č.36) 
• Perdix perdix (lokalita č.40) 
• Accipiter nisus (lokalita č.32) 
• Pernis apivorus (lokalita č.45) 
• Coturnix coturnix (lokalita č.38) 
• Tetrao tetrix (lokalita č.33) 
• Jynx torquilla (lokalita č. 41) 
• Caprimulgus europaeus (lokalita č.45) 
• Lululla arborea (lokality č.5, 45) 
• Oriolus oriolus (lokalita č.39) 
• Castor fiber (lokalita č.2) 
• Phoxinus phoxinus (lokalita č.9) 
• Bufo bufo (lokality č.1, 32, 35, 36, 45) 
• Natrix natrix (lokality č.7, 11, 14, 37) 
• Circus aeruginosus (lokality č.4, 9) 
• Apus apus (přechodně zřejmě ve všech lokalitách) 
• Lanius collurio (lokality č.13, 31, 38, 41) 
• Hirundo rustica (přechodně zřejmě ve všech lokalitách) 
• Saxicola rubetra (lokality č.36, 38) 
• Muscicapa striata (lokalita č.14) 
• Corvus corax (lokality č.32, 41) 
• Sciurus vulgaris (lokality č.1, 3, 5, 32, 35) 

 Varianta B  

Varianta B trasy plynovodu je v potencionálním střetu s následujícími vertebratologicky hodnotnějšími 
lokalitami: 

Lokalita č.1, Lokalita č.2, Lokalita č.3, Lokalita č.4, Lokalita č.5, Lokalita č.6, Lokalita č.7, Lokalita č.8, 
Lokalita č.9, Lokalita č.10, Lokalita č.11, Lokalita č.12, Lokalita č.13, Lokalita č.14, Lokalita č.15, 
Lokalita č.16, Lokalita č.17, Lokalita č.18, Lokalita č.19, Lokalita č.20, Lokalita č.21, Lokalita č.22, 
Lokalita č.23, Lokalita č.24, Lokalita č.25, Lokalita č.26, Lokalita č.27, Lokalita č.28, Lokalita č.29, 
Lokalita č.30, Lokalita č.31, Lokalita č.32, Lokalita č.33, Lokalita č.34 (zahrnuje částečně i zájmové 
území alternativního vedení trasy mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem), Lokalita č.35, Lokalita 
č.36. 

Pozn.: Segmenty vegetačního screeningu odpovídající těmto lokalitám jsou uvedeny v části "Charakteristika 
vertebratologicky hodnotnějších lokalit" této podkapitoly. 

Varianta A trasy plynovodu je v potencionálním střetu s populacemi následujících zvláště chráněných 
druhů obratlovců dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 

• Rana ridibunda (lokalita č.37) 
• Vipera berus (lokality č.1, 3, 33, 34, 35) 
• Milvus migrans (lokalita č.4) 
• Miliaria calandra (lokality č.38, 39) 
• Triturus alpestris (lokality č.2, 3, 35) 
• Rana kl. esculenta (lokality č.3, 4, 30, 31, 38, 45) 
• Bombina variegata (lokalita č.7) 
• Anguis fragilis (lokality č.3, 10, 43) 
• Lacerta agilis (lokality č.9, 40) 
• Zootoca vivipara (lokality č.1, 32, 33, 34) 
• Coronella austriaca (lokalita č.40) 
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• Crex crex (lokalita č.36) 
• Perdix perdix (lokalita č.40) 
• Accipiter nisus (lokalita č.32) 
• Pernis apivorus (lokalita č.45) 
• Coturnix coturnix (lokalita č.38) 
• Tetrao tetrix (lokalita č.33) 
• Jynx torquilla (lokalita č. 41) 
• Caprimulgus europaeus (lokalita č.45) 
• Lululla arborea (lokality č.5, 45) 
• Oriolus oriolus (lokalita č.39) 
• Castor fiber (lokalita č.2) 
• Phoxinus phoxinus (lokalita č.9) 
• Bufo bufo (lokality č.1, 32, 35, 36, 45) 
• Natrix natrix (lokality č.7, 11, 14, 37) 
• Circus aeruginosus (lokality č.4, 9) 
• Apus apus (přechodně zřejmě ve všech lokalitách) 
• Lanius collurio (lokality č.13, 31, 38, 41) 
• Hirundo rustica (přechodně zřejmě ve všech lokalitách) 
• Saxicola rubetra (lokality č.36, 38) 
• Muscicapa striata (lokalita č.14) 
• Corvus corax (lokality č.32, 41) 
• Sciurus vulgaris (lokality č.1, 3, 5, 32, 35) 

Souhrn a charakteristika zvláště chráněných druhů obratlovců v zájmovém území 
Tab. Souhrn a lokalizace zvláště chráněných druhů obratlovců* v zájmovém území 

Druh - český název Druh-vědecký název Status* Biotop Početnost Lokality výskytu** 
Skokan skřehotavý Rana ridibunda kriticky 

ohrožený 
nížinné vodní plochy, 
mokřady se stojatou vodou - 
celoroční výskyt 
(rozmnožování, zimování) 

desítky 26, 37 

Zmije obecná Vipera berus kriticky 
ohrožený 

okraje lesů a rozptýlené 
nálety dřevin v blízkosti 
vlhčích luk, okraje vrchovišť, 
téměř výhradně ve vyšších 
polohách 

jednotlivé 
exempláře 

1, 3, 33, 34, 35 

Luňák hnědý Milvus migrans kriticky 
ohrožený 

listnaté remízy v zemědělské 
krajině nížinných či 
pahorkatinných poloh, 
významná vazba na lužní 
biotopy 

jeden hnízdní 
pár 

4 

Strnad luční Miliaria calandra kriticky 
ohrožený 

luční porosty nižších poloh, 
často  zruderalizované, 
s roztroušenými keři 

jednotlivé 
hnízdní páry 

21, 25, 27, 38, 39 

Čolek horský Triturus alpestris silně 
ohrožený 

malé vodní plochy, často jen 
kaluže, částečně zastíněné, 
v lesnatých oblastech vyšších 
poloh 

desítky 
jedinců 

2, 3, 35 

Skokan zelený Rana kl. esculenta silně 
ohrožený 

vodní plochy nejrůznějšího 
charakteru 

desítky až 
stovky 
jedinců 

3, 4, 30, 31, 38, 
45 

Kuňka žlutobřichá Bombina variegata silně 
ohrožený 

drobné vodní plochy, často 
pouze kaluže, spíše 
v otevřené krajině 

desítky 
jedinců 

7 

Slepýš křehký Anguis fragilis silně 
ohrožený 

ekologicky plastický druh – 
vlhčí luční porosty, okraje 
lesů, porosty křovin 

jednotlivé 
exempláře 

3, 10, 43 

Ještěrka obecná Lacerta agilis silně 
ohrožený 

xerotermní trávníky, skalní 
výchozy, snosy kamení 

až desítky 
jedinců 

9, 20, 21, 23, 25, 
27, 40 

Ještěrka živorodá Zootoca vivipara silně 
ohrožený 

vlhčí luční porosty a okraje 
rašelinišť ve vyšších 
polohách 

desítky 
jedinců 

1, 32, 33, 34 

Užovka hladká Coronella austriaca silně 
ohrožený 

xerotermní trávníky 
s křovinami, kamenité sutě 

ojedinělý 
exemplář 

40 
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Druh - český název Druh-vědecký název Status* Biotop Početnost Lokality výskytu** 
Chřástal polní Crex crex silně 

ohrožený 
vlhké horské louky a pastviny, 
často se skupinami křovitých 
vrb 

jeden volající 
samec 

36 

Koroptev polní Perdix perdix silně 
ohrožený 

agrocenózy, ruderály jeden hnízdní 
pár 

40 

Krahujec lesní Accipiter nisus silně 
ohrožený 

lesní porosty, zemědělská 
krajina 

jednotlivé 
exempláře 

18, 32 

Včelojed lesní Pernis apivorus silně 
ohrožený 

mozaika lesních a 
travinobylinných společenstev

jeden hnízdní 
pár 

45 

Křepelka polní Coturnix coturnix silně 
ohrožený 

agrocenózy, louky a pastviny jednotlivé 
hnízdní páry 

16, 17, 19, 29, 38 

Tetřívek obecný Tetrao tetrix silně 
ohrožený 

rašeliniště, vřesoviště, vlhké 
luční porosty, nálety 
pionýrských dřevin 

několik 
hnízdních 
párů 
 

33 

Krutihlav obecný Jynx torquilla silně 
ohrožený 

suché trávníky v mozaice 
s lesíky či skupinami stromů, 
podmínkou je výskyt 
doupných stromů 

jednotlivé 
hnízdní páry 

16, 21, 41 

Lelek lesní Caprimulgus 
europaeus 

silně 
ohrožený 

osluněné okraje (borových) 
lesů, vřesoviště, xerotermní 
lokality 

jeden hnízdní 
pár (?) 

45 

Pěnice vlašská Sylvia nisoria silně 
ohrožený 

porosty křovin na 
xerotermních lokalitách 
nižších poloh 

jednotlivé 
hnízdní páry 

18, 19, 20, 21, 26 

Skřivan lesní Lululla arborea silně 
ohrožený 

okraje (borových) lesů 
s malou pokryvností 
bylinného patra 

jednotlivé 
hnízdní páry 

5, 45 

Žluva hajní Oriolus oriolus silně 
ohrožený 

remízy list. dřevin, lužní lesy, 
doubravy 

jednotlivé 
hnízdní páry 

16, 25, 39 

Křeček polní Cricetus cricetus silně 
ohrožený 

agrocenózy a travinobylinná 
vegetace po jejich obvodu 

jednotlivé 
exempláře 

23 

Bobr evropský Castor fiber silně 
ohrožený 

údolní nivy, lužní lesy, vodní 
nádrže 

několik párů 2 

Střevle potoční Phoxinus phoxinus ohrožený toky a nádrže se zachovalým 
vodním prostředím 
 

jednotlivé 
exempláře 

9 

Ropucha obecná Bufo bufo ohrožený vodní nádrže nejrůznějšího 
charakteru a jejich okolí 

až desítky 
exemplářů 

1, 27, 32, 35, 36, 
45 

Užovka obojková Natrix natrix ohrožený okolí vodních toků a nádrží jednotlivé 
exempláře 

7, 11, 14, 37 

Jestřáb lesní Accipiter gentilis ohrožený mozaika lesních biotopů a 
zemědělská krajiny 

ojedinělé 
pozorování 

41 

Moták pochop Circus aeruginosus ohrožený porosty litorálních makrofyt, 
event. agrocenózy (obilniny) 
 

jednotlivé 
hnízdní páry 

4, 9, 22, 27 

Rorýs obecný Apus apus ohrožený hnízdním biotopem jsou 
výhradně lidská sídla 
 

(pouze) 
zaletují až 
desítky 
jedinců 

přechodně 
zřejmě ve všech 
lokalitách 

Slavík obecný Luscinia 
megarhynchos 

ohrožený lužní lesy, porosty křovin 
v nižších polohách 

jednotlivé 
hnízdní páry 

18, 19, 21, 23, 27 

Ťuhýk obecný Lanius collurio ohrožený xerotermní travinobylinné 
porosty s roztroušenými 
dřevinami (keři) 

jednotlivé 
hnízdní páry 

13, 16, 18, 19, 
20, 21, 25, 26, 
31, 38, 41 

Vlaštovka obecná Hirundo rustica ohrožený lidská sídla hlavně 
venkovského charakteru 

desítky 
jedinců 

přechodně 
zřejmě ve všech 
lokalitách 

Bramborníček hnědý Saxicola rubetra ohrožený louky a pastviny, porosty 
ruderálních bylin 
s jednotlivými keři 

jednotlivé 
hnízdní páry 

36, 38 

Lejsek šedý Muscicapa striata ohrožený lužní lesy, remízy, zahrady jeden hnízdní 
pár 

14 

Krkavec velký Corvus corax ohrožený lesní porosty různého typu, 
zemědělská krajina 

jednotlivé 
páry 

32, 41 

Veverka obecná Sciurus vulgaris ohrožený lesní porosty, parky jednotlivé 
exempláře 

1, 3, 5, 15, 32, 35 

* dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.; ** viz. následující text 
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Charakteristika vertebratologicky hodnotnějších lokalit 

Lokalita č. 1- Rozvadov (zahrnuje segmenty B3-B7) 

Biotop je tvořen mozaikou lesních (smrkových) porostů a porostů vlhkých luk s nálety pionýrských dřevin, 
event. křovitých vrb. Význačný je výskyt víceméně horských druhů, především zmije obecné a ještěrky 
živorodé. Fauna ptáků bez ochranářsky významných druhů. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.1 

 
      Pozn. Lokalita č.1 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.2 - Svatá Kateřina (segment B8) 

Trasa prochází v těchto místech širokou a geomorfologicky a vegetačně zachovalou nivou potoka, která je 
zároveň chráněna jako EVL Kateřinský a Nivní potok (předmětem ochrany je populace bobra evropského). 

Obr.: Schéma umístění lokality č.2 

 
      Pozn. Lokalita č.2 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.3 - Přimda (zahrnuje segment B10) 

Jižní svahy Ovčího kopce s lesními porosty (převážně smrčiny), ale také porosty luk a nálety pionýrských 
dřevin vyrostlými na trase předchozí pokládky plynovodu. Kromě běžných, hlavně lesních druhů ptáků, 
zjištěn výskyt zmije obecné, slepýše křehkého a veverky obecné. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.3 

 
      Pozn. Lokalita č.3 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.4 - Bor u Tachova-jih (zahrnuje segmenty B164, B166-B171) 

Trasa prochází hlavně po zemědělsky využívaných plochách mezi několika rybníky Borské rybniční 
soustavy, mozaiku biotopů doplňují vlhké luční porosty několika typů. Lokalita je místem rozmnožování 
skokana zeleného (okolí rybníka Obora) a frekventovaným potravním biotopem motáka pochopa a luňáka 
hnědého. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.4 

 
      Pozn. Lokalita č.4 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.5 - Holostřevy (zahrnuje segment B173) 

Lokalita představuje lesní okraje suchých borů kulturního původu s mezernatou acidofilní vegetací keříčků 
(brusnice borůvka, brusnice brusinka, vřes obecný). Lokalita je cenná hnízdním především výskytem 
skřivana lesního, v lesním porostu opakovaně zjištěn výskyt veverky obecné. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.5 

 
      Pozn. Lokalita č.5 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.6 - Milíkov (zahrnuje segmenty B177-B181) 

Lokalita představuje překřížení trasy plynovodu a řeky Mže, s vyvinutými břehovými porosty (olše lepkavá, 
hojné keřové porosty). V korytě řeky ani na přilehlých svazích říční nivy nebyl prokázán výskyt ochranářsky 
významných druhů obratlovců. Ornitocenóza říční nivy je ovšem zastoupena množstvím druhů 
charakteristických pro tento typ biotopu. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.6 

 
      Pozn. Lokalita č.6 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.7 - Trpísty - Úterský potok (zahrnuje segmenty B189-B193) 

Široká, nezalesněná niva Úterského potoka s lučními porosty je v lokalitě nejcennějším biotopem. Zde byl 
prokázán výskyt užovky obojkové. Zalesněné svahy údolí a niva Rozněvického potoka jsou druhově 
poněkud chudší, byl zde ale ve zvodnělých depresích nalezen rozmnožovací biotop kuňky žlutobřiché. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.7 

 
      Pozn. Lokalita č.7 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.8 - Hvožďany (zahrnuje segment B195) 

Trasa plynovodu prochází pastevním areálem a vlhkými travinobylinnými společenstvy v nivě Žebráckého 
potoka. Byl pozorován výskyt běžných druhů ptáků potočních niv, nicméně bez ochranářsky významných 
druhů. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.8 

 
      Pozn. Lokalita č.8 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.9 - Úněšov - východ (zahrnuje segmenty B85-B92) 

Biotopy lokality tvoří hlavně nivní vegetace Podmokelského potoka, ale také okraje borů a smrčin na jeho 
levém břehu. Významnou část plochy lokality tvoří trvalé travní porosty, využívané jako pastviny. Na 
lesním průseku prokázán roztroušený výskyt silně ohrožené ještěrky obecné. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.9 

 
      Pozn. Lokalita č.9 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.10 - Zahrádka (zahrnuje segment B96) 

Lokalita představuje mozaiku lesních porostů (smrk, borovice), náletů pionýrských dřevin a lokálně 
podmáčených nelesních typů vegetace. Ze zvláště chráněných druhů zjištěn spíše ojedinělý výskyt 
slepýše křehkého. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.10 

 
      Pozn. Lokalita č.10 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.11 - Vrtba (zahrnuje segmenty B98, B99) 

Okraje lesních porostů (lesní lemy) a především zemědělsky využívané plochy převažují v této lokalitě. 
Zastoupeny jsou ovšem i keřové porosty podél komunikací. Několik ornitocenóz s výskytem běžnějších 
druhů ptáků doplňuje výskyt silně ohrožené užovky obojkové. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.11 

 
      Pozn. Lokalita č.11 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.12 - Líté u Dolní Bělé (zahrnuje segmenty B143, B144)    

Lokalita představuje biotopy otevřené, zemědělsky využívané krajiny bez výskytu ochranářsky 
významnějších druhů. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.12 

 
      Pozn. Lokalita č.12 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.13 - Dražeň - východ (zahrnuje segment B145)  

Lokalita představuje mozaiku lučních a keřových biotopů bez výskytu ochranářsky významnějších druhů. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.13 

 
      Pozn. Lokalita č.13 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.14 - Ondřejov - Střela (zahrnuje segmenty B149, B150, B152, B223) 

Biotopy nivy Střely se zachovalým břehovým porostem (výskyt lejska šedého a užovky obojkové) doplňují 
hlavně porosty mezofilních křovin s druhově poměrně pestrými ptačími společenstvy. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.14 

 
      Pozn. Lokalita č.14 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.15 - Žihle - jih (zahrnuje segmenty B209, B210, B212, B213) 

Trasa plynovodu prochází mozaikou kulturních borů a několika typy nelesních, hlavně lučních biotopů. Ze 
zvláště chráněných druhů potvrzen výskyt veverky obecné. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.15 

 
      Pozn. Lokalita č.15 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.16 - Blatno - západ (zahrnuje segmenty B199-B201, B205, B206) 

Fauna obratlovců lokality je už typická pro oblast středočeských nížin a teplých pahorkatin. Bohaté porosty 
mezofilních křovin, výsadby topolů a zbytky údolního luhu hostí populace krutihlava obecného, ťuhýka 
obecného a žluvy hajní. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.16 

 
      Pozn. Lokalita č.16 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.17 - Ležky - sever (zahrnuje segmenty B50-B52) 

Poměrně uniformní biotopy lokality jsou tvořeny hlavně agrocenózami a sporými porosty křovina při 
okrajích polí. Zaznamenán byl hnízdní výskyt křepelky polní. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.17 

 
      Pozn. Lokalita č.17 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.18 - Mukoděly - Blšanka (zahrnuje segmenty B53-B55) 

Břehový porost Blšanky, tvořený hlavně olší lepkavou navazuje na husté a plošně rozsáhlé porosty 
mezofilních křovin v erozních rýhách při okraji polí a chmelnic. Zaznamenán byl hnízdní výskyt pěnice 
vlašské, slavíka obecného a ťuhýka obecného. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.18 

 
      Pozn. Lokalita č.18 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.19 - Kryry - nádrž (zahrnuje segmenty B56, B57, B59) 

Strukturálně biotopově poměrně pestrá lokalita s význačným zastoupením keřových společenstev 
v agrocenózách a specifických biotopů břehů vodní nádrže. V polích zaznamenáno hnízdiště křepelky 
polní, v rozsáhlých hložinách početné populace slavíka obecného, ťuhýka obecného a pěnice vlašské. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.19 

 
      Pozn. Lokalita č.19 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.20 - Kryry - svah (zahrnuje segmenty B60, B61) 

Lokalita představuje prudký svah jihozápadní orientace s xerotermními keřovými a travinobylinnými 
formacemi. Zaznamenán byl hnízdní výskyt pěnice vlašské, ťuhýka obecného a celé řady ptačích druhů 
keřových biotopů a poměrně hojný výskyt ještěrky obecné. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.20 

 
      Pozn. Lokalita č.20 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.21 - Blšany - svahy (zahrnuje segmenty B68, B69) 

Jedna z přírodně nejhodnotnějších a druhově nejbohatších lokalit na celé trase. Biotopy tvoří mozaiku 
xerotermních trávníků, mezofilních křovina náletů, event.výsadeb listnatých dřevin. Prokázán byl hnízdní 
výskyt krutihlava obecného, slavíka obecného, ťuhýka obecného, strnada lučního a pěnice vlašské. 
Poměrně početná je rovněž populace ještěrky obecné. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.21 

 
      Pozn. Lokalita č.21 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.22 - Sýrovice - východ (zahrnuje segment B71) 

Západně orientovaný svah s travinobylinnou vegetací a porosty křovin, obklopený rozsáhlými plochami 
agrocenóz. Potravní, pravděpodobně i hnízdní biotop pochopa rákosního. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.22 

 
      Pozn. Lokalita č.22 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.23 - Žabokliky - Liboc (zahrnuje segmenty B73, B74) 

Lokalita představuje nivu Liboce se zbytkem lužního lesa, s lučními porosty v ploché a keřovitými porosty 
ve vyvýšené části nivy. Navazující agrocenózy, především ale hrana sprašové terasy. Zaznamenán byl 
výskyt křečka polního, v porostech mezofilních křovin početná populace slavíka obecného a ťuhýka 
obecného. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.23 

 
      Pozn. Lokalita č.23 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.24 - Břežany - pískovna (zahrnuje segment B76) 

Na této lokalitě, představované travnatým svahem obklopeným ornou půdou a ruderálními společenstvy po 
obvodu provozované pískovny, nebyly zjištěny žádné ochranářsky významné druhy. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.24 

 
      Pozn. Lokalita č.24 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.25 - Číňov - step (zahrnuje segment B77) 

Lokalita představuje xerotermní trávník („step“) s roztroušenými, mezernatými porosty křovin a fragmentem 
doubravy. Zaznamenán byl hnízdní výskyt strnada lučního, ťuhýka obecného a žluvy hajní. V kamenném 
snosu (ale zřejmě i jinde) je rozmnožovací biotop ještěrky obecné. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.25 

 
      Pozn. Lokalita č.25 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.26 - Stranná - Ohře (zahrnuje segmenty B79, B80) 

Nejvýznamnějším biotopem v lokalitě je tůň s bohatou litorální vegetací a početnou populací skokana 
skřehotavého. Břehový porost a koryto Ohře v lokalitě je bez prokázaného výskytu zvláště chráněných 
druhů. V křovinatých porostech na levém břehu Ohře zaznamenány početné populace pěnice vlašské a 
ťuhýka obecného. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.26 

 
      Pozn. Lokalita č.26 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.27 - Hrušovany - svah (zahrnuje segmenty B81-B84) 

Lokalita představuje údolní nivu potoka Hutná s břehovými porosty olší a jasanů, podmáčenými loukami a 
porostem rákosu, ve vyšších polohách svahů jsou xerotermní trávníky s roztroušenými keři růží, trnek a 
hlohů. V rákosině zaznamenáno hnízdiště pochopa rákosního a výskyt ropuchy obecné. V porostech 
křovin hnízdí strnad luční a ojediněle až roztroušeně se vyskytuje ještěrka obecná. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.27 

 
      Pozn. Lokalita č.27 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.28 - Všehrdy - pole  

Lokalita představuje rozsáhlé porosty zemědělských plodin bez výskytu zvláště chráněných druhů. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.28 

 
      Pozn. Lokalita č.28 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.29 - Údlice - pole (zahrnuje segment B102) 

Lokalita představuje kultury zemědělských plodin s hnízdním výskytem křepelky polní. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.29 

 
      Pozn. Lokalita č.29 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.30 - Otvice (segmenty A1, A2, B104-B106) 

Lokalita představuje porosty mezofilních křovin, fragmenty listnatého lesa a lokálně podmáčených lučních 
porostů. Zaznamenán byl nepočetný výskyt skokana zeleného. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.30 

 
      Pozn. Lokalita č.30 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.31 - Jirkov - Kyjická nádrž (zahrnuje segmenty B108-B112) 

Lokalita představuje mozaiku celé řady biotopů od dominantních porostů mezofilních křovin, přes rákosiny 
a olšiny, po rozsáhlé plochy ruderální vegetace. Ve zvodnělých depresích a vodních kanálech 
zaznamenána početná populace skokana zeleného, potvrzen rovněž výskyt několika hnízdících párů 
ťuhýka obecného. Ve vlhkém lučním porostu u komunikace na Zaječice hnízdí dva páry čejky chocholaté. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.31 

 
      Pozn. Lokalita č.31 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.32 - Pyšná-jih (zahrnuje segmenty B115-B123, B33, B34) 

Lokalita představuje rozsáhlé lesní porosty (bučiny, smrčiny), jen ojediněle přerušené nelesními (lučními) 
biotopy. Ve vlhčích travních porostech zaznamenána nehojně ještěrka živorodá, ojediněle ropucha 
obecná. Prokázaný byl výskyt veverky obecné. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.32 

 

 
      Pozn. Lokalita č.32 vymezena fialovou linií 

 

Lokalita č.33 - Hora Svaté Kateřiny-jih (segmenty B124-B130) 

Na lokalitě jsou zastoupeny smrkové kulticenózy, v menší míře rovněž biotopy horských luk, smilkových 
trávníků, event. porosty pionýrských dřevin (bříza, jeřáb). Je hnízdním biotopem tetřívka obecného, 
v lesních lemech se poměrně hojně vyskytuje zmije obecná a ještěrka živorodá. 
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Obr.: Schéma umístění lokality č.33 

 

 

 
      Pozn. Lokalita č.33 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.34 - Hora Svaté Kateřiny-jih - odbočka (zahrnuje segmenty B141, B142) 

Struktura a druhové složení biotopů obdobné lokalitě č. 33. V lesních okrajích zaznamenán pravidelný 
výskyt zmije obecné a ještěrky živorodé. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.34 

 
      Pozn. Lokalita č.34 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.35 - Hora Svaté Kateřiny-západ - les (zahrnuje segmenty B124, B136, B138, B139)  

Zastoupeny jsou lesní porosty (často výsadby smrku pichlavého) s vtroušenými listnatými dřevinami 
(hlavně bříza a jeřáb). Prokázán výskyt zmije obecné a veverky obecné. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.35 

 

 
      Pozn. Lokalita č.35 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.36 - Brandov - pastviny (zahrnuje segmenty B131, B134, B135) 

Lokalita představuje rozsáhlý pastevní areál se sporadickým výskytem mezofilních keřů nebo výsadbou 
listnatých dřevin. Prokázán výskyt jednoho rozmnožujícího se samce chřástala polního a několika párů 
bramborníčka hnědého. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.36 

 
      Pozn. Lokalita č.36 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.37 - Líšnice (zahrnuje segmenty A10, A11) 

Na lokalitě zastoupeny dosti zruderalizované porosty mezofilních křovin a rákosu po obvodu 
Nemilkovského rybníka a podél jeho napájecího kanálu. Zaznamenána početná populace skokana 
skřehotavého, ojediněle pozorována také užovka obojková. V litorálních porostech je typická ornitocenóza 
s rákosníky, cvrčilkami a strnady rákosními. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.37 

 
      Pozn. Lokalita č.37 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.38 - Polerady (zahrnuje segment A13) 

Na lokalitě se vyskytují porosty značně zruderalizovaných luk a teplomilných trávníků s roztroušenými 
porosty růží, trnky a hlohů. Ve zvodnělých depresích se vyskytuje nehojně skokan zelený, dále 
zaznamenáno hnízdiště ťuhýka obecného, bramborníčka hnědého a strnada lučního. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.38 

 
      Pozn. Lokalita č.38 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.39 - Počedělice (segment A24) 

Lokalita představuje fragment lužního lesa Ohře a přilehlé, zemědělsky obhospodařované pozemky. 
Zaznamenán byl hnízdní výskyt strnada lučního a žluvy hajní. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.39 

 
      Pozn. Lokalita č.39 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.40 - Peruc (segmenty A26-A29) 

Lokalita představuje křížení trasy plynovodu s hluboce zaříznutým údolím Débeřského potoka (biotop 
doubravy, bučiny, lesních pasek, event. navazujících agrocenóz). Na osluněných stráních s vegetací 
pasek se nehojně vyskytuje ještěrka obecná, ojediněle užovka hladká. V polích pravděpodobný hnízdní 
výskyt koroptve polní. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.40 

 
      Pozn. Lokalita č.40 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.41 - Kalivody (zahrnuje segmenty A52-A58) 

Lokalita představuje mozaiku agrocenóz, porostů mezofilních křovin a smíšeného lesa (dub, javor, 
borovice). Je to hnízdiště ťuhýka obecného a krutihlava obecného. 
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Obr.: Schéma umístění lokality č.41 

 

 

 
      Pozn. Lokalita č.41 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.42 - Krupá (segment A64)  

Lokalita představuje porosty křovitých vrb a rákosin v silně podmáčené depresi v polích, bez výskytu 
ochranářsky významných druhů. Možné je hnízdění pochopa rákosního ve vzdálenosti větší než cca 300 
m od trasy plynovodu. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.42 

 
      Pozn. Lokalita č.42 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.43 - Chrášťany (zahrnuje segmenty A65-A67) 

Lokalita představuje lesní průsek s porosty pionýrských dřevin a převážně pasekovou vegetací, event. 
druhy lesních lemů. Kromě ornitocenózy jehličnatého lesa (nižších poloh) prokázán výskyt zvláště 
chráněného slepýše křehkého. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.43 

 
      Pozn. Lokalita č.43 vymezena fialovou linií 
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Lokalita č.44 - Soseň (zahrnuje segmenty A75-A79) 

Lokalita představuje zarůstající lesní průsek obklopený lesním porostem s mozaikou dubu, buku a 
borovice lesní. Nebyl zjištěn výskyt ochranářsky významných druhů. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.44 

 
      Pozn. Lokalita č.44 vymezena fialovou linií 

Lokalita č.45 - Podbořánky (zahrnuje segmenty A46-A48) 

Je to zoologicky pozoruhodná lokalita se specifickou faunou ptáků. Představuje lesní průsek, částečně 
podmáčený a s výskytem mokřadní vegetace, obklopený vzrostlým porostem kulturního boru na 
štěrkopísčitém podloží. Ve zvodnělých depresích se nachází rozmnožovací biotop skokana zeleného a 
ropuchy obecné. Osluněný okraj lesa je hnízdištěm skřivana lesního a (velmi pravděpodobně) také lelka 
lesního. V přilehlém boru se nachází pravděpodobné hnízdiště včelojeda lesního. 

Obr.: Schéma umístění lokality č.45 

 
      Pozn. Lokalita č.45 vymezena fialovou linií 
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7.3. Zvláště chráněná území 

Zvažované varianty trasy plynovodu procházejí přímo přes 2 velkoplošná zvláště chráněná území (CHKO 
České středohoří, CHKO Český les) a neprochází žádným maloplošným zvláště chráněným územím, 
včetně ochranného pásma. Výjimkou je PR Rybníčky u Podbořánek a PP V Hlubokém (poznámka k této 
PP viz. text pod tabulkou), u kterých varianta A trasy plynovodu prochází ochrannými pásmy těchto 
MZCHÚ. Z důvodu potencionálního ovlivnění, zejména při výstavbě plynovodu, jsou uvažovány pro účely 
této dokumentace nejen přímé průchody, ale všechny MZCHÚ lokalizované ve vzdálenosti do 1,5km na 
obě strany od trasy plynovodu. Stručná charakteristika zvláště chráněných území v takto vymezeném 
zájmovém území je uvedena na konci této podkapitoly.  

Varianty A a B trasy plynovodu procházejí nebo se přibližují k níže uvedeným zvláště chráněným územím. 

 Varianta A  

Varianta A trasy plynovodu prochází CHKO České středohoří a CHKO Český les. Přímo nezasahuje do 
žádného maloplošného zvláště chráněného území, přičemž se přibližuje k pěti MZCHÚ na vzdálenost do 
cca 0,5 km a ke třinácti na vzdálenost cca 0,6 až 1,5 km. U dvou MZCHÚ zasahuje do jejich ochranného 
pásma (PR Rybníčky u Podbořánek, PP v Hlubokém). 

Tab.: Varianta A - potenciálně ovlivněná zvláště chráněná území 

ZCHÚ poloha na trase potenciální střet/poloha ZCHÚ 
vzhledem k navržené trase 

Délka průchodu 

CHKO České 
středohoří   

IV. zóna  cca km 46-54  
přímý střet - křížení 

cca 8km 

CHKO Český 
les 

II. zóna  cca km 223-230 
 

cca 1,8km 
III. zóna  cca 5,4km 

PR Rybníčky u Podbořánek* cca km 146  
 

cca ≤ 0,5 km 

- 
PR Písečný vrch cca km 45-46 - 
PP Plaviště cca km 138 - 
PP Hůrky cca km 173-174 - 
PP Milov cca km 224-225 - 
NPR Oblík cca km 50-51 

cca 0,5 - 1,5 km 

- 
PR Milá cca km 46-47 - 
PR Milská stráň cca km 105-106 - 
PR Přimda cca km 224 - 
NPP Velký vrch cca km 55 - 
NPP Odlezelské jezero cca km 152 - 
PP Chloumek cca km 41-42 - 
PP Štola u Stradonic cca km 63-64 - 
PP v Hlubokém* cca km 65 - 
PP Na Pilavě cca km 102 - 
PP Přílepská skála cca km 127-128 - 
PP Malý Uran cca km 137 - 
PP Osojno cca km 164 - 

    *trasa plynovodu prochází ochranným pásmem rezervace  

U přírodní památky V Hlubokém je odlišné vymezení hranic z různých zdrojů. V mapových přílohách této 
dokumentace EIA, vycházejích ze zdrojů: Portál veřejné správy ČR-mapové služby, T-MapServer (AOPK 
ČR) a Rastrová základní mapa ČR, 1:10 000, 12-12-05 (ČÚZK), je hranice této přírodní památky cca 
0,6km od trasy plynovodu a ta tedy nezasahuje ani do ochranného pásma přírodní památky. Při 
zpracování biologického hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. (viz. příloha 3.6) vycházel autor 
z edice Chráněná území České republiky-Ústecko (Mackovčin&Sedláková, 1999). Na základě tohoto 
zdroje trasa plynovodu zasahuje do ochranného pásma přírodní památky a v tomto smyslu bylo i 
zpracováno biologické hodnocení. V dalším textu se tedy z důvodu předběžné opatrnosti vychází z 
předpokladu, že trasa plynovodu zasahuje do ochranného pásma této přírodní památky. 

 Varianta B  

Varianta B trasy plynovodu prochází CHKO Český les. Přímo nezasahuje do žádného maloplošného 
zvláště chráněného území, přičemž se přibližuje ke třem MZCHÚ na vzdálenost do cca 0,5 km a ke čtyřem 
na vzdálenost cca 0,6 až1,5 km. 
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Tab.: Varianta B - potenciálně ovlivněná zvláště chráněná území 

ZCHÚ poloha na trase potenciální střet/poloha ZCHÚ 
vzhledem k navržené trase 

Délka průchodu 

CHKO Český 
les 

II. zóna  cca km 154-162 přímý střet - křížení cca 1,8km 
III. zóna  cca 5,4km 

PR Blatenský svah cca km 72-73 
cca ≤ 0,5 km 

- 
PP Hůrky cca km 105-106 - 
PP Milov cca km 156 - 
PR Přimda cca km 155-156 

cca 0,5 - 1,5 km 

- 
NPP Odlezelské jezero cca km 82-83 - 
PP Střezovská rokle cca km 31-32 - 
PP Osojno cca km 95 - 

Charakteristika velkoplošných zvláště chráněných území v zájmovém území 

CHKO České středohoří 

Chráněná krajinná oblast České středohoří byla zřízena  Výnosem Ministerstva kultury ČSR č.6883/76 ze 
dne 19.3.1976. 

České středohoří představuje ojedinělý typ krajiny nejen v rámci České republiky, ale rovněž v rámci celé 
střední Evropy. Reliéf je výslednicí třetihorní vulkanické činnosti a následných zvětrávacích a erozních 
procesů. Masiv je budován převážně čedičovými horninami. Pestrost geologických a geomorfologických  
poměrů a klimatických podmínek podmínila vznik široké škály přirozených stanovišť s bohatou flórou i 
faunou. Květena oblasti se vyznačuje převahou teplomilných druhů. V současné době je přítomno 100 
rostlinných a 160 živočišných zvláště chráněných taxonů. Krajina Českého středohoří byla velice záhy 
osídlena člověkem a jeho dlouhodobým působením získala svůj charakteristický mozaikovitý ráz se 
střídáním lesíků, luk, pastvin, sadů a polí ("Zahrada Čech"), čímž byly vytvořeny podmínky pro další 
zvýšení biodiverzity. Je typická vysokým podílem zemědělské půdy (66,69%) a pouze nízkou lesnatostí 
(30%). V původních lesích převažovaly dubohabrové háje, květnaté bučiny, subxerofilní a acidofilní 
doubravy a i současné porosty si do jisté míry udržely přirozenou druhovou skladbu. Páteř vodních toků 
tvoří Labe s hluboce zaříznutým údolím, místy kaňonovitého rázu, dalším významnějším tokem je 
Ploučnice.  

Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních 
zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její 
povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočichové, 
rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická 
skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. Celková rozloha CHKO je 
1 063 km2. 

Na území CHKO se nachází 43 maloplošných zvláště chráněných území, vyhlášení několika dalších je v 
různých stupních přípravy. V blízkosti varianty A trasy plynovodu se nacházejí NPR Oblík (cca 1km) a PR 
Milá (cca 1km). 

CHKO Český les 

Chráněná krajinná oblast Český les byla zřízena Nařízením vlády č. 70/2005 Sb. ze dne 12.1.2005.   

CHKO Český les zahrnuje pohoří Českého lesa při hranici se SRN, který je geomorfologickým 
pokračováním Šumavy. Představuje harmonicky utvářenou krajinu s významným podílem přirozených 
lesních ekosystémů a trvalých travních porostů, s vysokou čistotou prostředí a minimálním podílem 
narušených ploch. Lesní porosty, cenné pro svoji zachovalost v rámci celé České republiky, představují 
různá společenstva bučin a jedlobučin, až podmáčené smrčiny a vrchoviště s výskytem borovice blatky. 
Do roku 1990 byla velká část oblasti v hraničním pásmu a tím byla veškerá hospodářská činnost dosti 
omezena. Většina obcí s odsunem německého obyvatelstva zanikla, což přispělo k tomu, že se jedná o 
území relativně nenarušené lidskými zásahy. 

Posláním CHKO je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení 
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ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejich přírodních zdrojů. Celková rozloha CHKO je 
473 km2. 

Na území CHKO se nachází 23 maloplošných zvláště chráněných území. V blízkosti variant A a B trasy 
plynovodu se nacházejí PR Přimda (ca 1,2km) a PP Milov (ca 0,5km). 

Charakteristika maloplošných zvláště chráněných území v zájmovém území 

NPR Oblík 

Národní přírodní rezervace Oblík, vyhlášená 18.11.1967, se nachází v Ústeckém kraji (bývalý okres 
Louny). Její rozloha činí 20,5ha, nadmořská výška je cca 350-509 m. Představuje izolovaný čedičový 
kopec, důvodem ochrany jsou vzácná teplomilná společenstva. 

NPP Velký vrch 

Národní přírodní památka Velký vrch, vyhlášená 14.9.1989, se nachází v Ústeckém kraji (bývalý okres 
Louny). Její rozloha činí 23,3ha, nadmořská výška je cca 210-303 m. Je lokalizovaná na nízkém kopci, 
důvodem ochrany je teplomilná flóra a zejména vynikající mykoflóra (66 druhů).  

NPP Odlezelské jezero 

Národní přírodní památka Odlezelské jezero, vyhlášená 7.3.1975, se nachází v Plzeňském kraji (bývalý 
okres Plzeň-sever). Její rozloha činí 68,3ha, nadmořská výška je cca 490-520 m. Důvodem ochrany je 
sesuvem vzniklé hrazené jezero. 

PR Písečný vrch 

Přírodní rezervace Písečný vrch, vyhlášená 19.8.1996, se nachází v Ústeckém kraji (bývalý okres Most). 
Její rozloha činí 39,2ha, nadmořská výška je cca 250-318m. Důvodem ochrany jsou teplomilná 
společenstva ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

PR Milá 

Přírodní rezervace Milá, vyhlášená v roce 1946, se nachází v Ústeckém kraji (bývalý okres Most). Její 
rozloha činí 20,0ha, nadmořská výška je cca 384-510 m. Představuje čedičovou kupu, důvodem ochrany 
jsou teplomilná společenstva. 

PR Blatenský svah 

Přírodní rezervace Blatenský svah, vyhlášená 1.1.1934, se nachází v Ústeckém kraji (bývalý okres Louny). 
Její rozloha činí 13,8ha, nadmořská výška je cca 460-534 m. Důvodem ochrany je starý suťový porost na 
žulovém podkladu. 

PR Rybníčky u Podbořánek 

Přírodní rezervace Rybníčky u Podbořánek, vyhlášená 15.7.1996, se nachází ve Středočeském kraji 
(bývalý okres Rakovník). Její rozloha činí 21,0 ha, nadmořská výška je cca 472-496 m. Důvodem ochrany 
jsou společenstva rašelinišť, vlhkých luk, mokřadů, vodních a lesních společenstev s výskytem vzácných a 
ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

PR Milská stráň 

Přírodní rezervace Milská stráň, vyhlášená 23.9.1988, se nachází ve Středočeském kraji (bývalý okres 
Rakovník). Její rozloha činí 11,1ha, nadmořská výška je cca 386-488 m. Důvodem ochrany jsou typická 
společenstva bílých strání s teplomilnou květenou. 
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PR Přimda 

Přírodní rezervace Přimda, vyhlášená 4.7.1956, se nachází v Plzeňském kraji (bývalý okres Tachov). Její 
rozloha činí 33,5 ha, nadmořská výška je cca 668-848 m. Důvodem ochrany je pralesový porost kolem 
zříceniny hradu. 

PP Plaviště 

Přírodní památka Plaviště, vyhlášená 15.11.1990, se nachází ve Středočeském kraji (bývalý okres 
Rakovník). Její rozloha činí 3,6 ha, nadmořská výška je cca 556-565 m. Důvodem ochrany jsou mokřadní 
společenstva se vzácnou květenou. 

PP Hůrky 

Přírodní památka Hůrky, vyhlášená v roce 1955, se nachází v Plzeňském kraji (bývalý okres Plzeň-sever). 
Její rozloha činí 27 ha, nadmořská výška je cca 527-552 m. Důvodem ochrany je rašeliniště se vzácnou 
květenou, vzniklé na pramenech suťové vody se středně vysokým obsahem minerálních látek. 

PP Milov 

Přírodní památka Milov, vyhlášená 21.9.1990, se nachází ve Plzeňském kraji (bývalý okres Tachov). Její 
rozloha činí 0,7ha, nadmořská výška je cca 627-630m. Důvodem ochrany je svahové prameništní 
rašeliniště s bohatou fytocenózou. 

PP Chloumek 

Přírodní památka Chloumek, vyhlášená 20.1.1969, se nachází v Ústeckém kraji (bývalý okres Most). Její 
rozloha činí 1,0ha, nadmořská výška je cca 214-252 m. Důvodem ochrany je zejména bohatá populace 
divizny brunátné. 

PP Štola u Stradonic 

Přírodní památka Štola u Stradonic, vyhlášená v roce 1999, se nachází v Ústeckém kraji (bývalý okres 
Louny). Její rozloha činí 10,5 ha, nadmořská výška je cca 200-276 m. Lokalita je chráněná jako zimoviště 
ohrožených druhů netopýrů. 

PP v Hlubokém 

Přírodní památka V Hlubokém, vyhlášená 24.2.1947, se nachází v Ústeckém kraji (bývalý okres Louny). 
Její rozloha činí 3,8ha, nadmořská výška je cca 256-326m. Předmětem ochrany PP V Hlubokém je 
ekosystém smíšeného listnatého lesa s řadou vzácných druhů rostlin, např. střevíčníku pantoflíčku.  

PP Na Pilavě 

Přírodní památka Na Pilavě, vyhlášená 20.1.1969, se nachází ve Středočeském kraji (bývalý okres 
Kladno). Její rozloha činí 3,0 ha, nadmořská výška je cca 380-416 m. Lokalita je chráněná jako naleziště 
kýchavice černé. 

PP Přílepská skála 

Přírodní památka Přílepská skála, vyhlášená 6.4.2001, se nachází ve Středočeském kraji (bývalý okres 
Rakovník). Její rozloha činí 7,0ha, nadmořská výška je cca 374-418 m. Na lokalitě je chráněná skalnatá 
krajinná dominanta se zbytky historické těžby arkozového pískovce za účelem zachování vysoké diverzity 
rostlinných a živočišných společenstev. 

PP Malý Uran 

Přírodní památka Malý Uran, vyhlášená 1.6.1996, se nachází ve Středočeském kraji (bývalý okres 
Rakovník). Její rozloha činí 18,5 ha, nadmořská výška je cca 434-522 m. Lokalita představuje skalnaté 
svahy nad Kosobodským potokem s porostem jalovce obecného. 
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PP Osojno 

Přírodní památka Osojno, vyhlášená 10.9.1968, se nachází ve Plzeňském kraji (bývalý okres Plzeň-sever). 
Její rozloha činí 3,4 ha, nadmořská výška je cca 512-560 m. Důvodem ochrany je zbytek smíšeného 
teplomilného lesa. 

PP Střezovská rokle 

Přírodní památka Střezovská rokle, vyhlášená 15.6.1966, se nachází v Ústeckém kraji (bývalý okres 
Chomutov). Její rozloha činí 16,8 ha, nadmořská výška je cca 271-312 m. Přírodní památka představuje 
doklad eroze v píscích, jílech a tufech. 

7.4 Lokality soustavy Natura 2000 

Posuzované varianty trasy plynovodu prochází nebo jsou vedeny v blízkosti území vymezených jako 
lokality soustavy Natura 2000, a to jak k evropsky významným lokalitám (dále EVL), tak k ptačím oblastem 
(dále PO). 

V případě evropsky významných lokalit byly mezi potenciálně dotčené zařazena ty, u kterých dochází 
k průchodu, popř. k přiblížení trasy plynovodu na vzdálenost do 0,6 km. V případě ptačích oblastí jsou 
vyjmenovány ty, u kterých dochází k přímému územnímu střetu. Výjimku tvoří PO Vodní nádrž Nechranice, 
která je sice vzdálena od varianty B cca 2 km, nicméně vzhledem k potravním nárokům cílového druhu 
(husa polní) by zejména výstavba záměru mohla potencionálně negativně ovlivnit tento druh. 

 Varianta A  

V případě varianty A dochází k přiblížení, popř. přímému střetu s následujícími evropsky významnými 
lokalitami a ptačími oblastmi: 

• EVL CZ0323151 Kateřinský a Nivní potok - přímý střet (průchod, cca 0,5km), 
• EVL CZ0213088 Vysoká Libyně - vzdálenost ≤ 0,6km, 
• EVL CZ0424033 Raná - Hrádek - vzdálenost ≤ 0,6km, 
• EVL CZ0424039 Oblík - Srdov - Brník - vzdálenost ≤ 0,6km, 
• EVL CZ0420165 Velký vrch - Černodoly - vzdálenost ≤ 0,6km, 
• EVL CZ0423510 Ohře - přímý střet (průchod, cca 40m), 

a 
• PO CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská - přímý střet (průchod, cca 4,9km). 

 Varianta B  

V případě varianty B dochází k přiblížení, popř. přímému střetu s následujícími evropsky významnými 
lokalitami a ptačími oblastmi: 
• EVL CZ0323151 Kateřinský a Nivní potok - přímý střet (průchod, cca 0,5km), 
• EVL CZ0424125 Doupovské hory - přímý střet (průchod, cca 12m) 
• EVL CZ0423229 Údlické Doubí - vzdálenost ≤ 0,6km, 

a 
• PO CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská - přímý střet (průchod, cca 4,9km), 
• PO CZ0421003 Vodní nádrž Nechranice - vzdálenost cca 2km. 

Charakteristika potencionálně dotčených ptačích oblastí 

Ptačí oblast CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská 

Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská (CZ0421004) byla vyhlášena Nařízením vlády č. 24/2005 
Sb. ze dne 15. prosince 2004. Rozkládá se na hraničním hřebenu Krušných hor v Karlovarském a 
Ústeckém kraji, od Nové Vsi v Horách na východě po vrchol Macechy na západě. Celková rozloha je 15 
962,6 ha a nadmořská výška kolísá v rozmezí 605-1113m. Cílovými druhy jsou tetřívek obecný (Tetrao 
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tetrix) a žluna šedá (Picus canus). Smrkové monokultury, které v oblasti převažovaly od poloviny 18. 
století, byly z velké části zničeny vlivem vysokých imisí v 70. a 80. letech 20. století. V současné době jsou 
vrcholové partie Krušných hor pokryty mozaikou různověkých smíšených porostů s převahou břízy a 
smrku (Picea pungens, P. excelsior), které se střídají s volnými, dosud nezalesněnými holinami. Z hlediska 
výskytu chráněných a ohrožených druhů ptáků jsou nejvýznamnější rozsáhlé plochy rašelinišť, zbytky 
původních porostů, fragmenty starých, většinou podmáčených a zrašeliněných smrčin a vlhké podmáčené 
louky. 

Významným ohrožujícím faktorem z hlediska výskytu tetřívka obecného je velkoplošné zalesňování 
imisních holin a postupné odrůstání náhradních porostů, které povedou k úbytku vhodného prostředí. Z 
hlediska ochrany přírody je však obnova lesních porostů prioritní a tak je vhodné omezit odvodňování 
podmáčených luk, rašelinišť a pramenišť a jejich následné zalesňování, popřípadě zalesňování 
opuštěných luk a pastvin a dalších původně otevřených ploch tak, aby vhodná skladba prostředí byla 
zachována alespoň v některých částech oblasti. Další ohrožujícími faktory jsou také vysoká predace 
(prase divoké a liška obecná) a plány na výstavbu větrných elektráren a jinou novou zástavbu krajiny. 

Ptačí oblast CZ0421003 Vodní nádrž Nechranice 

Ptačí oblast Vodní nádrž Nechranice (CZ0421003) byla vyhlášena Nařízením vlády č.530/2004 Sb. ze dne 
29. září 2004. Území se rozkládá v Ústeckém kraji a zaujímá pouze vodní plochu přehrady Nechranice. 
Ornitologický význam Nechranické přehrady je dán velikostí její vodní plochy, jejím položením na tahové 
cestě vodních ptáků ze severní Evropy a navazujícími vhodnými pastevními plochami pro zimující husy 
polní. Přehrada je výrazně ovlivňována protékající řekou Ohří a většinou celá její vodní plocha po celou 
zimu nezamrzá. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace husy polní (Anser fabalis) a zimujících 
vodních ptáků.  

Zranitelnost oblasti vyplívá zvláště z rušení rekreační činností a z rušení lovem. 

Charakteristika potencionálně dotčených evropsky významných lokalit 

Evropsky významná lokalita CZ0323151 Kateřinský a Nivní potok  

EVL Kateřinský a Nivní potok (CZ0323151) je navrženou lokalitou v centrální části Českého lesa (Plzeňský 
kraj) a je součástí CHKO Český les. Je tvořena Kateřinským potokem, jeho přítoky (Žebrácký potok, 
Václavský potok, Nivní potok) a přilehlými pozemky. Celková rozloha lokality činí 980,2 ha. Jedná se o 
nejvýznamnější lokalitu z hlediska populace bobra evropského (Castor fiber) v západních Čechách, který 
je také předmětem ochrany na lokalitě.  

Evropsky významná lokalita CZ0424125 Doupovské hory 

EVL Doupovské hory (CZ0424125) je navrženou lokalitou v Karlovarském a Ústeckém kraji na rozloze 12 
584,7ha. Území bezprostředně navazuje na hranice vojenského újezdu Hradiště v prostoru mezi Karlovými 
Vary a Kadaní a jeho osu tvoří řeka Ohře. Jádrem území je průlomové údolí Ohře s přilehlými svahy 
Doupovských , event. Krušných hor a je budováno převážně neovulkanity, méně pak terciérními sedimenty 
a krystalinikem. Představuje přírodně velmi rozmanité území s výskytem mnoha přirozených společenstev 
(suťové lesy, teplomilné trávníky atd.). Hlavním předmětem ochrany jsou následující stanoviště a druhy: 
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, 6210 
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia; význačná 
naleziště vstavačovitých), 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis), 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na 
svazích, sutích a v roklích, 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae); druhy: čolek velký (Triturus cristatus), hnědásek chrastavcový 
(Euphydryas aurinia), kuňka ohnivá (Bombina bombina), losos atlantský (Salmo salar), netopýr černý 
(Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis myotis), koniklec otevřený (Pulsatilla patens). 

Evropsky významná lokalita CZ0213088 Vysoká Libyně 

EVL Vysoká Libyně (CZ0213088) je navrženou lokalitou ve Středočeském kraji v bezprostřední blízkosti 
obce Žďár, 5 km severně od Vysoké Libyně, v nadmořské výšce 532–550 m n.m. Celková rozloha lokality 
činí 7,1ha. Jedná se o vlhké extenzivní louky (pcháčové louky s výskytem čertkusu lučního a vlhký typ 
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ovsíkových luk) bez hospodářského využití, na svazích v okolí bezejmenného pravostranného přítoku 
Mladotického potoka. Předmětem ochrany je hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), vázaný v 
našich podmínkách na čertkus luční.       

Evropsky významná lokalita CZ0423229 Údlické Doubí  

EVL Údlické Doubí (CZ0423229) je navrženou lokalitou v Ústeckém kraji. Rozkládá se 4km jihovýchodně 
od Chomutova na rozloze 43,8 ha. Je to suk ve tvaru ploché nesouměrné kupy s plochou vrcholovou částí, 
porostlý dubovou pařezinou s křovitým lemem, na jižním okraji jsou drobné plochy lesostepního rázu. 
Představuje významné refugium původního lesního porostu a jeho fauny v jinak intenzivně využívané 
krajině. Předmětem ochrany je roháč obecný (Lucanus cervus). 

Evropsky významná lokalita CZ0424033 Raná - Hrádek 

EVL Raná - Hrádek (CZ0424033) je navrženou lokalitou v Ústeckém kraji na území CHKO České 
středohoří. Rozkládá se na čedičovém vrchu Raná (457 m n.m.) na jižním okraji Lounského středohoří, 
6km severně od Loun,  na rozloze 168,9ha. Představuje mezinárodně významnou lokalitu s dochovanými 
zbytky xerotermních travinných společenstev a s unikátními společenstvy teplomilných a suchomilných 
živočichů. Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou následující stanoviště a druhy: 40A0 Kontinentální opadavé 
křoviny, 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 
8150 Středoevropské silikátové sutě; druhy: saranče (Stenobothrus eurasius), sysel obecný (Spermophilus 
citellus).   

Evropsky významná lokalita CZ0424039 Oblík - Srdov - Brník 

EVL Oblík - Srdov - Brník (CZ0424039) je navrženou lokalitou v Ústeckém kraji na území CHKO České 
středohoří. Rozkládá se 6 km severně od Loun na skupině 3 vrchů-třetihorních vulkanitů, vystupujících ze 
zarovnaného povrchu na křídových horninách (Oblík [509 m n. m.], Srdov [482 m n. m.], Brník [471 m n. 
m.]). Celková rozloha činí 335,2ha. Představuje mezinárodně významnou lokalitu s cennými xerotermními 
a sebxerotermními společenstvy rostlin a živočichů na výhřevném geologickém podkladu. Předmětem 
ochrany jsou následující stanoviště a druhy: 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion 
albi), 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 6510 
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), 8160 
Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně; druhy: přástevník kostivalový (Panaxia quadripunctaria), 
saranče (Stenobothrus eurasius), kavyl olysalý  (Stipa zalesskii).       

Evropsky významná lokalita CZ0420165 Velký vrch - Černodoly  

EVL Velký vrch - Černodoly (CZ0420165) je navrženou lokalitou v Ústeckém kraji přibližně 0,4km severně 
od obce Vršovice. Představuje skupinu nízkých vrchů nevulkanického původu (skupina vrchů Černodoly s 
nejvyšší kótou 306 m n. m., Velký vrch 303 m n. m.) s vyvinutými teplomilnými lesními a nelesními 
společenstvy. Lokalita je významná zejména z hlediska výskytu vzácných teplomilných hub a ohrožených 
druhů rostlin. Předmětem ochrany jsou následující stanoviště: 40A0 Kontinentální opadavé křoviny, 6210 
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 91I0 
Eurosibiřské stepní doubravy. 

Evropsky významná lokalita CZ0423510 Ohře  

EVL Ohře (CZ0423510) je navrženou lokalitou v Ústeckém kraji. Zahrnuje dolní tok Ohře od ústí do Labe 
po soutok s Libočanským potokem a některé její kanály. Tok Ohře je málo regulovaný a v převážné délce 
toku si zachovává svůj přirozený charakter. Řeka přirozeně meandruje a střídají se zde hlubší a klidnější 
místa s úseky mělčími a rychlejšími. Hlavním předmětem ochrany jsou následující živočišné druhy: bolen 
dravý (Aspius aspius), losos atlantský (Salmo salar), velevrub tupý (Unio crassus). 
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7.5 Územní systémy ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, 
regionální a nadregionální systémy ekologické stability. 

7.5.1. Územní systém ekologické stability na lokální úrovni1 

Prostorové vztahy jednotlivých variant trasy plynovodu a systému ekologické stability na lokální úrovni jsou 
zřejmé z mapových podkladů. Ve střetových místech byla stanovena přírodovědná hodnota dotčených 
segmentů a zastoupení biotopů. V následující tabulce je rovněž uvedeno, zda je střetové místo součástí 
vymezené botanické, entomologické či vertebratologické lokality. Vymezení střetových ploch bylo 
stanoveno na základě šířky manipulačního pruhu.  

Varianta A a B trasy plynovodu jsou ve střetu s následujícími lokálními biokorodory a lokálními biocentry. 

 Varianta A  

Tab. Biocentra lokálního ÚSES v přímém střetu s variantou A trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Funkčnost 
(ano/ne) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

PL 28 ne 226-227 B10 - 1 T8.2B 
- - 0 - 

TB 15 ano 223-224 B156 - 2 L2.2, K1 
B157 - 1 T2.3B, T1.10 

PP 46 ne 209-210 B173 V 5: Holostřevy 2 L2.2B, V4B, T1.6 
- V 5: Holostřevy 0 - 

PP 30 ne 204 - - 0 - 
PP 9 ne 191-192 - - 0 - 
PP 181 ne 188 B188 - 1 K3,  X13, X12 

- - 0 - 
LBC 06 ano 168-169 B99 V 11: Vrtba, B 18: 

Niva Bělé   
2 L2.2A, T1.5 

LBC 18 ne 166 - V 12: Líté u Dolní 
Bělé 

0 - 

LBC 29 ano 158 - V 14: Ondřejov-Střela 0 - 
B223 V 14: Ondřejov-Střela 2 V4B, L2.2B 

LBC 31 ano 157-158 - V 14: Ondřejov-Střela 0 - 
- - 0 - 
B223 V 14: Ondřejov-Střela 2 V4B, L2.2B 

LBC 20 ano 154-155 B221 - 2 L2.2B, T1.4 
LBC 10 ne 148-149 - - - - 
LBC 3 ano 146 A47 B 32: Vysoká Libyně-

bory, V 45: 
Podbořánky 

1 T8.2B, X12 

A48 B 32: Vysoká Libyně-
bory, V 45: 
Podbořánky 

2 L10.2, R2.3  

LBC 31 ne 145 - - 0 - 
LBC 20 ano 143-144 A85 - 1 T1.5 

- - 0 - 
LBC 17 ano 136 - V 44: Soseň 0 - 

A75 V 44: Soseň 2 L7.1 
A76 V 44: Soseň 1 K3 

LBC ? ano 132-133 A73 - 2 L7.3 
- - 0 - 

LBC 112 ano 128-129 A71 - 2 L7.1 

                                                      
1 Informace o lokálních prvcích ÚSES byly čerpány z generelů ÚSES pro jednotlivé oblasti, kterými prochází trasy 
plynovodu  
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Název* Funkčnost 
(ano/ne) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

A70 - 1 K2.1 
- - 0 - 

LBC 8 ano 122 A67 V 43:Chrášťany 2 L7.1 
- V 43:Chrášťany 0 - 

LBC 589 ano 119-120 A64 V 42: Krupá 2 K2.1, M1.1 
- - 0 - 

LBC 552 ne 112-113 - - 0 - 
LBC 907 ne 97-98 - - 0 - 
LBC 498 ne 90-91 - - 0 - 
LBC 499 ne 89-90 A34 - 2 L7.3 

- - 0 - 
LBC 484 ne 83-84 A33 B 30: Niva Vranského 

potoka 
1 K2.1-L2.4, X14 

- - 0 - 
LBC -8 ne 77-78 A31 - 2 L3.1 

- - 0 - 
LBC 522 ne 76-77 - - 0 - 
LBC 20 ano 72 - - 0 - 
LBC 28 Nad 
Koteřovem 

ne 56-57 - - 0 - 

LBC 12 V 
polích 2 

ne 44 - - 0 - 

LBC ? ano 41-42 A13 V 38: Polerady 2 K3, X7, X14, 
M1.1 

- - 0 - 
LBC 579 ne 30-31 - - 0 - 
LBC U 
Hošnice 

ne 29-30 - - 0 - 

LBC ? ne 28-29 A6 - 1 K2.1 
- - 0 - 

LBC ? ne 23-24 - - 0 - 
LBC Na 
farních lukách 

ano 20-21 B108 V 31: Jirkov-Kyjická 
nádrž 

2 L2.2B-X12, V1F 

- V 31: Jirkov-Kyjická 
nádrž 

0 - 

LBC Přední 
olšiny 

ne 19-20 B109 V 31: Jirkov-Kyjická 
nádrž 

2 X14 

- V 31: Jirkov-Kyjická 
nádrž 

0 - 

LBC ? ano 14-15 B119 B 4: Bučina pod 
Pyšnou, V32: Pyšná-
jih 

3 L5.1 

-  V32: Pyšná-jih 0 - 
B33 V32: Pyšná-jih 1 T1.1-T1.5 

LBC 13 ano 2-3 B131 - 1 T1.5-X5 
Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem 
LBC 115 ano - B225 - 1 L5.4-X9A-X12 

- - - 0 - 
* viz. mapové přílohy; 
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu); 
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 

Tab. Biokoridory lokálního ÚSES v přímém střetu s variantou A trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Funkčnost 
(ano/ne) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

LBK 19-39 ano 230-231 B8 - 2 V4B, T1.5 
LBK 27-42 ne 228-229 B9 - 1 L2.2B 
LBK 15-128 ano 223-224 B156 - 2 L2.2, K1 
LBK 15-28 ano 223-224 B157 - 1 T2.3B, T1.10 
LBK 17-18 ne 220-221 - - 0 - 
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Název* Funkčnost 
(ano/ne) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

LBK 20-24 ano 218-219 B164 V 4: Bor u Tachova-
jih 

2 L2.2B, T1.5 

LBK 67-70 ano 212-213 B172 - 2 L7.1 
LBK 46-80 ano 208-209 B173 V 5: Holostřevy 2 L2.2B, V4B, T1.6 
LBK 80-82 ne 207-208 - V 5: Holostřevy 0 - 

- - 0 - 
LBK 26a-185 ne 198-199 - - 0 - 
LBK 12-185 ne 197-198 - - 0 - 
LBK 15-44 ne 197-198 - - 0 - 
LBK 15-18 ne 196-197 - - 0 - 
LBK 15-16 ne 196-197 - - 0 - 
LBK PP3-
PP16 

ano 194-195 - - 0 - 
B183 - 1 T1.6, L2.2B 

LBK 14 ano 193-194 - - 0 - 
LBK 7-9 ne 191-192 - - 0 - 
LBK 5-181 ne 188-189 - - 0 - 
LBK 10-11 ano 180-181 - V 8: Hvožďany 0 - 
LBK 10-11-? ano 179-180 - - 0 - 
LBK 4-5 ano 176-177 B89 V 9: Úněšov-východ 3 V4B, L2.2B 

B90 V 9: Úněšov-východ 2 T1.5-T1.4 
LBK 18-19 ne 165-166 - V 12: Líté u Dolní 

Bělé 
0 - 

LBK 2301 ne 164-165 - - 0 - 
LBK 23-? ano 163-164 - - 0 - 
LBK ne 160-161 - - 0 - 
LBK 29-31 ano 157-158 B223 V 14: Ondřejov-Střela 2 V4B, L2.2B 

- - 0 - 
LBK 130 ano 154-155 B221 - 2 L2.2B, T1.4 
LBK 131 ano 153-154 - - 0 - 
LBK 115 ne 150-151 - - 0 - 
LBK 106 ne 147-148 - - 0 - 
LBK 107 ano 145-146 A48 B 32: Vysoká Libyně-

bory, V 45: 
Podbořánky 

2 L10.2, R2.3 

LBK 39 ano 143-144 - - 0 - 
LBK 40 ano 141-142 - - 0 - 
LBK 40 ano 140-141 A83 - 1 K2.1 
LBK 36 ano 138-139 - - 0 - 
LBK 35 ano 138-139 - - 0 - 
LBK 34 ano 137-138 - - 0 - 
LBK 35 ne 132-133 - - 0 - 
LBK 122 ne 131-132 - - 0 - 
LBK 16 ano 125-126 - - 0 - 
LBK 12 ano 125-126 - - 0 - 
LBK 12 ano 124-125 - - 0 - 
LBK 11 ano 123-124 - - 0 - 
LBK 14 ano 121-122 A65 V 43: Chrášťany 2 K3, X9A 

- - 0 - 
LBK ano 108-109 - V 41: Kalivody 0 - 
LBK ano 108-109 A52 V 41: Kalivody 1 M1.1-X7 
LBK 930 ne 97-98 - - 0 - 
LBK 920 ne 93-94 A37 - 1 K3 
LBK 851 ne 93-94 - - 0 - 
LBK 863 ne 87-88 - - 0 - 
LBK 882 ne 85-86 - - 0 - 
LBK 871 ne 84-85 - - 0 - 
LBK 837 ne 81-82 - - 0 - 
LBK 837 ne 80-81 - - 0 - 
LBK 843 ne 79-80 - - 0 - 
LBK 875 ne 77-78 - - 0 - 
LBK 875 ne 77-78 - - 0 - 
LBK 878 ne 75-76 - - 0 - 
LBK 19-20 ne 72-73 - - 0 - 
LBK ne 70-71 - - 0 - 
LBK ne 69-70 - - 0 - 
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Název* Funkčnost 
(ano/ne) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

LBK ne 66-67 - - 0 - 
LBK Pod 
Šibenicí-
Kobylníky 

ano 63-64 A25 - 1 K3 

LBK U trati-
Údolí 
Débeřského 
potoka 

ne 62-63 - - 0 - 

LBK U trati-
NRBK 
Stroupeč-
Šebín 

ano 61-62 - - 0 - 

LBK U drnové 
cesty-NRBK 
Stroupeč-
Šebín 

ne 58-59 - - 0 - 

LBK 3-28 ne 56-57 - - 0 - 
LBK 1-3 ano 54-55 - - 0 - 
LBK 2-16 ano 47-48 - - 0 - 
LBK 5 ne 45-46 A16 - 2 T1.1, K3 
LBK 4 ne 44-45 - - 0 - 
LBK 581-1331 ne 32-33 - - 0 - 
LBK U 
Hošnice-? 

ne 29 - - 0 - 

LBK 319-? ne 27-28 - - 0 - 
LBK 319-V 
Pesvické rokli 

ne 26-27 - - 0 - 

LBK Otvický 
luh 

ano 23-24 A2 V 30: Otvice 2 L2.2B-V4B 

LBK  ano 9-10 B127 V 33: Hora Svaté 
Kateřiny-jih 

2 L9.2B 

B128 V 33: Hora Svaté 
Kateřiny-jih 

1 T1.5, R2.3, R1.2 

LBK 22-? ano přípojka k 
HPS Hora 
Svaté 
Kateřiny 

B141 V 34: Hora Svaté 
Kateřiny-jih-odbočka 

2 T1.2, X13 

LBK ano 0 B133 - 2 V4B 
Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem
LBK 1-2 ano 0 B133 B133 2 V4B 
* viz. mapové přílohy; 
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 

 Varianta B  

Tab. Biocentra lokálního ÚSES v přímém střetu s variantou B trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Funkčnost 
(ano/ne) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 

Botanicky (B)/ 
entmologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

PL 28 ne 157-158 B10 - 1 T8.2B 
- - 0 - 

TB 15 ano 154-155 B156 - 2 L2.2, K1 
B157 - 1 T2.3B, T1.10 

PP 46 ne 140-141 B173 V 5: Holostřevy 2 L2.2B, V4B, T1.6 
- V 5: Holostřevy 0 - 

PP 30 ne 135-136 - - 0 - 
PP 9 ne 122-123 - - 0 - 
PP 181 ne 119-120 B188 - 1 K3,  X13, X12 

- - 0 - 
LBC 06 ano 100-101 B99 V 11: Vrtba, B 18: 

Niva Bělé   
2 L2.2A, T1.5 
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Název* Funkčnost 
(ano/ne) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 

Botanicky (B)/ 
entmologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

LBC 18 ne 97-98 - V 12: Líté u Dolní 
Bělé 

0 - 

LBC 29 ano 89-90 - V 14: Ondřejov-Střela 0 - 
B223 V 14: Ondřejov-Střela 2 V4B, L2.2B 

LBC 31 ano 88-89 - V 14: Ondřejov-Střela 0 - 
- - 0 - 
B223 V 14: Ondřejov-Střela 2 V4B, L2.2B 

LBC 20 ano 85-86 B221 - 2 L2.2B, T1.4 
LBC 35 ano 79-80 B209 V 15: Žihle-jih 1 T1.5-T1.4 

- - 0 - 
LBC ? ano 64-65 - V 19: Kryry-nádrž 0 - 

B57 V 19: Kryry-nádrž 2 K3 
B59 V 19: Kryry-nádrž 2 V4B, L2.2B 

LBC ? ano 63-64 - - 0 - 
LBC 36 ne 48-49 - - 0 - 
LBC 37 ne 47-48 - - 0 - 
LBC Otvický 
luh 

ano 22-23 - - 0 - 

LBC Na 
farních lukách 

ano 20-21 B108 V 31: Jirkov-Kyjická 
nádrž 

2 L2.2B-X12, V1F 

- V 31: Jirkov-Kyjická 
nádrž 

0 - 

LBC Přední 
olšiny 

ne 19-20 B109 V 31: Jirkov-Kyjická 
nádrž 

2 X14 

- V 31: Jirkov-Kyjická 
nádrž 

0 - 

LBC ? ano 14-15 B119 B 4: Bučina pod 
Pyšnou, V32: Pyšná-
jih 

3 L5.1 

-  V32: Pyšná-jih 0 - 
B33 V32: Pyšná-jih 1 T1.1-T1.5 

LBC 13 ano 2-3 B131 - 1 T1.5-X5 
Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem 
LBC 115 ano - B225 - 1 L5.4-X9A-X12 

- - - 0 - 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 

Tab. Biokoridory lokálního ÚSES v přímém střetu s variantou B trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Funkčnost 
(ano/ne) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

LBK 19-39 ano 161-162 B8 - 2 V4B, T1.5 
LBK 27-42 ne 159-160 B9 - 1 L2.2B 
LBK 15-128 ano 155 B156 - 2 L2.2, K1 
LBK 15-28 ano 154-155 B157 - 1 T2.3B, T1.10 
LBK 17-18 ne 151-152 - - 0 - 
LBK 20-24 ano 149-150 B164 V 4: Bor u Tachova-

jih 
2 L2.2B, T1.5 

LBK 67-70 ano 143-144 B172 - 2 L7.1 
LBK 46-80 ano 140-141 B173 V 5: Holostřevy 2 L2.2B, V4B, T1.6 
LBK 80-82 ne 138-139 - V 5: Holostřevy 0 - 

- - 0 - 
LBK 26a-185 ne 129-130 - - 0 - 
LBK 12-185 ne 129-130 - - 0 - 
LBK 15-44 ne 128-129 - - 0 - 
LBK 15-18 ne 128-129 - - 0 - 
LBK 15-16 ne 127-128 - - 0 - 
LBK PP3-
PP16 

ano 126-127 - - 0 - 
B183 - 1 T1.6, L2.2B 

LBK 14 ano 124-125 - - 0 - 
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Název* Funkčnost 
(ano/ne) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

LBK 7-9 ne 122-123 - - 0 - 
LBK 5-181 ne 119-120 - - 0 - 
LBK 10-11 ano 111-112 - V 8: Hvožďany 0 - 
LBK 10-11-? ano 110-111 - - 0 - 
LBK 4-5 ano 107-108 B89 V 9: Úněšov-východ 3 V4B, L2.2B 

B90 V 9: Úněšov-východ 2 T1.5-T1.4 
LBK 18-19 ne 97 - V 12: Líté u Dolní 

Bělé 
0 - 

LBK 2301 ne 95-96 - - 0 - 
LBK 23-? ano 94-95 - - 0 - 
LBK ne 91-92 - - 0 - 
LBK 29-31 ano 89-90 B223 V 14: Ondřejov-Střela 2 V4B, L2.2B 

- - 0 - 
LBK 130 ano 85-86 B221 - 2 L2.2B, T1.4 
LBK 131 ano 84-85 - - 0 - 
LBK 122 ano 80-81 B212 

- 
B 15: Přehořov-bor,  
V 15: Žihle-jih  

3 L8.1B 

V 15: Žihle-jih 0 - 
LBK 144 ano 79-80 B209 V 15: Žihle-jih 1 T1.5-T1.4 
LBK 132 ne 77-78 - - 0 - 
LBK 130 ne 76-77 - - 0 - 
LBK 128 ne 75-76 B208 - 1 K3, X14 

- - 0 - 
LBK 1841-? ano 66-67 B54 V 18: Mukoděly-

Blšanka 
2 V4B, L2.2B 

- V 18: Mukoděly-
Blšanka 

0 - 

LBK 1841-? ne 66-67 - V 18: Mukoděly-
Blšanka 

0 - 

LBK 7-? ano 64-65 B60 V 20: Kryry-svah 2 X14, X7 
LBK 1-? ano 63-64 - - 0 - 
LBK 1-? ne 62-63 - - 0 - 
LBK 3 ne 61-62 - - 0 - 
LBK 2 ano 61-62 - - 0 - 
LBK 1 ne 60-61 - - 0 - 
LBK 4 ano 54-55 - - 0 - 
LBK 3 ano 53-54 B70 - 1 K3 
LBK 2 ano 52 - V 22: Sýrovice-

východ 
0 - 

LBK ano 51-52 - V 22: Sýrovice-
východ 

0 - 

- - 0 - 
LBK 51 ano 50-51 - - 0 - 
LBK 60 ne 48-49 - - 0 - 
LBK 60 ano 48 - - 0 - 
LBK 37-? ano 47-48 - - 0 - 
LBK 37-22 ne 47-48 - - 0 - 
LBK 64 ano 45-46 - - 0 - 
LBK 5 ano 41-42 - - 0 - 
LBK 2 ano 40 B76 V 24: Břežany-

pískovna 
2 L2.2B-L2.4 

LBK Nad 
Deněticemi-
Pod 
Hrušovany 

ano 34-35 B82 V 27: Hrušovany-
svah 

1 K3 

LBK Mokřad u 
Denětic-Pod 
Hrušovany 

ano 34-35 B83 V 27: Hrušovany-
svah 

2 V4B, L2.2B 

B84 V 27: Hrušovany-
svah 

2 M1.1 

LBK Pod 
Hrušovany-? 

ne 34-35 - V 27: Hrušovany-
svah 

0 - 

LBK 
Všehrdský 
lesík-Holetická 
rokle 

ne 31-32 - - 0 - 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 139 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

Název* Funkčnost 
(ano/ne) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

LBK 
Všehrdský 
lesík-? 

ne 30-31 - V 28: Všehrdy-pole 0 - 

LBK ano 29-30 - - 0 - 
LBK Otvický 
luh-? 

ano 22-23 B105 V 30: Otvice 2 V4B, L2.2B 

LBK  ano 9-10 B127 V 33: Hora Svaté 
Kateřiny-jih 

2 L9.2B 

 B128 V 33: Hora Svaté 
Kateřiny-jih 

1 T1.5, R2.3, R1.2 

LBK 22-? ano přípojka k 
HPS Hora 
Svaté 
Kateřiny 

B141 V 34: Hora Svaté 
Kateřiny-jih-odbočka 

2 T1.2, X13 

LBK ano 0 B133 - 2 V4B 
Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem 
LBK 1-2 ano 0 B133 B133 2 V4B 
* viz. mapové přílohy; 
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu); 
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 

7.5.2 Územní systémy ekologické stability na nadregionální a regionální úrovni 1 

Prostorové vztahy jednotlivých variant trasy plynovodu a systému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni jsou zřejmé z mapových podkladů. Ve střetových místech byla stanovena přírodovědná 
hodnota dotčených segmentů a zastoupení biotopů. V následující tabulce je rovněž uvedeno, zda je 
střetové místo součástí vymezené botanické, entomologické či vertebratologické lokality. Vymezení 
střetových ploch bylo stanoveno s důrazem na šířku manipulačního pruhu. 

V rámci předcházejícího oznámení záměru (na rozdíl od předkládané dokumentace EIA) byl jako základní 
informační zdroj pro vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES využit Portál veřejné správy-
mapové služby. Z tohoto důvodu vyplývají i některé odlišnosti ve vymezení těchto prvků ÚSES. Z důvodu 
odlišností ve zpracování jednotlivých generelů ÚSES pro dílčí oblasti v rámci zájmového území trasy 
plynovodu jsou nadregionální a regionální biokoridory znázorněny v mapových přílohách jako osy a 
střetové plochy byly vymezeny v pruhu širokém 50m na obě strany osy biokoridorů. 

Varianty A a B trasy plynovodu jsou ve střetu s následujícími nadregionálními a regionálními biocentry a 
biokorodory: 

                                                      
1 Informace o nadregionálních a regionálních prvcích ÚSES byly čerpány z generelů ÚSES pro jednotlivé oblasti, 
kterými prochází trasy plynovodu 
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 Varianta A  

Tab. Biocentra nadregionálního ÚSES v přímém střetu s variantou A trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ entomologicky 
(E)/ vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná hodnota 
dotčeného 
segmentu** 

Biotop zastoupený v 
segmentu**° 

NRBC 18 
Oblík-Raná 

50-52 - - 0 - 

NRBC 2 Šebín 64-67 A26 V 40: Peruc, E 4: Peruc 0 X10-X12 
A27 B 29: Peruc-V Hlubokém, V 

40: Peruc, E 4: Peruc  
2 L7.3, X9A 

A28 B 29: Peruc-V Hlubokém, V 
40: Peruc, E 4: Peruc 

3 L2.2-L1 

A29 B 29: Peruc-V Hlubokém, V 
40: Peruc, E 4: Peruc 

3 L3.1 

- - 0 - 
- - 0 - 

NRBC 35 
Zahrádky 

170-175 B94 B20: Zahrádka-upolínová 
olšina 

3 L2.2A 

B95 - 1 L2.2B-X12 
B96 B19: Zahrádka-bažinná 

olšina, V 10: Zahrádka 
2 L2.2A-L1 

B97 - 2 L2.2B 
B98 V 11: Vrtba 2 L7.3 
- - 0 - 
- V 10: Zahrádka 0 - 
- - 0 - 
- V 11: Vrtba 0 - 

* viz. mapové přílohy;  
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu); 
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 

Tab. Biocentra regionálního ÚSES v přímém střetu s variantou A trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ entomologicky 
(E)/ vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota dotčeného 
segmentu** 

Biotop zastoupený v 
segmentu**° 

RBC 25 8-9 B124 V 33: Hora Svaté Kateřiny-jih 2 L9.1-X9A, L5.4-X12 
B130 V 33: Hora Svaté Kateřiny-jih 2 T1.2 

RBC 1611 
Sahara 

213-214 - - 0 - 

  B171 V 4: Bor u Tachova-jih 2 L2.2B, T1.6 
RBC 1336 
Luční potok 

36-37 A10 V 37: Líšnice 3 M1.1, M2.1, X14 
A11 V 37: Líšnice 2 K2.1, M1.1 

Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem
RBC 14 - B131 - 1 T1.5-X5 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 
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Tab. Biokoridory nadregionálního ÚSES ve střetu s variantou A trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Křížení/ 
přiblížení osy 
(m) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota 
dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

NRBK 2 
Božídarská 
rašeliniště-
Hřenská skalní 
města 

křížení 10-11 B124 - 2 L9.1-X9A, L5.4-
X12 

B125 - 1 T8.2B, X12 

NRBK 3 
Studenec-
Jezeří 

křížení 14-15 B119 - 3 L5.1 

NRBK 3 
Studenec-
Jezeří 

křížení 16-17 B115 - 3 L3.1 
B116 - 3 L5.1-L5.4 
B117 - 2 L2.2B 
B119 - 3 L5.1 

NRBK Střela, 
Rabštejn-K50 

křížení 158-159 B150 - 2 L3.1 
B152 - 3 V4B, L2.2B 
B223 - 2 V4B, L2.2B 

NRBK 
Kladská-
Týřov, 
Křivoklát 

křížení 201-202 B178 V6: Milíkov 1 K3 
B179 V6: Milíkov 1 T1.6 
B180 V6: Milíkov 3 V4A, K2.1 

NRBK Oblík, 
Raná-Šebín-
Pochvalovská 
stráň 

křížení 53-54 - - 0 - 

NRBK 
Stroupeč-
Šebín 

křížení 59-60 A24 V 39: Počedělice 3 V4A, L2.4-K2.1, 
M1.4 

- - 0 - 
- - 0 - 

NRBK 
Pochvalovská 
stráň-
Karlštejn, 
Koda 

křížení 108-109 A54 V 41: Kalivody 3 L5.1-L3.1 
- V 41: Kalivody 0 - 

* viz. mapové přílohy;  
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 

Tab. Biokoridory regionálního ÚSES ve střetu s variantou A trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Křížení/ 
přiblížení osy 
(m) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota 
dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

RBK 104 křížení 2-3 - - 0 - 
B131 - 1 T1.5-X5 
B136 - 1 L5.4-X9A-X12 

RBK 103 křížení 8-9 B124 V 33: Hora Svaté 
Kateřiny-jih 

2 L9.1-X9A, L5.4-
X12 

B125 V 33: Hora Svaté 
Kateřiny-jih 

1 T8.2B, X12 

RBK 572 
Jezeří-Údlické 
Doubí 

přiblížení 
(cca 20m), 
dotyk osy 

19-21 - V 31: Jirkov-Kyjická 
nádrž 

0 - 

RBK 1059 
Zahrádky-
Mrtník 

křížení 168-169 B99 B18: Niva Bělé, V11: 
Vrtba 

2 L2.2A, T1.5 

RBK 1073 
Šipín-Trpísty 

křížení 186-187 B190 V7: Trpísty-Úterský 
potok 

2 T1.1-T1.4 

B191 V7: Trpísty-Úterský 
potok 

3 V4B, L2.2B 

RBK 184 
Brod-Havlův 
mlýn 

křížení 209-210 B173 V 5: Holostřevy 2 L2.2B, V4B, 
T1.6 

- V 5: Holostřevy - - 
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Název* Křížení/ 
přiblížení osy 
(m) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota 
dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

- - 0 - 
RBK 20-103 2x přiblížení 

(cca 40m, 
cca 20m)  

216-218 B164 V 4: Bor u Tachova-
jih 

2 L2.2B, T1.5 

B166 V 4: Bor u Tachova-
jih 

3 L7.1 

- V 4: Bor u Tachova-
jih 

- - 

RBK 26-30 křížení 225-226 - - 0 - 
RBK 581 
Jánský vrch-
Luční potok 

křížení 41-42 A13 V 38: Polerady 2 K3, X7, X14, 
M1.1 

- - 0 - 
RBK 184 Pod 
Bělkami 

křížení 79-80 - - 0 - 

RBK 184 Pod 
Bělkami 

křížení 82-83 - - 0 - 

RBK 183 
Vranský 

křížení 83-84 A33 B 30: Niva Vranského 
potoka 

1 K2.1-L2.4, X14 

- - 0 - 
- - 0 - 

RBK 128 
Pozdeň 

křížení 99-100 - - 0 - 
- - 0 - 
A39 - 1 K3-L7.1, X7 

RBK křížení 112-113 - - 0 - 
RBK 1103 
Maxova 
obora-
Pochvalovská 
stráň 

křížení 116-117 A63 - 1 K2.1 
- - 0 - 
- - 0 - 

RBK 43 křížení 133-134 A74 - 2 K2.1, M1.1 
RBK 25 křížení 136-137 - V44: Soseň 0 - 

A77 V44: Soseň 2 L3.1-L2.2 
A78 V44: Soseň 2 L7.1-L5.4, X9A 
A79 V44: Soseň 3 L5.4 

Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem
RBK 104 křížení - B225 - 1 L5.4-X9A-X12 

- - 0 - 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu); 
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 
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 Varianta B  

Tab. Biocentra nadregionálního ÚSES v přímém střetu s variantou B trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ entomologicky 
(E)/ vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota 
dotčeného 
segmentu** 

Biotop zastoupený v 
segmentu**° 

NRBC 1 
Stroupeč 

36-38 B79 V 26: Stranná-Ohře 3 V4B, L2.4 
B80 B 7: Stranná-svahy, V26: 

Stranná-svahy, E 3: Přívlaky 
2 T3.4D, K3 

- V 26: Stranná-svahy 0 - 
NRBC 35 
Zahrádky 

101-106 B94 B20: Zahrádka-upolínová olšina 3 L2.2A 
B95 - 1 L2.2B-X12 
B96 B19: Zahrádka-bažinná olšina, 

V 10: Zahrádka 
2 L2.2A-L1 

B97 - 2 L2.2B 
B98 V 11: Vrtba 2 L7.3 
- - 0 - 
- V 10: Zahrádka 0 - 
- - 0 - 
- V 11: Vrtba 0 - 

* viz. mapové přílohy;  
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 

Tab. Biocentra regionálního ÚSES v přímém střetu s variantou B trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ entomologicky 
(E)/ vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota 
dotčeného 
segmentu** 

Biotop zastoupený v 
segmentu**° 

RBC 25 8-9 B124 V 33: Hora Svaté Kateřiny-jih 2 L9.1-X9A, L5.4-X12 
B130 V 33: Hora Svaté Kateřiny-jih 2 T1.2 

RBC 1516 
Zákrut Blšanky 

54-55 - - 0 - 

RBC 1503 
Viničný vrch 

55-57 B68 B10: Blšany-cihelna, V 21: 
Blšany-svahy, E 5: Blšany 

1 K3 

B69 B10: Blšany-cihelna, V 21: 
Blšany-svahy, E 5: Blšany 

3 T3.5B, K3 

- V 21: Blšany-svahy, E 5: Blšany 0 - 
RBC 1611 
Sahara 

145-146 - - 0 - 
B171 V 4: Bor u Tachova-jih 2 L2.2B, T1.6 

Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem
RBC 14 - B131 - 1 T1.5-X5 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 
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Tab. Biokoridory nadregionálního ÚSES ve střetu s variantou A trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Křížení/ 
přiblížení osy 
(m) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota 
dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

NRBK 2 
Božídarská 
rašeliniště-
Hřenská skalní 
města 

křížení 10-11 B124 - 2 L9.1-X9A, L5.4-
X12 

B125 - 1 T8.2B, X12 

NRBK 3 
Studenec-
Jezeří 

křížení 14-15 B119 - 3 L5.1 

NRBK 3 
Studenec-
Jezeří 

křížení 16-17 B115 - 3 L3.1 
B116 - 3 L5.1-L5.4 
B117 - 2 L2.2B 
B119 - 3 L5.1 

NRBK 45 
Pustý zámek-
K53 

křížení 64-65 B57 - 2 K3 
B59 - 2 V4B, L2.2B 

NRBK Střela, 
Rabštejn-
Pochvalovská 
stráň 

křížení 74-75 B206 - 1 K3 

NRBK Střela, 
Rabštejn-K50 

křížení 89-90 B150 - 2 L3.1 
B152 - 3 V4B, L2.2B 
B223 - 2 V4B, L2.2B 

NRBK 
Kladská-
Týřov, 
Křivoklát 

křížení 132-133 B178 V6: Milíkov 1 K3 
B179 V6: Milíkov 1 T1.6 
B180 V6: Milíkov 3 V4A, K2.1 

* viz. mapové přílohy; 
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu); 
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 

Tab. Biokoridory regionálního ÚSES ve střetu s variantou A trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Křížení/ 
přiblížení osy 
(m) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota 
dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

RBK 104 křížení 2-3 - - 0 - 
 B131 - 1 T1.5-X5 
 B136 - 1 L5.4-X9A-X12 

RBK 103 křížení 8-9 B124 V 33: Hora Svaté 
Kateřiny-jih 

2 L9.1-X9A, L5.4-
X12 

 B125 V 33: Hora Svaté 
Kateřiny-jih 

1 T8.2B, X12 

RBK 572 
Jezeří-Údlické 
Doubí 

přiblížení 
(cca 20m), 
dotyk osy 

19-21 - V 31: Jirkov-Kyjická 
nádrž 

0 - 

RBK 572 
Jezeří-Údlické 
Doubí 

křížení 22-23 - - 0 - 

RBK  křížení 25-26 - V 29: Údlice-pole 0 - 
RBK 573 
Údlické Doubí-
Stráně 

křížení 28-29 B100 - 2 V4B, L2.2B 
- - 0 - 
- - 0 - 

RBK 1079: 
Nad Libocem-
Kličín 

křížení 43-44 B73 V 23: Žabokliky-Liboc 3 V4B, L2.2B 
- V 23: Žabokliky-Liboc 0 - 
- V 23: Žabokliky-Liboc 0 - 

RBK 1083 
Viničný vrch-
Zákrut Blšanky 

křížení 55-56 - - 0 - 

RBK 1059 
Zahrádky-
Mrtník 

křížení 100-101 B99 B18: Niva Bělé, V11: 
Vrtba 

2 L2.2A, T1.5 
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Název* Křížení/ 
přiblížení osy 
(m) 

Kilometráž 
(km) 

Segment 
vegetačního 
screeningu** 
 

Botanicky (B)/ 
entomologicky (E)/ 
vertebretologicky (V) 
hodnotná lokalita*** 

Přírodovědná 
hodnota 
dotčeného 
segmentu** 

Biotop 
zastoupený v 
segmentu**° 

RBK 1073 
Šipín-Trpísty 

křížení 118-119 B190 V7: Trpísty-Úterský 
potok 

2 T1.1-T1.4 

B191 V7: Trpísty-Úterský 
potok 

3 V4B, L2.2B 

RBK 184 
Brod-Havlův 
mlýn 

křížení 140-141 B173 V 5: Holostřevy 2 L2.2B, V4B, 
T1.6 

- V 5: Holostřevy - - 
- - 0 - 

RBK 20-103 2x přiblížení 
(cca 40m, 
cca 20m)  

148-149 B164 V 4: Bor u Tachova-
jih 

2 L2.2B, T1.5 

B166 V 4: Bor u Tachova-
jih 

3 L7.1 

- V 4: Bor u Tachova-
jih 

- - 

RBK 26-30 křížení 225-226 - - 0 - 
Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem
RBK 104 křížení - B225 - 1 L5.4-X9A-X12 

- - 0 - 
* viz. mapové přílohy; 
** viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě 
vegetačního screeningu); 
*** viz. výše podkapitoly 7.2.2 Flóra, 7.2.3 Fauna; 
° nebyly biotopově klasifikovány segmenty bez přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu) 

7.6 Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 
část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán 
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé 
travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Zvažované varianty A a B trasy plynovodu zasahují do množství neregistrovaných VKP (lesy, vodní toky a 
údolní nivy). Zásah do těchto VKP je diskutován v příslušných kapitolách dokumentace. 

Záměr je rovněž v přímém střetu s několika registrovanými VKP. V této fázi projektové přípravy nejsou 
k dispozici katastrální čísla dočených pozemků, nebylo tedy možné zjistit soupis všech registrovaných 
VKP, jež jsou ve střetu s trasou plynovodu (registrovaná VKP jsou v databázi příslušných úřadů 
registrovaná podle katastrálních čísel). 

Tab.: Výčet a charakteristika zjištěných registrovaných VKP v přímém střetu s trasou plynovodu 

Název Katastrální území Varianta trasy 
plynovodu 

Segment vegetačního 
screeningu* 

Přírodovědná 
hodnota* 

Biotop* 

229/11-44-06 Kšice A, B zahrnuje B185      1 (B185), 0 (zbytek 
zájmového území) 

K3 (B185) 

351/11-44-06** Sviňomazy A, B - 0 - 
26 Řevničovská 
stráň 

Řevničov A A59 1 K3 

2 Číňovské stráňky Číňov B B77 2 T3.3-T3.5, K3 
*viz. výše podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště; 
**v těsném dotyku (možný přímý střet) 
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7.7 Přírodní parky 

Plynovod ve variantách A a B prochází celkem pěti přírodními parky. Jsou to následující (seřazeno 
abecedně, v závorce uvedeny délky průchodů): 

 Varianta A  

• Přírodní park Český les (mimo území CHKO Český les cca 4,1km) 
• Přírodní park Džbán (cca 14,6km) 
• Přírodní park Jesenicko (cca 10,9km) 
• Přírodní park Manětínsko (cca 0,9km, zasahuje pouze okrajové části) 
• Přírodní park Úterský potok (cca 2,1km) 

 Varianta B  

• Přírodní park Český les (mimo území CHKO Český les cca 4,1km) 
• Přírodní park Jesenicko (cca 10,9km) 
• Přírodní park Manětínsko (cca 0,9km, zasahuje pouze okrajové části) 
• Přírodní park Úterský potok (cca 2,1km). 

Charakteristika dotčených přírodních parků 

Přírodní park Džbán  

Přírodní park Džbán byl zřízen 1. 5. 1994 okresním úřadem v Lounech vyhláškou ze dne 21. 3. 1994. 
Celková výměra přírodního parku činí 41 578 ha. Posláním přírodního parku je zachování rázu krajiny 
džbánské křídové tabule s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na 
geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň při 
umožnění únosného turistického využití a rekreace i únosné urbanizace pro stabilizaci života a 
hospodaření v obcích. Vzhledem ke své poloze, geologickému podloží a členitosti je toto území vegetačně 
poměrně pestré. Vyskytují se zde na jedné straně slatiny a rašeliny, na druhé straně pak teplomilná stepní 
společenstva, přičemž představuje i významné lesní území. Na území parku je zastoupena řada vzácných 
a ohrožených druhů rostlin i živočichů. 

Přírodní park Jesenicko  

Přírodní park Jesenicko byl zřízen dne 1.9.1994 vyhláškou č.9 tehdejšího Okresního úřadu v Rakovníku. 
Byl zřízen pro přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty území s ohledem na geomorfologii území, lesní 
porosty, charakteristickou floru a faunu, rozptýlenou mimolesní zeleň, významné krajinné prvky, územní 
systém ekologické stability, louky, mokřady, zvláště chráněná území. Při umožnění únosného turistického 
využití a únosné rekreace je park možné využívat též pro vhodnou turistiku, rekreaci a urbanizaci, pro 
stabilizaci života a hospodaření v obcích (např. agroturistika, menší penziony, hotýlky v obcích, 
„chalupaření“). 

Přírodní park Manětínsko 

Přírodní park Manětínská byl zřízen v roce 1978 tehdejším Okresním národním výborem Plzeň-sever. 
Přírodní park tvoří rozsáhlý lesní komplex Lomské vrchoviny s několika menšími rybníky a prameništi 
potoků Zlatého, Pstružného, Malého, Kačiny, Bělé, Třemošné, Chladné a Vesky. Nejvyšším bodem parku 
je vrch Lišák u Štipoklas (677 m n.m.), významnými kótami jsou také Velká Myť (658 m n.m.), Lom (657 m 
n.m.), Špičák u Nečtin (611 m n.m.) a Malý Špičák u Čbánu (605 m n.m.). Území je budováno karbonskými 
arkózami, pískovci, slepenci, prachovci a jílovci s ojedinělými neovulkanickými suky. Nejcennější části 
parku tvoří mokřadní stanoviště v údolí Zlatého potoka. Slatiniště hostí řadu vzácných a ohrožených druhů 
rostlin. 
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Přírodní park Úterský potok 

Přírodní park Úterský potok-západ byl zřízen v roce 1979 tehdejším Okresním národním výborem Tachov. 
Hluboce zaříznutá údolí části Úterského potoka od Bezdružic až k Trpístům, včetně dolního toku Hadovky, 
tvoří spolu se skalnatými svahy velmi malebnou krajinu.  V údolí jsou v různé míře a stavu zachovalosti 
zastoupeny olšové luhy, ale najdeme zde i dubohabřiny, reliktní bory, jedliny aj. Vyskytují se zde některé 
vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, přičemž dno údolí obývají spíše chladnomilně ladění 
živočichové, svahy naopak teplomilnější.      

Přírodní park Český les 

Přírodní park Český les byl zřízen v roce 1990 tehdejším Okresním úřadem Domažlice a tehdejším 
Okresním úřadem v Tachově. Do roku 2005 patřil k nejrozsáhlejším přírodním parkům Plzeňského kraje, 
zřízením chráněné krajinné oblasti na nejcennějším území Českého lesa došlo k výrazné redukci rozlohy 
přírodního parku, který v současné době tvoří ochranné pásmo CHKO.Podložím přírodního parku jsou 
zejména ruly a pararuly. Geologicky zajímavými útvary jsou výchozy křemene v přírodní památce 
Mutěnínský lom. Nejvýznamnějším zvláště chráněným územím je ale přírodní rezervace Přimda se 
zachovalým zbytkem starého smíšeného porostu, s dominantou stejnojmenného hradu. Dalších osm 
zvláště chráněných území tvoří většinou pestrá luční, mokřadní nebo rašelinná společenstva. 

C.II.8. Krajina 

Vnějškovým projevem krajiny ve vnímání a působení krajiny na pozorovatele je krajinný ráz. Ten vychází 
především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními ekologickými a přírodními 
podmínkami. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do určitého souboru typických 
přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako charakteristické, identifikující určitý 
prostor. 

 Varianta A  

Od státní hranice s Německou spolkovou republikou (Hora Sv. Kateřiny, km 0,0) trasa stoupá přes 
mohutný, víceméně zalesněný hřbet Krušných hor. Zprvu vede po horských, původně lesnatých zvlněných 
planinách, dnes značně odlesněných vlivem působení kyselých depozic v 80. letech minulého století, 
potom trasa klesá lesnatým úbočím až k Jirkovu (km 19,00), dále na jih a jihozápad se krajina výrazně 
mění. 

Od km 19,00 plynovod vstupuje do odlesněné a silně antropogenně přetvořené Mostecké pánve, která je 
již součástí rozsáhlé soustavy podkrušnohorských sníženin. Prochází téměř bezlesou polní a průmyslovou 
krajinou s četnými liniovými stavbami elektrovodů a produktovodů. Určující jsou rozsáhlé plochy 
povrchových dolů a scelené bloky orné půdy s jen řídkým zastoupením krajinné zeleně. Krajinný ráz je zde 
značně až zcela porušen. 

Od km 43,00 plynovod vstupuje do jižního okraje Českého středohoří. Území představuje členitou 
pahorkatinu, tvořenou výraznými izolovanými čedičovými kupami, které prorážejí jinak mírně zvlněný terén 
na křídových usazeninách. Výrazné krajinné dominanty vrchů (např. Milá, Raná, Oblík atd.) a morfologie 
určují specifický a jedinečný krajinný ráz. Převažuje polní typ krajiny, místy oživený lesními komplexy 
xerotermního charakteru, vázané výhradně na čedičové kupy. Hojněji jsou zastoupeny také sady a 
rozptýlená krajinná zeleň a travobylinná stepní lada, zvláště ve svahových a podsvahových polohách v 
návaznosti na zastavěná území obcí. 

V km 56,00 - 65,00 trasa prochází širokým ale poměrně nevýrazným údolím s nivou meandrující řeky 
Ohře. V km 65,00 překonává výrazně omezené a prudké pravobřežní svahy údolí a terasy a vstupuje do 
vyvýšené a téměř zcela odlesněné Dolnooharské tabule s naprostou převahou orné půdy. V km 81,00 
trasa zcela mění směr a prudce se stáčí dál na jihozápad, kde kříží několik významnějších toků (Vrahský a 
Zlonický potok). Podél  svahů údolí Bakovského potoka prochází od km 95,00 přes plochou lesopolní 
pahorkatinnou krajinu Džbánu. 

Od km 118,00 trasa probíhá polní až lesopolní krajinou Rakovnické pahorkatiny. Ta představuje 
nevýraznou plochou pahorkatinu s převahou polních kultur. Lesní porosty jsou rázu acidofilních doubrav a 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 148 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

borů. Kontrastní je výskyt menších neovulkanických suků s fragmenty květnatých bučin. Vyšší plošný podíl 
lesa zaujímá krajina Jesenicka, kde je rovněž vyšší zastoupení vodních ploch v podobě menších rybníků. 
Je to území s vyšší kvalitou a dochovaností krajinného rázu. V tomto území trasa plynovodu kříží několik 
významnějších toků (Rakovnický potok) a především zaříznutý tok řeky Střely, která zde v břidlicích vytváří 
úzké ale výrazně zaříznuté údolí (km 158,00). 

Od km 158,00 trasa vstupuje do již členitější, lesopolní až lesní krajiny rozsáhlého celku Plzeňské 
pahorkatiny. Trasa směrem na jihozápad prochází Plaskou pahorkatinou (součást pahorkatiny Plzeňské), 
místy prořezanou výraznými údolími vodních toků (Mže, Úterský potok apod.). Převažuje mírně zvlněná až 
plochá lesopolní krajina, jejíž krajinný ráz je dosti zachovalý. Charakteristickým rysem jsou lesní porosty 
acidofilního charakteru s dominantními bory. Orná půda je zastoupena poměrně v rozsáhlejším měřítku, 
trvalé travní porosty již méně. Drobné vodní plochy a rybníky se vyskytují víceméně roztroušeně, plošný 
podíl je však velmi malý. 

Od km 217,00 až ke státní hranici s Německou spolkovou republikou (Rozvadov) vede trasa převážně 
zalesněnou hornatinou Českého lesa. Reliéf tvoří soustava hřbetů se severojižní orientací, místy i s 
výraznými izolovanými vrcholy (Přimda). Převažuje lesní až lesopolní krajina horského až podhorského 
rázu, s vysokou zachovalostí krajinného rázu, poněkud narušenou dálnicí D5. V lesních porostech je 
dominantní smrk, místy i buk. Mimo les jsou hojně zastoupeny trvalé travní porosty nejrůznější kvality. 

 Varianta B  

Trasa varianty B  od státní hranice s Německou spolkovou republikou (Hora Sv. Kateřiny) vede v km 0,00 - 
23,00 v identickém souběhu s trasou A. 

Přibližně od km 23,00 se obě trasy rozbíhají (trasa B dále pokračuje na jih a  jihozápad, trasa A se odklání 
na jihovýchod). 

Trasa B vstupuje do jihozápadní části ploché Mostecké pánve. Směrem na jih prochází plochou, zcela 
odlesněnou polní krajinou, rozčleněnou nevýraznými údolími a svahy toků Chomutovky, Hutné, Ohře a 
Liboce. Zdejší krajina již vede mimo nejvíce průmyslově přetvořenou část Mostecké pánve. Je však 
výrazně modifikována intenzivním zemědělstvím. Specifickým pro tuto oblast je pěstování chmele. 
Především v okolí Žatce a jižně od něj, v úrodných polohách niv toků i na úrodnějších terasách se vyskytují 
chmelnice. Mezi Ohří a Libocí prohází trasa více členitým terénem, s četnějším výskytem krajinné zeleně 
v podobě xerotermních porostů na pahorcích a vyvýšeninách tvořených pískovci a slínovci, či na hranách 
štěrkopískových teras, podél toků. 

Od km 45,00 trasa prochází zcela plochou nevýraznou polní krajinou až k Blšanům (km 56,00) a mírně 
stoupá podél okraje ploché pahorkatiny Džbánu a opouští soustavu podkrušnohorských pánví. Dále na 
jihojihozápad se tak ráz mění. 

Od km 62,00 trasa mírně stoupá a trasa plynovodu vstupuje do lesopolní krajiny rozčleněné sítí lokálních 
vodotečí v okolí Kryr. Území dále na jih je již součástí Rakovnické a Plaské pahorkatiny. 

Přibližně v km 84,50 se trasa B opět setkává s trasou A a obě dále vedou v identickém souběhu až ke 
státní hranici s Německou spolkovou republikou (Rozvadov, km 167,30). V tomto společného úseku je 
popis krajiny uveden v rámci trasy A. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

9.1. Hmotný majetek 

 Varianta A    Varianta B  

Trasa záměru prochází napříč volnou krajinou, s minimálním kontaktem s obytnými objekty. Dotčené 
území je relativně málo obydlené, záměr se programově vyhýbá bezprostřednímu kontaktu se souvislou 
zástavbou, tj, trasa plynovodu se vyhýbá intravilánům obcí a v území se prakticky nevyskytují ani rekreační 
objekty. S výjimkou pozemků proto není přímo dotčen žádný hmotný majetek. 
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9.2. Architektonické a historické památky 

Podkladem pro vypracování této kapitoly byla písemná vyjádření pracovníků odborů (oddělení) památkové 
péče příslušných městských úřadů a magistrátů, jejichž obcemi a katastrálními územími trasa záměru 
prochází. 

Při popisu záměru nebyla k dispozici parcelní čísla pozemků tras záměru. Je velmi pravděpodobné, že 
v níže uvedeném výčtu jsou zařazena i vyjádření k nemovitým kulturním památkám, které se nachází 
v širším okolí navrhované stavby plynovodu. 

V dotčeném území navíc však nelze vyloučit přítomnost drobné solitérní architektury (kříže, boží muka, 
smírčí kameny atd.). Tyto objekty v drtivé většině nemají vlastníka ani nejsou zaneseny v katastrálních 
mapách. 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních 
památek, které nám byly příslušnými úřady poskytnuty. Vyjádření jednotlivých úřadů jsou součástí 
přílohy 5.3 této dokumentace. 

 Varianta A  

Tab.: Soupis architektonických památek 

Kraj Ústecký 
Městský úřad Litvínov, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení památkové péče 
(vyjádření ze dne 13.8.2007, zn. 0RR/1877/07/Píca) 
Obec (k.ú) Evidenční číslo Název památky  (stručný popis památky) 
Brandov  Kostel Archanděla Michaela (st.p.č. 40) 
Brandov  Kaple Nanebevzetí Páně (st.p.č. 359) 
Malý Háj  Kostel Nejsvětější Trojice (st.p.č. 13) 
Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad a životní prostředí 
(vyjádření ze dne 22.8.2007, zn. OSÚaŽP/S/3973/07) 
Hošnice (OÚ Strupčice) 5-769. Pamětní kříž (vysoký kamenný kříž s Kristem na bohatě zdobeném 

podstavci u silnice z Hošnic směrem na Most) 
Magistrát města Mostu, Odbor školství, kultury a sportu  
(vyjádření ze dne 13.8.2007, zn. OŠKaS/1092/07/Hf) 
Bečov u Mostu 304 Socha sv. Floriána 
Bečov u Mostu 305 Areál kostela sv. Jiljí 
Bečov u Mostu 306 Areál hospodářského dvora 
Bečov u Mostu 399 Socha sv. Jana Nepomuckého z Mostu 
Bečov u Mostu 5037 Archeologická lokalita "Písečný vrch" 
Bečov u Mostu 5048 Soubor alegorických soch ze Stránců 
Bečov u Mostu 5057 Socha sv. Jana Nepomuckého 
Malé Březno 370 Kostel sv. Jana Evangelisty 
Malé Březno 371 Socha sv. Jana Nepomuckého 
Malé Březno 372 Pamětní kříž s reliéfem F. Xaverského 
Malé Březno 5062 Socha sv. Florian (z Ervěnic) 
Malé Březno 5063 Sousoší sv. Jana Nepomuckého (z Ervěnic) 
Líšnice 353 Areál zámku 
Líšnice 354 Areál pivovaru čp- 51 
Líšnice 355 Socha sv. Jana Nepomuckého 
Líšnice 356 Sousoší Kalvárie 
Líšnice 4520 Sýpka s erbem 
Milá 5944 Kaple 
Městský úřad Louny, Odbor rozvoje města, Úsek památkové péče a architekta města 
(vyjádření ze dne 22.8.2007, zn. MULN/209755/2007/RM/2) 
Chožov 41671/5-4865 Chožovský vrch (husitský tábor), parc. č. 701/1. Nachází se asi 1 km 

severozápadním směrem od obce Chožov s kótou 359 m. 
Raná u Loun 42775/5-1144. Kříž. Je umístěn v bezprostřední blízkosti odbočky, vedoucí vlevo z hlavní 

silnice Louny - Raná u Loun, směrem k parkovišti pod kopec Raná. 
Městský úřad Roudnice nad Labem, Památková péče 
(vyjádření ze dne10.8.2007,č.j. SU/33944/2007) 
Z hlediska památkové péče nejsou připomínky (v trase se nenachází žádné nemovité kulturní památky). 
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Kraj Středočeský 
Městský úřad Slaný, Odbor kultury 
(vyjádření ze dne 15.8.2007, zn. A 25 - 683/07/OK/2) 
Hospozín 23033/2-505 Sousoší sv. Jana a Pavla (příklad ikonograficky zajímavé barokní skulptury 

/1777/; JAN A PAVEL /římští mučedníci 3.-4. stol./, patroni dobrého počasí - 
dominantní umístění v krajině). 

Poštovice  24956/2-619 Socha sv. Donáta (barokní skulptura s působivým umístěním při historické 
komunikaci. Patron proti bouřím a krupobití). 

Budeničky 
(k. ú. Šlapanice) 

20623/2-515 Areál pohřební kaple Kinských. Mimořádně hodnotná funerální architektura 
od vídeňského architekta Heinricha Kocha (†1861), 
vystavěna v letech 1837-1842. Zde pochován také mecenáš Beethovenův - 
Ferdinand Kinský (†1812). 

Budeničky 
(k. ú. Šlapanice) 

26004/2-514 Areál kostela sv. Isidora. Významný poutní kostel z let 1680-1682, 
hodnotná sochařská výzdoba, sv. ISIDOR († kol. 1130), patron rolníků; 
v baroku patron Slánska. 

Budenice  
(k. ú. Jarpice) 

31707/2-519 Sloup se sochou sv. Isidora. Barokní socha na pilíři, socha byla odcizena 
v roce 2000, zůstal jen pilíř. 

Stradonice 18031/2-611 Působivé barokní sousoší - světců dobrého počasí - prvomučedníků 
římských - z roku 1782 

Zlonice  Historická alej vedoucí ze Zlonic k zámku v Budeničkách,  
o jejíž památkové ochraně se jedná. 

Třebíz  Vesnická památková rezervace 
Městský úřad Rakovník, Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu 
(vyjádření ze dne 21.8.2007, zn. ŠAK 401-1626/07) 
Drahouš 16334/2-2638 Lovecký pavilon Plaveč se stromořadím, stav.p.č. 31. Jedná se o patrový 

barokní lovecký pavilon, stojící na hřebeni návrší. V jeho blízkosti se 
nacházejí výklenková kaplička, v současnosti zrekonstruovaná. Přestože 
kaplička není evidovanou kulturní památkou, tvoří spolu s loveckým 
pavilonem nedílnou součást areálu loveckého zámečku Hubert, a je ji 
nezbytné zachovat stejně, jako alej vzrostlých stromů, která obě stavby 
(pavilon a kapličku) spojuje. 

Chrášťany 46172/2-2645 Socha Sv. Prokopa, poz.p.č. 302/3. Barokní socha světce stojí před 
vchodem na hřbitov. 

Olešná 29147/2-2696 Sloup se sochou Panny Marie s Jezulátkem, poz.p.č. 192/1. Tato nemovitá 
kulturní památka byla v minulosti poničena, dnes je dochován sloup 
s podstavcem. 

 
Kraj Plzeňský 
Městský úřad Kralovice, Odbor regionálního rozvoje a územního plánu 
(vyjádření ze dne 22.8.2007, č.j.ORP/1184/2007) 
V místě projektovaného plynovodu nebo v jeho nejbližším okolí, tj. v pásmu 200 m od plánované trasy se nenacházejí žádné 
nemovité kulturní památky. 
Městský úřad Nýřany, Odbor územního plánování 
(vyjádření ze dne 8.8.2007, č.j.OÚP//2007/0577) 
Podmokly 17859/4-1605 Hradiště obklopené valem, p.č. 64. 
Pernarec - Krukanice 28449/4-1493 Boží muka při silnici na Trpisty 
Pernarec - Krukanice 40336/4-1502 Boží muka při cestě do Rozněvic, p.č. 243/20. 
Pernarec - Krukanice 1504 Boží muka při cestě do Pernarce, p.č. 1516 
Pernarec - Krukanice 36618/4-3994 Socha blahoslaveného Hroznaty, p.č. 1516. 
Pernarec 25232/4-1495 Boží muka při silnici na Málkovice, p.č. 1333/2. 
Pernarec 37188/4-1497 Boží muka při silnici k Úněšovu, p.č. 1578/1. 
Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, Oddělení památkové péče 
(vyjádření ze dne 12.8.2007, č.j.1442/OVUP/07/Os) 
Trpísty 1963 Zámek čp.1 
Trpísty 1962 Pomezní kříž. Nachází se na začátku obce od nádrží. 
Trpísty 1965 Zastavení.  Na okraji obce k Pernatci. 
Trpísty 1966 Socha P. Marie, u nádraží. 
Trpísty 4774 Kaple. 
Kšice 1791 Kostel nanebevzetí P.Marie. 
Kšice 1991 Mohylníková pohřebiště Stelka a Čertův kámen. 
Kšice 4069 Mohylová pohřebiště Na žalostném. 
Kšice 1992 Mohylník na trati Kšice Únehle. 
Záchlumí 2325 Kostel P.Marie. 
Stříbro-Těchlovice 1957 Zbytky tvrze Hrádek 
Stříbro-Těchlovice 4068 Mohylové pohřebiště - dvě skupiny mohyl na trase  na Víchov. 
Milíkov 1816 Kaple na návsi. 
Benešovice 1686 Kaple na návsi. 
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Městský úřad Tachov, Odbor školství a kultury 
(vyjádření ze dne 20.8.2007, zn.577/2007-OŠK/VP/Líb) 
Holostřevy, obec Bor 19777/4-1743 Areál farního kostela sv. Mikuláše, areál fary č.p.1. 
Holostřevy, obec Bor 19426/4-1744 Areál fary č.p.1, st.p.č. 17/1. 
Kosov, obec Bor 27964/4-1784 Venkovská usedlost č.p. 14, st.p.č. 14. 
Kosov, obec Bor 19775/4-1785 Venkovská usedlost č.e.7, st.p.č. 13. 
Skviřín, obec Bor 36536/4-1710 Areál farního kostela sv. Petra a Pavla, st.p.č. 1. 
Kundratice, obec Přimda 24915/4-1810 Kaple sv. Antonína, st.p.č. 23. 
Kundratice, obec Přimda 17394/4-3556 Socha sv. Jana Nepomuckého 
Velké Dvorce, 
obec Přimd 

39955/4-1972 Areál zámku, st.p.č. 1, 2, 4/1  p.p.č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15/1, 
15/2, 16, 17, 18, 19, 21, 80/1, 80/2, 83/10, 273, 274, 275, 277/1. 

Velké Dvorce,  
obec Přimda 

21803/4-3566 Socha sv. Jana Nepomuckého, p.p.č. 277/1. 

Přimda 32352/4-1883 Farní kostel sv. Jiří, st.p.č. 44. 
Přimda 45852/4-1884 Socha sv. Jana Nepomuckého a kašna, p.p.č.2285/1. 
Přimda 11887/4-4814 soubor tří smírčích křížů, p.p.č. 1316/4. 
Přimda 11769/4-1882 Národní kulturní památka - zřícenina hradu Přimda, st.p.č. 505. 
Svatá Kateřina, 
obec Rozvadov 

34779/4-1888 Areál kostela sv. Kateřiny, st.p.č. 15. 

Svatá Kateřina, 
obec Rozvadov 

21338/4 Špýchar, st.p.č. 3. 

Svatá Kateřina, 
obec Rozvadov 

21338/4 Venkovská usedlost č.e.7, st.p.č. 17/1. 

Svatá Kateřina, 
obec Rozvadov 

100103 Úřednický dům č.e. 5, st.p.č. 2. 

Rozvadov 11982/4-5093 Polní opevnění z 30leté války (tzv. Tillyho šance), p.p.č. 193, 1352/2, 1315, 
1458. 

Bor u Tachova 18612/4-1703 Areál zámku, p.p.č. 354, 353/1, 743, 748, 80/2, 756, 746/3, 746/5, 746/6, 
747/6, 747/7, 746/1, 747/12, 745/2, 757, 2592/1, 2592/2, 230/1-9. Součástí 
areálu je zámek č.p. 259, objekty předhradí č.p. 260, park a rybník, 
zahradnictví, oplocení včetně původního opevnění s branou a mostek.  

Bor u Tachova 15791/4-1704 Stará radnice čp. 1, st.p.č. 71. Památka zahrnuje čp. 1 a dvorní objekt. 
Bor u Tachova 31203/4-1705 Městský dům čp. 286, st.p.č. 70/1. 
Bor u Tachova 28714/4-1706 Areál farního kostela sv. Mikuláše, st.p.č. 1, 2. Součástí areálu je kostel a 

opěrná zeď se schodištěm. 
Bor u Tachova 35281/4-1707 Socha Immaculaty, st.p.č. 2462/1. 
Bor u Tachova 28834/4-1708 Areál bývalého špitálního kostela sv. Jana Křtitele, st.p.č. 123, 122, 124. 

Součástí areálu je  kostel, klášter čp. 289 a špitál čp. 290. 
Bor u Tachova 40738/4-1709 Loreta čp. 277, p.p.č. 349. Památka zahrnuje kapli a ambity. 
Bor u Tachova 15110/4-3581 Socha sv. Jana Nepomuckého, p.p.č. 2475/10 
Bor u Tachova 50177/4-5183 Areál fary čp. 297, st.p.č. 108. Areál fary čp. 297, st.p.č. 108. Součástí 

areálu je budova fary a sýpka. 
Bor u Tachova Bor u Tachova je plošnou památkovou ochranou: vymezené území městské památkové zóny Bor, 

které bylo vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 
o prohlášení území historických jader vybraných měst prohlášeno za památkovou zónu. 

Varianta B  

Tab.: Soupis architektonických památek 

Kraj Ústecký 
Městský úřad Litvínov, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení památkové péče 
(vyjádření ze dne 13.8.2007, zn. 0RR/1877/07/Píca) 
Obec (k.ú) Evidenční číslo Název památky  (stručný popis památky) 
Brandov  Kostel Archanděla Michaela (st.p.č. 40) 
Brandov  Kaple Nanebevzetí Páně (st.p.č. 359) 
Malý Háj  Kostel Nejsvětější Trojice (st.p.č. 13) 
Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad a životní prostředí 
(vyjádření ze dne 22.8.2007, zn. OSÚaŽP/S/3973/07) 
Z hlediska památkové péče se v trase nenachází žádné nemovité kulturní památky.
Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje 
(vyjádření ze dne 31.8.2007, zn. RR/525/07) 
Záměrem nejsou dotčeny zájmy  státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových 
rezervací a památkových zón. 
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Městský úřad Žatec, Odbor rozvoje města 
(vyjádření ze dne 17.8.2007, zn. MUZA 37499/2007 a vyjádření ze dne 24.8.2007, zn. MUZA 38716/2007) 
Číňov 1071 Sloup Nejsvětější Trojice, č. parc. 660/1.  Sloup sv. rodiny na návsi, 

barokový. 
Břežany u Žatce 1069 Kostel sv. Šimona a Judy, č. parc. 11. Součástí ohradní zeď a brána, 

barokový. 
Břežany u Žatce 1070 Sloup se sochou Madony, č. parc. 344/1. U kostela zůstal pouze sloup, 

socha Madony uložena v kostele. 
Břežany u Žatce 1073 Tvrziště. Severně od hřbitova při silnici na Břežany -archeologická lokalita 
Chudeřín 
(obec Nové Sedlo) 

1291 Kaplička P. Marie a sv. Jana Nepomuckého, č. parc. 16. Nachází se na 
návsi, baroková. 

Sedčice 
(obec Nové Sedlo) 

1394 Socha sv. Jana Nepomuckého, č. parc. 24/2. U silnice do Žaboklik, 
baroková plastika 

Sedčice 
(obec Nové Sedlo) 

1393/1 Areál sýpky, č, parc. 1. Špýchar z konce 18. stol. 

Sedčice 
(obec Nové Sedlo) 

1393/2 Tvrziště, č. parc. 1, 356, 357/1. Archeologická lokalita nad obcí. 

Žabokliky  
(obec Nové Sedlo) 

1395 Kostel sv. Bartoloměje, č. parc. 21, 22, 35. Součástí areálu je kostel, 
ohradní zeď, brána, socha biskupa, fara, hospodářské stavení (na 
východním okraji obce). 

Žabokliky  
(obec Nové Sedlo) 

1397 Dům č.p. 2, č. parc. 3/1. Dům z roku 1788 v obci nad rybníkem 

Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče 
(vyjádření ze dne10.8.2007, č.j.Výst/14883/2007/Žat) 
V místě projektovaného plynovodu nebo v jeho nejbližším okolí se nenachází nemovité kulturní památky. 

 
Kraj Plzeňský 
Městský úřad Kralovice, Odbor regionálního rozvoje a územního plánu 
(vyjádření ze dne 22.8.2007, č.j.ORP/1184/2007) 
V místě projektovaného plynovodu nebo v jeho nejbližším okolí, tj. v pásmu 200 m od plánované trasy se nenacházejí žádné 
nemovité kulturní památky. 
Městský úřad Nýřany, Odbor územního plánování 
(vyjádření ze dne 8.8.2007, č.j.OÚP//2007/0577) 
Podmokly 17859/4-1605 Hradiště obklopené valem, p.č. 64. 
Pernarec - Krukanice 28449/4-1493 Boží muka při silnici na Trpisty 
Pernarec - Krukanice 40336/4-1502 Boží muka při cestě do Rozněvic, p.č. 243/20. 
Pernarec - Krukanice 1504 Boží muka při cestě do Pernarce, p.č. 1516 
Pernarec - Krukanice 36618/4-3994 Socha blahoslaveného Hroznaty, p.č. 1516. 
Pernarec 25232/4-1495 Boží muka při silnici na Málkovice, p.č. 1333/2. 
Pernarec 37188/4-1497 Boží muka při silnici k Úněšovu, p.č. 1578/1. 
Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, Oddělení památkové péče 
(vyjádření ze dne 12.8.2007, č.j.1442/OVUP/07/Os) 
Trpísty 1963 Zámek čp.1 
Trpísty 1962 Pomezní kříž. Nachází se na začátku obce od nádrží. 
Trpísty 1965 Zastavení.  Na okraji obce k Pernatci. 
Trpísty 1966 Socha P. Marie, u nádraží. 
Trpísty 4774 Kaple. 
Kšice 1791 Kostel nanebevzetí P.Marie. 
Kšice 1991 Mohylníková pohřebiště Stelka a Čertův kámen. 
Kšice 4069 Mohylová pohřebiště Na žalostném. 
Kšice 1992 Mohylník na trati Kšice Únehle. 
Záchlumí 2325 Kostel P.Marie. 
Stříbro-Těchlovice 1957 Zbytky tvrze Hrádek 
Stříbro-Těchlovice 4068 Mohylové pohřebiště - dvě skupiny mohyl na trase  na Víchov. 
Milíkov 1816 Kaple na návsi. 
Benešovice 1686 Kaple na návsi. 
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Městský úřad Tachov, Odbor školství a kultury 
(vyjádření ze dne 20.8.2007, zn.577/2007-OŠK/VP/Líb) 
Holostřevy, obec Bor 19777/4-1743 Areál farního kostela sv. Mikuláše, areál fary č.p.1. 
Holostřevy, obec Bor 19426/4-1744 Areál fary č.p.1, st.p.č. 17/1. 
Kosov, obec Bor 27964/4-1784 Venkovská usedlost č.p. 14, st.p.č. 14. 
Kosov, obec Bor 19775/4-1785 Venkovská usedlost č.e.7, st.p.č. 13. 
Skviřín, obec Bor 36536/4-1710 Areál farního kostela sv. Petra a Pavla, st.p.č. 1. 
Kundratice, obec Přimda 24915/4-1810 Kaple sv. Antonína, st.p.č. 23. 
Kundratice, obec Přimda 17394/4-3556 Socha sv. Jana Nepomuckého 
Velké Dvorce, 
obec Přimda 

39955/4-1972 Areál zámku, st.p.č. 1, 2, 4/1  p.p.č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
9, 12, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 21, 80/1, 80/2, 83/10, 273, 274, 275, 
277/1. 

Velké Dvorce, 
obec Přimda 

21803/4-3566 Socha sv. Jana Nepomuckého, p.p.č.277/1. 

Přimda 32352/4-1883 Farní kostel sv. Jiří, st.p.č. 44. 
Přimda 45852/4-1884 Socha sv. Jana Nepomuckého a kašna, p.p.č.2285/1. 
Přimda 11887/4-4814 soubor tří smírčích křížů, p.p.č. 1316/4. 
Přimda 11769/4-1882 Národní kulturní památka - zřícenina hradu Přimda, st.p.č. 505. 
Svatá Kateřina, 
obec Rozvadov 

34779/4-1888 Areál kostela sv. Kateřiny, st.p.č. 15. 

Svatá Kateřina, 
obec Rozvadov 

21338/4 Špýchar, st.p.č. 3. 

Svatá Kateřina, 
obec Rozvadov 

21338/4 Venkovská usedlost č.e.7, st.p.č. 17/1. 

Svatá Kateřina, 
obec Rozvadov 

100103 Úřednický dům č.e. 5, st.p.č. 2. 

Rozvadov 11982/4-5093 Polní opevnění z 30leté války (tzv. Tillyho šance), p.p.č. 193, 1352/2, 1315, 
1458. 

Bor u Tachova 18612/4-1703 Areál zámku, p.p.č. 354, 353/1, 743, 748, 80/2, 756, 746/3, 746/5, 746/6, 
747/6, 747/7, 746/1, 747/12, 745/2, 757, 2592/1, 2592/2, 230/1-9. Součástí 
areálu je zámek č.p. 259, objekty předhradí č.p. 260, park a rybník, 
zahradnictví, oplocení včetně původního opevnění s branou a mostek.   

Bor u Tachova 15791/4-1704 Stará radnice čp. 1, st.p.č. 71. Památka zahrnuje čp. 1 a dvorní objekt. 
Bor u Tachova 31203/4-1705 Městský dům čp. 286, st.p.č. 70/1. 
Bor u Tachova 28714/4-1706 Areál farního kostela sv. Mikuláše, st.p.č. 1, 2. Součástí areálu je kostel a 

opěrná zeď se schodištěm. 
Bor u Tachova 35281/4-1707 Socha Immaculaty, st.p.č. 2462/1. 
Bor u Tachova 28834/4-1708 Areál bývalého špitálního kostela sv. Jana Křtitele, st.p.č. 123, 122, 124. 

Součástí areálu je  kostel, klášter čp. 289 a špitál čp. 290. 
Bor u Tachova 40738/4-1709 Loreta čp. 277, p.p.č. 349. Památka zahrnuje kapli a ambity. 
Bor u Tachova 15110/4-3581 Socha sv. Jana Nepomuckého, p.p.č. 2475/10 
Bor u Tachova 50177/4-5183 Areál fary čp. 297, st.p.č. 108. Součástí areálu je budova fary a sýpka. 
Bor u Tachova Bor u Tachova je plošnou památkovou ochranou: vymezené území městské památkové zóny Bor, které bylo 

vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území 
historických jader vybraných měst prohlášeno za památkovou zónu. 

9.3. Archeologická naleziště 

Zpracování této kapitoly bylo provedeno na základě vyhodnocení archeologických lokalit v trase A a B  
záměru, které zpracovala PhDr. Dana Stolzová z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. 
Studie tvoří Přílohu 4  této dokumentace. 

 Varianta A  

Na začátku trasy v prostoru Krušných hor se můžeme setkat především s doklady středověkého osídlení 
a montánní činnosti. 

Po sestoupení do prostoru Podkrušnohoří u Jirkova, okr. Chomutov až do Pozdně, okr. Kladno běží starou 
sídelní oblastí Čech s bohatými a kontinuálními doklady osídlení od neolitu až do vrcholného středověků - 
tj. přes 7000 let. Na každém katastru zde najdeme velké množství lokalit. Nejvýznamnější naleziště 
představuje Písečný vrch u Bečova s významným paleolitickým osídlením, Kyjice - rozsáhlé a bohaté 
polykulturní naleziště, Malé Březno - sídliště a pohřebiště z doby laténské, Radonice - žárové pohřebiště 
z doby římské, Čertovka u Vraného hradiště s osídlením v eneolitu a starší době bronzové, Jarpice - 
pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou. 
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V trase mezi Srbčí, okr. Rakovník a Kalivody, okr. Rakovník známe především osady z doby laténské 
a římské, které se specializovaly na tavbu místních železných rud a výrobu švartnových náramků (jenom 
v době laténské). 

Od Řevničova, okr. Rakovník až po Přílepy, okr. Rakovník prochází trasa Rakovnickou kotlinou s bohatými 
doklady osídlení od neolitu po vrcholný středověk. Opět se zde můžeme setkat na každém katastru 
s několika archeologickými nalezišti. Nejvýznamnější naleziště: Krupá - bronzový depot ze střední doby 
bronzové, Kněževes - sídliště z doby římské, Chrášťany - sídliště z neolitu z importy z Bavorska. 

Od Oráčova, okr. Rakovník až po Rozvadov, okr. Tachov prochází plynovod již méně úrodnou, výše 
položenou a lesnatější krajinou. Pravěké osídlení bylo v této oblasti výrazně méně intenzivní než ve 
středních a severozápadních Čechách. Můžeme se zde setkat hlavně s nalezišti eneolitické chamské 
kultury, ze střední a mladší doby bronzové, doby halštatské a raného středověku. Nejvýznamnější 
naleziště: Otročín hradiště z doby halštatské, Mýdlovary hradiště z doby bronzové a raného středověku. 
Nejpočetnější naleziště v tomto prostoru bezpochyby představují pozůstatky po středověkém osídlení: 
zaniklé vesnice, hrady, tvrze, tvrziště, důlní díla, vojenské tábory a sakrální stavby. 

V níže uvedené tabulce je uveden pouze soupis archeologických lokalit, kterými plynovod ve variantě A 
prochází nebo jde v jejich sousedství. Podrobný popis jednotlivých lokalit je uveden v Příloze 4 této 
dokumentace. 

Tab.: Soupis archeologických lokalit 

Kraj Okres  Obec Lokalita 
Ústecký Most BRANDOV S svah Kamenného vrchu; Zaniklá obec Zelený důl mezi Brandovem a 

státní hranicí; 
MALÝ HÁJ J od Vraního vrchu; 

Chomutov PYŠNÁ Hrad Nový Žeberk; 
ČERVENÝ HRÁDEK Areál zámku; 
JIRKOV Sdliště z mladší doby železné (laténská kultura); 
KYJICE Na pláni, Farská louka; V prostoru bývalého mlýna; S od silnice do 

Nového Sedla; 
VRSKMAŇ Zanikla obec Pohlody, pískovna v jádru bývalé obce; Cca 1,5km SZ od 

obce; Újezd; U kravina JZD; Okraj povrchového dolu J.Šverma, S od 
vesnice Pohlody; 

OTVICE Ojedinělý raně středověký pohřeb; 
VŠESTUDY Východni okrai obce; SV od obce, S od silnice Všestudy – Hošnice; 

Dvůr domu čp.17 v intravilánu obce; 
STRUPČICE Panská cihelna; Zaniklá tvrz; SV okraj obce; Pískovna a přilehlé okolí; 

Okraj obce, po obou stranách koryta Srpiny; 
Most MALÉ BŘEZNO Pískovna na ppc.119; Pole ppc.175/2; Osídlení v obci; Farské pole, 

ppc. 66; Z od vsi Malé Březno, S od Hošnického potoka; Na Farské; 
Předpolí dolu Šmeral SZ od obce; Z od vsi na skrývce pro výsypku dolu 
Vršany; Sprašová vyvýšenina mezi Hošnickým potokem a 
bezejmennou vodotečí; 

BYLANY Jádro bývalé obce; Pískovna Písky; Při V okraji obce; Těsné sousedství 
V okraje obce; Zaniklá obec Vršany;  

LIŠNICE Obec a její katastr; Při přestavbě hosp.budovy JZD; Kamenné pole; 
Pískovna S od obce; Lom severně od vsi; 

KAMENNÁ VODA Křemencový lom; JZ od vsi; Sběry v okolí obce; S od vsi; 
BEČOV Při silnici do Volevčic; Sídliště v obci,  poblíž MNV; Při stavbě silnice do 

Kamenné Vody; Pole p.Zinka; Písečný vrch; J část obce; Trasa vedení 
potrubí etylbenzenu Záluží-Charvatce; 

MILÁ Pole po pravé straně silnice Milá-Hrádek, mezi silnicí a V úpatím 
Písečného vrchu; 

POLERADY S od vsi; Ppc.633; Zahrada ing.Dolobko; Důl "Moravia"a přilehlé okolí; 
Bývalá Marschallova pískovna, ppč.601-603. Podnět: pískovna;  

VOLEVČICE Osídlení z raného a vrcholného středověku v okolí parcel č. 101, 102 a 
při výstavbě elektrárny Počerady; J od obce poblíž hřbitova; 

Louny RANÁ Jádro vsi a okolí; JZ od vrcholu kopce Oblík; 
NEČICHY J polovina katastru Nečich; "V zahrádkách"; U kravína; 
CHOŽOV Církevní pole; 
VRŠOVICE Při silnici k Chožovu; Ostroh na levém břehu Ohře;  
POČEDĚLICE Pískovna na levém břehu Ohře; Pole u vepřína; Pískovna za obcí po 

levé straně silnice na Orasice; 
KYSTRA Poloha nad řekou J osady; U ovčina; SV od Veltěže; Sráz nad řekou 

Ohří na Kysterském hradišti; Pole S od ovčína; 
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Kraj Okres  Obec Lokalita 
RADONICE V obci zaznamenáno osídlení z eneolitu; Na farském poli; Pískovna; 

Pískovna východně od vsi; Poloha na Kněžském vrchu; Nová pískovna; 
SZ a SV obvodní zdi kostela v centru obce; 

PÁTEK Panské pole;  Panské pole v lukách na pravém břehu Ohře ke 
Košticům; Ostrožna P břeh; 

STRADONICE "Na šancích" nebo "Na hradbách"; V katastru obce; Nove založena 
chmelnice na Z okraji obce; Přední Bílina; Dům J.Pazourka při 
Volenické cestě; V neckách; Klapkovo pole; 

PERUC Pozemek mezi školou, kravínem a vepřinem; Na pozemku litoměřické 
vodárny; Křižovatka silnic do Černochova a Telců; Pozemek za řadou 
rodinných domků vlevo od cesty k nádraží; 

ČERNOCHOV Na poli p.J.Hanzla c.40; 
Středočeský Kladno VRANÝ Čertovka; Trať Žižkaper; Při stavbě vod. nádrže; Nad splavem; Na 

ostrově; Kamenice; JV část pole ppč.1411/1; Pískovna p. J.Kotouse 
ppč.644; Čp.179; U chudobince; Jihozápadně (?) od obce; Zahrady na 
jižní straně městyse; Cihelna; V poloze "Pod branou"; 

LUKOV "Šajbice"; Intravilán obce; Západně od Lukova; 
Litoměřice JEČOVICE Okolí kostela sv.Barbory; 

ŘEDHOŠŤ Při okraji obce 400m JV od kostela; 
Kladno JARPICE Při stavbě dvou domů proti parku; Osada Budenice, pole před 

zámeckým parkem; Osada Budenice, blíže neurčeno; Osada Budenice, 
"Na bělkách"; Poloha "V lukách"; Pole p.J.Klečky, ppč. 677/13, 687/2; 
Osada Úděšice; Pole p. J.Cemana; SZ od Jarpic; Východní okraj osady 
Budenice; 

ŠLAPANICE Při stavbě stodoly čp. 18; Budeničky; Kostel sv. Floriana na návsi; 
Poloha "V Ludkách"; Hostinec "U Nedbalů"; Statek Fr. Novotného; 
Poloha "Na bělkách".sběrem dokumentováno eneolitické osídlení; 
Chmelnice JZ od obce. 

POŠTOVICE Na ppč. 81; Extravilán obce; 
KMETINĚVES Intravilán obce; Východní část katastru, ppč. 1/2; 
HOSPOZÍN U cukrovaru; Pole na Z okraji obce "U Vranskeho potoka"; ČP 15; Za 

severním okrajem obce; Na pozemku továrny n.p.Potrubí; Pole na 
západním okraji obce, ppč.161/1, 50/1; 

BŘEŠŤANY Na chmelnici, č.kat.13; 
ZLONICE Cihelna; Intravilán obce  (blíže neurčeno);  Pískovna p. Náprstka.; Ppč. 

387/6 a 381/2; 
VYŠÍNEK Ppc.30; 
LISOVICE Pole p.Sevice; U žel. stanice Zlonice,na k.ú.Lisovice; "K Vyšínku"; 

Parcela č.245; "V brudku"; V obci, v místě retenční nádrže; 
DŘÍNOV Katastr obce; Poloha u "Božích muk"; Hradiště, V od obce; 
NEPROBYLICE Tvrz; V katastru obce.(blíže neurčeno); 
TŘEBÍZ Západně od obce, ppč. 124; Intravilán obce; Jižně od obce; 
PLCHOV Intravilán obce; U domu p.Ježka; Severní okraj obce; 
POZDEŇ, Č.parc. 49; Severovýchodně od obce;  
HŘEŠICE Jihovýchodně od obce; Jihovýchodně od obce; Stavba domu p. 

L.Beznosky, č.parc. 476; 
Rakovník SRBEČ Za starou farou k cihelně; SZ od obce; 

MILÝ JZ okraj obce, pole jižně od sušičky chmele; 
BDÍN V rovích, Čechova pískovna; Na mírném SJ svahu do údolí potůčku 

tekoucího z Přerubenic; 
PŘERUBENICE Parcela č.67; Poloha Na pískách; Rýha ropovodu Ingolstadt - Kralupy 

nad Vltavou, levý břeh levého přítoku Bakovského potoka, S od obce 
Bdín; 

KALIVODY Středověký hrádek; 
ŘEVNIČOV Ppc.3023/1; U myslivny Horácká Lísa. n; Hradiště na vrchu Louštín; SZ 

obce, poloha Úžlabí nebo Pod Králkou; 
KRUŠOVICE Na poli p.Bařtipána, mírný svah pod Džbánem u potoka; 
HŘEDLE Hrobce; Pozemek p.Ledvinky; V zahrádkách; Trať Libenka; 
KRUPÁ Intravilán obce; Poloha U svatého Gotharda; 
LIŠANY V Podhůrce; U Brudku;; V intravilánu obce; Ul. Nádražní u čp.294 a 

275; 
CHRÁŠŤANY Na Niderlande nebo Na Saidkovic; Na poli J.Trousila; Při stavbě dráhy 

Rakovník-Louny; Nádraží Kněževes-Chrášťany; Čp. 23 - pole za 
stodolou; Chmelnice a V okraj pozemku u železničního mostu (parc.č. 
125/1, 122 a 124); J od obce na již.okraji místního nádraží,kat.č.1438/7. 
Místní název Na hlavách; 

KNĚŽEVES Při železniční trati u chmelnice; Trať Na Hlavách; Rýha ropovodu 
Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou, JV od obce; Na ladech; 

PŘÍLEPY V hlinovníku; 
KOLEŠOVICE U čp.29,blíže kostela a hřbitova; Okrouhlice; V část obce; 
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Kraj Okres  Obec Lokalita 
ORÁČOV Tvrziště z vrcholného středověku; 
DRAHOUŠ Intravilán obce; Tvrziště; 

Plzeňský Plzeň-sever VYSOKÁ LIBYNĚ Cca 800 m JZ od Nové Vsi, cca 200 m nad Křížovským potokem; 
POTVOROV V místech dnešní fary u románského kostela sv. Mikuláše; 
MLADOTICE Trať Na bažantné.; 
ONDŘEJOV Nad potokem Chladnou; Úzký břidlicový hřbet obtékaný Střelou; 
VRÁŽNÉ Kóta 505; 
DRAŽEŇ Skalka směrem V-Z těsně nad silnicí Pláně - Hvozd; Z od komunikace 

mezi Dražení a Bažantnicí; 
HORNÍ BĚLÁ Zaniklý hrad (hradiště) Vrtba; Areál tvrziště "Vrtba"; 
PODMOKLY Hrad; 
ÚNĚŠOV Hrad Malšín; 
HVOŽĎANY Návrší nad vsí, kóta 517; 
PERNAREC Ostrožna na levém břehu Úterského potoka proti Psímu vrchu; 
KRUKANICE Skalnatý výběžek nad Rozněvickým potokem, 2,4 km Z od Krukanic; 

Dvůr a zámek ve stejnojmenné vsi; 
MYDLOVARY Ostrožna na níž stojí dnešní osada Šipín; 

Tachov TRPÍSTY Horské Domky; Svinomažský Hrádek; Psí vrch, pole pod bývalou 
cihelnou;  

KŠICE Ppč.1436-Čertův kámen; Stélka; 
ZÁCHLUMÍ V lese Na Romadě, ppč.60/1; 
OTROČÍN J od Otročína-ostrožna nad údolím; Hrádek, skalnatá stráň Z od 

Stříbra; 
MILÍKOV Tvrziště; Hrad Boleslav; 
SKVIŘÍN Návrší u hráze mezi rybníky Horní a Dolní Skviřín; 
BOR Kostel sv.Mikuláše na náměstí a okolí; Ppč.38; Východní část severní 

fronty náměstí, ppč.2692/2; Zámek; 
PŘIMDA Zřícenina hradu; 
ROZVADOV Březový vrch; Kóta 576, "Nad rašelinami"; 

Varianta B  

Na začátku trasy v prostoru Krušných hor se můžeme setkat především s doklady středověkého osídlení 
a montánní činnosti.  

Po sestoupení do prostoru Podkrušnohoří u Jirkova, okr. Chomutov až do Pastuchovic, okr. Plzeň-sever 
běží celý chomutovský a lounský okres tradiční pravěkou sídelní oblastí Čech s bohatými doklady osídlení 
od neolitu (prvních zemědělců) až po vrcholný středověk. Velké množství lokalit bylo objeveno 
a prozkoumáno při záchranných výzkumech v místech budoucích dolů a při záchranných výzkumech při 
rozšiřování pískoven. Některé naleziště mají evropský význam. Jmenujme si alespoň nejvýznamnější: 
Údlice - kostrové pohřebiště z doby laténské, Droužkovice - časně laténský dvorec nobility s luxusními 
importy, Roztyly - opevnění únětické kultury, rozsáhlé pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou, Pšov - 
vrch Rubín - významné hradiště a výšinné sídliště z doklady osídlení v neolitu, eneolitu, době bronzové, 
době halštatské, době laténské a raném středověku, Blšany - rozsáhlé pohřebiště a sídliště únětické 
kultury, Vroutek - opevněné raně středověké sídlo šlechty. 

Od Patuchovic, okr. Plzeň-sever až po Rozvadov, okr. Tachov prochází plynovod již méně úrodnou, výše 
položenou a lesnatější krajinou. Pravěké osídlení bylo v této oblasti výrazně méně intenzivní než ve 
středních a severozápadních Čechách. Můžeme se zde setkat hlavně s nalezišti eneolitické chamské 
kultury, ze střední a mladší doby bronzové, doby halštatské a raného středověku. Sídliště jsou velice často 
lokalizována na vrcholcích kopců, skaliskách, ostrožnách a jinak vyvýšených a přírodou chráněných 
místech. Nejvýznamnější naleziště: Otročín hradiště z doby halštatské, Mýdlovary hradiště z doby 
bronzové a raného středověku. Nejpočetnější naleziště v tomto prostoru bezpochyby představují 
pozůstatky po středověkém osídlení: zaniklé vesnice, hrady, tvrze, tvrziště, důlní díla, vojenské tábory 
a sakrální stavby. 

V níže uvedené tabulce je uveden pouze soupis archeologických lokalit, kterými plynovod ve variantě B 
prochází nebo jde v jejich sousedství. Podrobný popis jednotlivých lokalit je uveden v Příloze 4 této 
dokumentace. 
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Tab.: Soupis archeologických lokalit 

Kraj Okres  Obec Lokalita 
Ústecký Most BRANDOV S svah Kamenného vrchu; Zaniklá obec Zelený důl mezi Brandovem a 

státní hranicí; 
MALÝ HÁJ J od Vraního vrchu; 

Chomutov PYŠNÁ Hrad Novy Žeberk; 
ČERVENÝ HRÁDEK Areál zámku; 
JIRKOV Sídliště z mladší doby železné (laténská kultura); 
KYJICE Na pláni, Farská louka; V prostoru bývalého mlýna; S od silnice do 

Nového Sedla; 
VRSKMAŇ Zanikla obec Pohlody, pískovna v jádru bývalé obce; Cca 1,5km SZ od 

obce; Újezd; U kravína JZD; Okraj povrchového dolu J.Šverma, S od 
vesnice Pohlody; 

OTVICE Ojedinělý raně středověký pohřeb; 
CHOMUTOV Poloha hliník Henkflur; Z katastru města jsou známy nálezy eneolitické 

kultury řivnáčské, kultury kulovitých amfor a z doby laténské; Zahrada 
domu čp.1911. PV blízkosti dolu J.Žižky; Při stavbě mostu přes 
Chomutovku a výkop plynovodu v ul. Riegrově; Sídliště Horní Ves, ul. 
Bezručova; Kostel sv.Kateřiny, náměstí 1.máje; Výkopy v ulicích 
Táboritská, Farského a Žižkovo náměstí; Ulice Mánesova; 

ÚDLICE Na zahradě dnešní mateřské školky; Na poli vpravo od silnice do 
Počapel; Při výkopu vodovodu proti domu čp. 255; JZ od obce po obou 
stranách silnice do Trauškovic; Asi 500m severně od obce; Z katastru 
obce je známo neolitické sídliště kultury s vypíchanou keramikou; Silnice 
Udlice-Chomutov; Uprostřed obce na pozemku p.Pinkase; V zahradě 
domu čp. 295; Na zahradě p.Grohmanna čp. 100; Od domu čp. 255 asi 
400 m k JV, po levé straně silnice z Chomutova do Údlic; Pole hned za 
osadou, na pravé straně silnice Udlice - Přečáply, mezi silnicí a potokem; 
Poloha Dolní lehká strana; JV okraj obce; 

PŘEČAPLY Kostelní vrch při severním okraji osady; Poloha am Brunnel; Z katastru 
obce pochází laténský kostrový hrob; Severně od kostela, nad 1. terénní 
hranou, v místech nové výsadby ovocných stromů; Vrch s kostelem 
sv.Matouše v osadě; Sběr na severním okraji obce; 

DROUŽKOVICE SZ od obce u bývalého závodu J.Fučíka; SZ od obce u potoka Hačka; 
Poloha Monewitz; Pozemek p.Rudolfa; Prostor západně od bývalé 
střelnice; SV od obce u křižovatky silnice Droužkovice-Udlice a 
Nezabylice-Chomutov; U východního výjezdu ze vsi; Poloha Střelnice, 
levobřeží potoka Hačka; Hřiště pod autobusovou zastávkou; U bývalého 
závodu J.Fučíka; Prostor západně od bývalé střelnice; Poloha Střelnice; 
Východně od vsi; Trať "Střelnice", mezi Droužkovicemi a Spořicemi; 
Poloha Na pražské - Lehká strana; Západně od obce, východně od 
bývalé vojenské střelnice, trať Střelnice; Trať Střelnice, bývalý název 
Generalsteine; Severozápadně od obce nad těžebním polem hlubinného 
dolu;  

VŠEHRDY Katastr obce; Prostor SV od obce. V západní jámě Heroldovy 
cihelny,patrně ppč. 39, 40.; Cihelna.; Bývalá Heroldova cihelna v katastr 
obce; SZ od obce, v prostoru mezi cihelnou a levým břehem potoka 
Hačka; 

HRUŠOVANY Z katastru obce; Východně od obce, ppč. 542.; 
STRANNÁ Poloha Na Fischerove poli.; Poloha In Strahn in der Consiedlung zu 

Altburgwall; Pole statku v bývalé osadě Vičice; Poloha Unter Strahn; Z od 
katastru obce; 

ČÍŇOV Z katastru známe ojedinělý nález z doby římské; Ppč. 476, JZ obce, 
pravá terasa Ohře,prostor mezi obcemi Čínov a Soběsuky; Údolní niva 
na pravém břehu Ohře, ppč. 388; Trať Nad Teichem; 

ROZTYLY Z katastru obce je známo raně středověké osídlení; Trať Nad Teichem, 
na rozhraní k.ú.Čínov a k.ú.Břežany; Pole bezprostředně při  severním 
okraji obce; Asi 450 m SV od středu obce, mezi tělesem náspu staré 
dráhy a okrajem terasy slepého ramene Ohře; Rýha pro vodovod SZ od 
obce, podél silnice Soběsuky/ křižovatka - Roztyly ; V předpolí pískovny 
Soběsuky III; Západně od obce, ve výkopu pro kabel Telecomu; Pískovna 
AGKV s.r.o.Chudeřín, jižně od intravilánu obce Roztyly; Pole cca 150 m 
SZ od okraje intravilánu obce; 

Louny NEPROBYLICE Důl u Neprobylic; Severně a Severovýchodně od osady; 
SÝROVICE Západně od vsi; 
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Kraj Okres  Obec Lokalita 
PŠOV Pískovna směrem k Blšanům; Vrch Rubin; JV od vesnice v pískovně; Z 

od katastru obce; Poloha Slamafeld a Gastanfeld; Východně od obce, za 
zahradou domu J.Schmieda; Pískovna pč.100; Pískovna JV od obce; 
Pískovna JV od obce. SSteinerova pískovna a pole. Gastamova 
pískovna; SV a východně od starého Pšovského hřbitova; Stará cihelna 
na jižním okraji obce, pole při V okraji cihelny nad polní cestou; 

LETOV Při stavbě silnice "über die Hollanda"; 
LIBĚŠOVICE Na poli p.Heschla u domu čp.109; Poloha, kde stávala hrnčířská pec; 

Zahrada Starachova statku;  Poloha V jamách - ppč. 349; U školního 
hřiště, na mírném návrší břehu Blšanky; U státního statku; Mezi Čarkou a 
Siřemí; Na poli hospodáře Herbricha, ppč.257; Herbichův pozemek, 
ppč.257; Na levém břehu Zlatého potoka; Z katastru obce; Ppč.45; 
Pozemek u státního statku; Pole pana Hipmana, pole pana Kohna a 
Hertla; U školního hřiště na terase Blšanky; 

BLŠANY U CHLUMČAN Pískovna (Mrázek), ppč.160/1; Pískovna v poloze Na kameni; Severně 
od obce u pískovny na poli ppč.160/41, na úpatí Blšanského vrchu; 
Poloha Prašný vrch, ppč.177, pole p. Fischera; Pískovna (Mrázek) u 
mostu; Pískovna MNV, ppč.160/1. Pískovna JZD; Löschnerova pískovna; 
Obecní pískovna(dříve Kozákova), trať "Pod strání", ppč.166, 166/1; 
Vrchol Chlumu; V bývalé pískovně v SV části vesnice ve výkopu pro 
vodovod, asi 40 m od domu čp.82; Pískovna ppč. 160/41 - pole západně 
od pískovny; Objekt drůbežárny u železniční trati, 4 m JV od SV nároží 
haly č.13; Objekt drůbežárny u železniční trati; Západní svah Blšanského 
Chlumu; Východně od nádraží; U kaple sv.Václava severně od obce; 
Poloha U starého mlýna, šachtovaná chmelnice; Ppč.663/2 u splavu 
Blšanky; Ppč. 663/2, mezi Blšany a Siřemí nad zákrutem Blšanky; Na 
pravém břehu Blšanky směrem k Siřemi, blíže splavu, patrně na 
ppč.663/2;  Nová pískovna západně obce mezi Blšankou a hřištěm; 
Poloha východně od obce při samém (levém) okraji silnice na Stachov; 

OČIHOV Okolí obce; U kostela sv.Václava; Z katastru obce; Bezprostředně u stěny 
domu čp. 109; 

KRYRY Při obou stranách silnice vedoucí k žel. přejezdu dráhy Žatec-Plze; Na 
polích po obou stranách silnice vedoucí k viaduktu zel. dráhy Žatec-
Plzeň; Pole na rozhraní katastrů Kryry a Vroutek; Hrad Kryry na ostrožně 
nad obcí v okolí rozhledny; 

VROUTEK U kostela sv.Jakuba; Pozemek u starého kostela sv.Jakuba; Kostel a 
jeho okolí; 

VIDHOSTICE Vidhostický dvůr, Lužické panství; 
PŘIBENICE Výšinná poloha východně nad obcí; Výkop silážní jámy na severním 

okraji obce, bezprostředně vně areálu bývalého státního statku; 
BLATNO U nádraží, ppč.12/51 - poloha Za rybníkem; Dům J.Gebharda "gegen 

Schlachtberg"; 
Plzeňský Plzeň-sever PASTUCHOVICE Z katastru obce jsou známy vrcholně středověké nálezy; 

VELEČÍN Na katastru obce - vrcholně středověké nálezy; 
ŽIHLE Bývala hospoda, dnes sklad náhradních dílů místního JZD; 
PŘEHOŘOV Raně středověké sídliště; 
POTVOROV V místech dnešní fary u románského kostela sv. Mikuláše; 
MLADOTICE Trať Na bažantné; 
ONDŘEJOV Nad potokem Chladnou; Úzký břidlicový hřbet obtékaný Střelou; 
VRÁŽNÉ Kóta 505; 
DRAŽEŇ Skalka směrem V-Z těsně nad silnicí Pláně - Hvozd; Z od komunikace 

mezi Dražení a Bažantnicí; 
HORNÍ BĚLÁ Zaniklý hrad (hradiště) Vrtba; Areál tvrziště "Vrtba"; 
PODMOKLY Hrad; 
ÚNĚŠOV Hrad Malšín; 
HVOŽĎANY Návrší nad vsí, kóta 517; 
PERNAREC Ostrožna na levém břehu Úterského potoka proti Psímu vrchu; 
KRUKANICE Skalnatý výběžek nad Rozněvickým potokem, 2,4 km Z od Krukanic; 

Dvůr a zámek ve stejnojmenné vsi; 
MYDLOVARY Ostrožna na níž stojí dnešní osada Šipín; 

Tachov TRPÍSTY Horské Domky; Svinomažský Hrádek; Psí vrch, pole pod býv. cihelnou; 
KŠICE Ppč.1436-Čertův kámen; Stélka; 
ZÁCHLUMÍ V lese Na Romadě, ppč.60/1; 
OTROČÍN J od Otročína-ostrožna nad údolím; Hrádek, skalnatá stráň Z od Stříbra; 
MILÍKOV Tvrziště; Hrad Boleslav; 
SKVIŘÍN Návrší u hráze mezi rybníky Horní a Dolní Skviřín; 
BOR Kostel sv.Mikuláše na náměstí a okolí; Ppč.38; Východní část severní 

fronty náměstí, ppč.2692/2; Zámek; 
PŘIMDA Zřícenina hradu; 
ROZVADOV Březový vrch; Kóta 576, "Nad rašelinami"; 
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C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura 

 Varianta A    Varianta B  

Trasa záměru ve variantě A a B prochází napříč krajinou, bez ohledu na směrování dopravních 
komunikací (silnice, železnice) i ostatních sítí. 

V území je bezproblémově dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru, 
zejména komunikační síť. V území se nachází řada železničních tratí, nezbytných pro výstavbu plynovodu 
(transport potrubí od výrobce). 

Přítomnost další infrastruktury v území nebyla zjišťována, ve vztahu k provozu a výstavbě plynovodu je 
stav infrastruktury vyhovující. 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

V dotčeném území (tj. v trase záměru a jejím okolí) nebyly v průběhu zpracování dokumentace zjištěny 
závažné problémy v kvalitě životního prostředí, které by vylučovaly možnost umístění záměru. 

Území podél tras plynovodu (v obou posuzovaných variantách) je přírodovědně i krajinně rozmanité, 
zahrnující jak prostory s vysokou ekologickou stabilitou a stupněm ochrany, tak i území narušená, s nízkou 
ekologickou stabilitou. Jejich bližší popis je součástí příslušných kapitol této dokumentace. 

V důsledku provozu stávajícího plynovodu, který se nachází v trase záměru (varianta A) resp. v podstatné 
části trasy záměru (varianta B), nedochází k poškozování životního prostředí ani veřejného zdraví. 
Z plynovodu a souvisejících zařízení (trasové uzávěry) nejsou uvolňovány žádné škodliviny, které by 
mohly mít vliv na okolní prostředí nebo zdraví obyvatel. Jediným významnějším důsledkem, kterým se 
stávající plynovod projevuje, je vliv daný nezbytnou územní ochranou plynovodu a udržováním koridoru 
bez porostů podél jeho trasy. 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že umístění záměru nepřináší významnou dodatečnou zátěž pro 
životní prostředí dotčeného území. Po dokončení výstavby a nezbytném čase pro rekultivaci a konsolidaci 
území dotčeného výstavbou bude kvalita prostředí přibližně odpovídat stávajícímu stavu. V žádném 
případě tedy nedojde výstavbou a provozem záměru k dosažení nebo překročení únosného zatížení 
území. 
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ČÁST D 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 

NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH 
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

 Varianta A    Varianta B  

1.1. Zdravotní vlivy a rizika 

Provoz plynovodu není zdrojem negativních zdravotních vlivů a rizik. Z plynovodu nejsou prováděny žádné 
výpusti do ovzduší, provoz plynovodu není zdrojem hluku ani dalších faktorů ovlivňujících životní prostředí 
nebo zdraví. Stav okolního životního prostředí bude z hlediska ochrany zdraví shodný se stavem 
současným. Zcela nevýznamným faktorem bude údržba ochranného pásma plynovodu, tj. mýcení náletů v 
intervalu cca 2 roky. 

Vlivy v průběhu výstavby jsou diskutovány níže. 

1.2. Sociální a ekonomické důsledky 

K sociálním vlivům nedochází, nejsou prováděny přesuny a stěhování stávajících obyvatel, přistěhování 
jiných skupin lidí, nejsou omezovány pracovní příležitosti v území. 

Nedochází ani k demolicím nebo vyvlastnění soukromých objektů resp. pozemků, nedochází proto k 
přímým ekonomickým vlivům na obyvatelstvo. Zemědělská výroba na dotčených pozemcích není trvale 
omezena, na pozemcích určených k výstavbě však dochází k omezením, což může mít ekonomický 
důsledek na jejich vlastníky. Tato skutečnost bude řešena v průběhu další investiční přípravy záměru v 
rámci majetkoprávních jednání. 

Z hlediska psychické pohody nemá posuzovaný záměr téměř žádné nepříznivé dopady. Jedinou výjimkou 
je zde případné znepokojení občanů v souvislosti s přechodem trasy přes soukromé pozemky a vzácně se 
vyskytující obavy z možných havárií a z omezeného využití objektů v ochranném pásmu plynovodu. 
Uvedené příčiny znepokojení je možno řešit se stěžovateli jednáním v konkrétních místních podmínkách. 

1.3. Počet dotčených obyvatel 

Po dokončení záměru nebude obyvatelstvo exponováno nepříznivým vlivům. 

V průběhu výstavby mohou být střídavě a na omezenou dobu obtěžováni rušivými vlivy obyvatelé okrajů 
několika obcí blízkých projektované trase. Celkový počet těchto lidí lze odhadnout na cca stovku. 

1.4. Vlivy v období přípravy a provádění 

V průběhu výstavby plynovodu je možno na krátkou přechodnou dobu předpokládat potenciální rušivé vlivy 
pro okolní obyvatelstvo. Hlavními pracovními aktivitami při výstavbě plynovodu budou výkopy, doprava 
ocelových trub, svařování trub, jejich ukládání do rýhy, provedení přídavných ochranných vrstev 
v rizikových místech, podsyp a obsyp potrubí a jeho konečné zakrytí. Rušivě mohou působit zejména 
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používané stroje a jízdy nákladních automobilů. Především půjde o hluk, jen mírné a zřejmě nevýznamné 
budou vlivy na znečištění ovzduší. Jiné fyzikální, chemické ani biologické vlivy se nebudou vyskytovat. 

Půjde o vlivy krátkodobé, omezené na dobu výstavby. Práce přitom nebudou probíhat po celé trase 
současně, v dílčích lokalitách budou rušivé činnosti vždy omezeny jen na velmi krátkou dobu (nejvýše 
několik dní se střídavým provozem). 

Výhodou je skutečnost, že trasa plynovodu je vedena volnou krajinou, a to většinou ve vzdálenostech 
přesahujících 300 až 400 m od okraje souvislých obytných území. Na menší vzdálenost, cca 200 m, se 
přibližuje k okraji obytného území (nepočítáme-li jednotlivé izolované domy, chaty či zahrádkářské kolonie) 
jen na několika málo místech, která zde podle jednotlivých částí plynovodu vyjmenujeme. 

V severní společné části variant A a B: 
• Brandov, okres Most, celkem 260 obyvatel, přiblížení při severním a jižním okraji obce.  
• Drmaly (osada obce Vysoká Pec), okres Chomutov, celkem 750 obyvatel, přiblížení při západním 

okraji. 
• Jirkov, okres Chomutov, celkem 20 600 obyvatel, přiblížení při východním cípu obytného území obce 

(směrem k vodní nádrži Kyjice) při silnici E442. 

V samostatné části varianty B: 
• Potvorov, okres Plzeň – sever, celkem 145 obyvatel, přiblížení při severozápadním okraji obce. 

V samostatné části varianty A: 

Všechny obce jsou situovány ve vzdálenosti podstatně větší než 200 m. 

V západní společné části variant A a B: 
• Ondřejov (osada obce Pláně), okres Plzeň – sever, celkem 250 obyvatel, přiblížení při 

severovýchodním okraji obce. 

Možné rušivé vlivy na obyvatelstvo z prací v trase plynovodu lze předpokládat pouze v uvedených 
lokalitách. Dále přicházejí v úvahu vlivy vyvolané nákladní automobilové dopravy při průjezdních silnicích 
v obcích podél trasy plynovodu. 

Hlučné činnosti (buldozer, zemní práce) budou prováděny jen ve dne, a to po velmi omezenou dobu. 
Maximální předpoklad hlukové hladiny ve špičkových obdobích činí 90 dB/10m. U vyjmenovaných okrajů 
obcí (ve vzdálenosti 200 m) to předpokládá hlukové hladiny lehce překračující 60 dB. Zvýšené rušivé 
účinky s tím spojené lze vzhledem k výjimečnosti takových situací a jejich velmi krátkému trvání ze 
zdravotního hlediska akceptovat. 

Možnost šíření škodlivin z výfukových plynů používaných strojů do obytného území je při malém počtu 
těchto strojů a výše uvedených vzdálenostech bezvýznamná. Málo pravděpodobné je i pronikání 
prašnosti. Přesto bude třeba požadovat, aby v blízkosti obytných území byla za suchého a větrného počasí 
při manipulaci se zeminou prováděna protiprašná opatření. 

Vyvolaná nákladní automobilová doprava bude v souvislosti s posouváním prací rovněž rozložena v celé 
trase plynovodu. Potřebná dopravní kapacita je odhadována na několik desítek (výjimečně špičkově i 
stovky) přijíždějících a odjíždějících vozidel za den. I tento faktor je s ohledem na jeho krátkodobost a 
prostorové rozložení ze zdravotního hlediska přijatelný. 

1.5. Vlivy v období ukončení provozu 

Po dokončení výstavby plynovodu se jeho provoz nebude nikterak dotýkat ani zdraví ani pohody 
obyvatelstva. Nebude zdrojem hluku, znečišťování ovzduší ani jiných škodlivých či rušivých vlivů. Stav 
okolního životního prostředí bude z hlediska ochrany zdraví shodný se stavem současným. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

 Varianta A    Varianta B  

2.1. Vlivy na ovzduší 

Během standardního provozu nebude hodnocený záměr produkovat téměř žádné emise do ovzduší. 
Výjimkou bude emise vozidla, případně letounu dopravujícího pracovníky provádějící pravidelnou revizi. 
Revize se provádí v intervalu cca 2x měsíčně, z toho jednou obhlídkou z terénu, jednou letecky. Obhlídka 
z terénu se provádí pracovníky v terénu, pohybujícími se zejména po komunikacích, výjimečně i pěší 
pochůzkou po trase plynovodu. S ohledem na četnost revizí a emitované množství škodlivin lze tento vliv 
považovat za nevýznamný. 

V případě oprav potrubí se provádí uzavření poškozené části tzv. zabalónováním (uvnitř potrubí v blízkosti 
poškození se z obou stran nafoukne balón, který potrubí uzavře). Po provedení opravy se opět ucpávka 
odstraní. Tímto způsobem jsou eliminovány úniky plynu do ovzduší. 

Vlivy na kvalitu ovzduší v průběhu provozu jsou vyloučeny. Potenciální vliv výstavby na kvalitu ovzduší lze 
označit za lokálně omezený, krátkodobý a celkově málo významný. 

2.2. Vlivy na klima 

V průběhu provozu ani výstavby nebude hodnocená stavba ovlivňovat klimatické charakteristiky 
v dotčeném území. 

2.3. Vlivy v období přípravy a provádění 

V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému nárůstu emise prašných částic z důvodu terénních úprav a 
manipulace se zeminou. Dalším zdrojem emise bude automobilová doprava a stavební mechanismy. 

Pro posouzení významnosti ovlivněné kvality ovzduší byl zpracován orientační výpočet imisní zátěže dle 
metodiky SYMOS 97 na jeden vybraný úsek trasy ležící v blízkosti obytné zástavby. Jako referenční 
škodlivina byl uvažován oxid dusičitý (NO2). Výpočet byl proveden pro okolí obce Líté, výsledky výpočtu 
jsou graficky presentovány na následujících obrázcích: 

 
maximální hodinové koncentrace NO2 průměrné roční koncentrace NO2 

Z výše presentovaných obrázků je zřejmé, že v okolí stavby budou dosahovány poměrně nízké hodnoty 
imisní zátěže NO2. V případě hodinových maxim se bude jednat o příspěvky do 3 % imisního limitu 
(LV1h=200 µg.m-3), doba trvání koncentrace bude velmi krátká. Presentované příspěvky k průměrné roční 
imisní zátěži jsou taktéž velmi nízké, dosahují hodnoty méně než 1% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). V 
případě roční průměrné hodnoty se však jedná pouze o orientační údaj, neboť se bude jednat pouze o 
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dočasný zdroj. Při rychlosti výstavby cca 250 m za den lze předpokládat, že území zobrazené na 
předchozích mapách bude stavbou ovlivněno pouze cca 10 dní, poté se stavební činnost přesune dále po 
trase. 

Obdobným způsobem předpokládáme ovlivnění stávající imisní situace i v ostatních lokalitách. Tedy 
relativně nízký nárůst imisní zátěže, řádově v jednotkách procent imisního limitu, s relativně krátkou dobou 
trvání. Stavba bude prováděna v jedné etapě (vyhloubení výkopu, položení potrubí a zahrnutí výkopu 
včetně rekultivace), imisní zátěž okolí stavby tedy bude jednorázová. 

Ovlivnění stávající imisní situace emisí prašných částic bude velmi nízké, neboť zemina těžená z výkopu 
bude mít přirozenou vlhkost a nebude tedy náchylná k prašnosti během manipulace. Díky relativně 
rychlému postupu bude výkopek využitý k zaplnění rýhy pro potrubí stále dostatečně vlhký a tedy nebude 
zdrojem prachu. Potenciálním zdrojem prachu mohou bít místa výjezdů ze staveniště na veřejné 
komunikace, emisi prachu však je možno eliminovat dostatečnou očistou vyjíždějících vozidel a důsledným 
úklidem komunikace v místě výjezdu. 

2.4. Vlivy v období ukončení provozu 

Po ukončení provozu bude obsah potrubí odčerpán, respektive vytlačen inertním plynem a využít v rámci 
distribuce uživatelům nebo zachycen a ekologicky přijatelným způsobem zlikvidován. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

 Varianta A    Varianta B  

3.1. Hluk 

Hlukové vlivy v době provozu je možno uvažovat s údržbou ochranného pásma plynovodu (mýcení 
náletů), kterou je nutno provádět v intervalu cca 2 roky. S ohledem na četnost prací a umístění záměru 
však nejde o významný problém. 

3.2. Vibrace 

Při výstavbě mohou vznikat lokálně omezené vibrace v důsledku provozu stavebních mechanismů 
(hutnění apod.). Tyto vibrace budou utlumeny v podloží již v blízkém okolí svého vzniku a nebudou 
ovlivňovat širší okolí. Vibrace stavební dopravy podél dopravních tras jsou zanedbatelné. 

Trhací práce nebudou využívány. 

3.3. Ionizující a neionizující záření 

Při provozu plynovodu nejsou využívány zdroje ionizujícího záření. Plynovod není zdrojem 
elektromagnetického záření ani jiných fyzikálních nebo biologických faktorů, které by mohly ovlivňovat 
okolí. 

Při výstavbě budou využity pro kontrolu kvality svarů defektoskopické přístroje, založené na principu 
ultrazvukového nebo rentgenového vlnění. Tyto přístroje budou využity v souladu s jejich technickými 
podmínkami, do životního prostředí nebudou vypouštěny žádné radionuklidy ani nedojde k aktivaci 
konstrukce plynovodu nebo okolí. Radioelektronická pojítka (vysílačky, mobilní telefony apod.), použitá při 
výstavbě, budou splňovat technické podmínky výrobce a nebudou ovlivňovat okolí nad běžnou míru. 

3.4. Ostatní 

Vlivy dalších fyzikálních nebo biologických faktorů jsou vyloučeny. 
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3.5. Vlivy v období přípravy a provádění 

Hluk v období provádění stavebních a konstrukčních prací je možno označit vzhledem k umístění záměru 
a krátkodobosti prací za celkově málo významný. Záměr se nachází v převážné většině ve volné krajině, 
bez přítomnosti hlukově chráněných objektů. Pro většinu období provádění stavebních a konstrukčních 
prací dále platí korekce +10 dB k základním limitům, k takovýmto nárůstům nebude v hlukově chráněných 
prostorech docházet a to jak pro hluk z provádění stavebních prací, tak pro hluk ze související stavební 
dopravy1. 

Provoz stavebních mechanismů v místě činnosti nepřekročí po dobu provádění prací hodnotu cca LAeq = 
90 dB/10 m (odpovídá provozu buldozeru jako výrazně nejhlučnějšího stroje). To znamená, že limitní 
hladina LAeq,T = 60 dB (platná pro období provádění stavebních prací mezi 7.00 až 21.00 hodinou) je při 
nepřetržitém provozu nejhlučnějšího stroje dodržena do vzdálenosti nejvýše cca 300 metrů (běžně však 
mnohem méně) od místa provádění prací. V této vzdálenosti se vyskytují obytné objekty pouze výjimečně.  
Zkrácením doby provádění prací lze hlukové vlivy dále omezit, hluková problematika je proto spolehlivě 
řešitelná. 

3.6. Vlivy v období ukončení provozu 

Po ukončení provozu plynovodu nebudou vznikat žádné hlukové vlivy. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

 Varianta A    Varianta B  

4.1. Povrchová voda 

4.1.1. Vliv na charakter odvodnění oblasti 

V současné době je oblast potenciálně dotčená výstavbou plynovodu nezastavěná, tvořená volným 
terénem. Na celém území tedy dochází k přirozenému vsakování srážkových vod. 

Potrubí plynovodu bude uloženo v zemi, šíře dna rýhy pro pokládku, stanovená studií proveditelnosti, bude 
2,4 m, krytí plynovodu se předpokládá minimálně 0,8 m. Dešťová voda bude během výstavby i provozu 
vsakovat volně do terénu. 

Rozšířením hraničních předávacích stanic a výstavbou nebo rozšířením trasových uzávěrů dojde 
k lokálnímu zpevnění části plochy. Voda z těchto ploch bude volně vsakovat do terénu, přičemž plochy 
s možností potenciální kontaminace ropnými látkami budou převedeny přes odlučovač ropných látek. Na 
volných plochách bude i nadále docházet k volnému vsaku. 

Realizací záměru tedy dojde (pokud vůbec) jen k zanedbatelnému lokálnímu omezení infiltrace srážkových 
vod. Vliv na charakter odvodnění oblasti je proto hodnocen jako nevýznamný. 

4.1.2. Vliv na hydrologické charakteristiky 

Hydrologické charakteristiky nebudou záměrem ovlivněny. 

4.1.3. Vliv na jakost povrchových vod 

Při provozu plynovodu nejsou vypouštěny žádné odpadní vody nebo jiné škodliviny do povrchových nebo 
podzemních vod. Jakost povrchových vod nebude při provozu záměru ovlivněna. 

                                                      
1 Intenzita dopravy v odhadované četnosti nejvýše několika desítek vozidel denně bude převážně pod úrovní, při které 
by tento provoz měl být považován za zdroj dopravního hluku (Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku 
z dopravy, VÚVA Brno, 1991, novela 1996, 2005). 
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4.1.4. Záplavové území 

Údaje o stanovených záplavových územích dotčených vodních toků (včetně aktivních zón záplavových 
území) budou předmětem další projektové dokumentace. 

V období provozu nebude mít plynovod na povodňové průtoky žádný vliv neboť bude uložen pod terénem 
a překryt zeminou (min 0,8 m). U přechodů vodních toků bude potrubí opatřeno zatěžovacími betonovými 
sedly, která brání vyplavení potrubí vlivem působení vodního vztlaku. 

4.2. Podzemní voda 

4.2.1. Vliv na vodní zdroje a hladinu podzemní vody 

Podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru významně ovlivněny. Samotné těleso 
plynovodu nepůsobí pod povrchem jako nepropustná překážka pro proudění podzemní vody. Jednotlivé 
trasy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly zásah do ochranných pásem podzemních vod. 

Stavební aktivity budou v převážné části trasy (dle předběžných odhadů) prováděny nad stávající hladinou 
podzemní vody, popř. v dosahu možné amplitudy jejího kolísání. Pokud bude zemními pracemi zastižena 
hladina podzemní vody musí být dodrženy zákonné předpisy, aby nedošlo k jejímu znečištění. Vzhledem 
k malým hloubkám výkopu (alespoň 2,2 m pod úrovní stávajícího terénu) jsou pro zemní práce tohoto 
charakteru významné pouze mělké zvodně, vázané na kvartérní sedimenty údolních náplavů. Podzemní 
voda v těchto zvodních je většinou v hydraulické spojitosti s povrchovým tokem, se kterým úzce 
koresponduje v závislosti na atmosférických srážkách.  

Vzhledem k dimenzi plynovodu (velký poloměr ohybu, atd.) nelze vyloučit, že budou zasažena ochranná 
pásma vodních zdrojů. Jejich přený výčet a podmínky, za kterých je možno stavbu provádět budou 
součástí dalších správních řízení. V dalších fázích projektové přípravy bude proveden podrobný 
geologický průzkum, který vytipuje potenciálně problémová místa a stanoví podmínky provádění prací. 

Ovlivnění místních zdrojů podzemní vody určených pro indviduální zásobování (studny, zářezy) bude 
ověřeno před započetím stavby. Zástupci investora provedou inventarizaci potenciálně dotčených objektů 
a budou je před výstavbou, během výstavby a po jejím ukončení sledovat, a to jak z hlediska 
kvantitativního  - ztráta vody ve studni, popř. kvalitativního - kontrolní analýzy. 

4.2.2. Vliv na jakost podzemní vody 

Místní ovlivnění jakosti podzemní vody je možné teoreticky pouze v omezeném časovém období výstavby, 
např. působením úkapů z provozovaných mechanismů nebo smytím zemin při silnějších deštích. Jedná se 
o malé a běžně akceptované riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním pracovních 
postupů. Významné působení těchto vlivů nepředpokládáme. 

4.3. Vlivy v období přípravy a provádění 

V rámci výstavby projektovaného plynovodu nebude (za předpokladu dodržování technologické kázně) 
voda povrchových toků bezprostředně ohrožena, a to jak z kvalitativního, tak i kvantitativního hlediska. 
Určité vlivy na povrchové vody nelze však při provádění stavebních prací v blízkosti nebo v přímém 
kontaktu s vodními toky zcela vyloučit. Kvalita povrchových vod může být přechodně ovlivněna kalem 
z dnových sedimentů nebo ze zemin poškozených břehů. Půjde však vlivy málo významné a dočasné. 

Přechody vodotečí budou provedeny překopem nebo protlakem. Potrubí bude opatřeno betonovými sedly 
proti působení výtlaku vody. Při podchodu vodotečí je hloubka výkopu stanovena normou. Na 
nesplavněném toku je předepsáno krytí 0,50 m nad horní hranou potrubí, na splavněném pak 1,0 m nad 
horní hranou potrubí1. Pro práci v místě přechodů budou použity postupy minimalizující možné snížení 
kvality povrchové vody. 

                                                      
1 Přesné parametry výkopu budou stanoveny podle požadavků jednotlivých správců toku. 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 166 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

Při práci v záplavových územích musí být pro zařízení staveniště zpracován povodňový plán. Dodavatel 
musí zabezpečit řádnému uložení zeminy tak, aby v případě potřeby nebránila odtoku povrchových vod. 

Odpadní vody z potrubí po ukončení napěťové zkoušky budou vyčištěny na požadovanou kvalitu 
a následně vypouštěny do povrchových vod. Kvalita povrchových vod nebude ovlivněna1. 

4.4. Vlivy v období ukončení provozu 

Při provozu plynovodu nejsou vypouštěny žádné odpadní vody nebo jiné škodliviny do povrchových nebo 
podzemních vod. Nebude proto ovlivněna jejich kvalita ani kvantita. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

 Varianta A    Varianta B  

5.1. Zábor půdy 

5.1.1. Zábor ZPF 

Realizace záměru klade nároky na trvalý zábor zemědělské půdy, a to v rozsahu cca 3,9 ha u varianty A 
a cca 3,6 ha u varianty B. Plošně lze předpokládat ovlivnění půdního profilu v době výstavby v rozsahu 
pracovního pruhu, tj. 36 m. Šířka výkopu v místě pokládky bude minimálně 2,4 m. Krytí plynovodu se 
předpokládá minimálně 0,8 m, předpokládaná hloubka výkopu je tedy alespoň 2,2 m. Území však bude 
navráceno do původního stavu, a to v období kratším než 1 rok (cca 98% celkového zásahu). 

Takto zasažený půdní profil je plošně odhadován na cca 696 ha u varianty A, při uvažované délce 
plynovodu 166 km a cca cca 484 ha u varianty B, kde je nutno vybudovat cca 235 km potrubí. 

Provedení zemních prací v tomto období je reálné díky rozčlenění trasy na dílčí úseky (ve variantě A 16 
úseků a ve variantě B 14 úseků). Výstavba bude v těchto úsecích prováděna souběžně na celé trase. 
Předpokládaná doba zásahu na lokalitě je cca 1 měsíc. Tato doba zahrnuje provedení skrývky, bagrování 
rýhy, uložení plynovodu, zasypání, hunění a terénní úpravy (podrobněji viz. kapitola B.I.6. Popis 
technického a technologického řešení záměru, strana 25 této dokumentace). Ornice a hlušina budou 
v průběhu výstavby odděleně uskladněny v pracovním pásu plynovodu a po ukončení zemních prací 
uloženy zpět. 

Výstavbou plynovodu tedy nedojde k významnému narušení půd ZPF. Vzhledem k předpokládané době 
výstavby zábor nebude dle platné legislativy klasifikován jako dočasný. 

Předpokládá se pozitivní bilance zemin, a to cca 2,5 m3 nakypřeného materiálu z jednoho metru profilu. Po 
zvážení všech činností související s likvidací tohoto výkopku (nakládání, doprava, uložení na skládku, atd.) 
je doporučeno tuto zeminu rozprostřít rovnoměrně v šířce pracovního pruhu (27 m). Předpokládá se 
souvislé navýšení terénu v pracovním pruhu maximálně cca 9 cm. 

U nadzemních staveb lze předpokládat významnější zásah. Tento však tvoří cca 1% z celkového objemu 
ovlivněných půd. Trvalý zábor půd bude realizován pouze u trasových uzávěrů a hraniční předávací 
stanice Hora Sv. Kateřiny. U těchto záborů se z větší části bude jednat pouze o rozšíření stávajících 
staveb. V případě předávací stanice Hora Sv. Kateřiny, dojde k záboru ZPF (cca 17 200 m2), kde se 
nachází půdy s I. a III. třídou ochrany. V tomto případě se jedná o zábor v horské oblasti, půda zde je 
využívaná jako pastvina. 

V období provozu se nepředpokládá žádný významný negativní vliv stavby na půdní prostředí. Lze 
očekávat mírné vlivy v případě závad plynovodu a realizaci jejich oprav. Tyto vlivy budou minimální. 

                                                      
1 Podmínky využití povrchové vody jako media pro provedení napěťové zkoušky jsou předmětem samostatného   
správního řízení. 
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Z hlediska záboru ZPF a charakteru záměru lze konstatovat, že hodnocená stavba nebude mít negativní 
vliv na půdy zemědělského půdního fondu. 

5.1.2. Zábor PUPFL 

Záměr neklade nároky na trvalý nebo dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Všechny 
nadzemní objekty jsou projektovány mimo PUPFL. 

Záměr vyžaduje trvalé i dočasné omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). S trvalým 
omezením PUPFL se počítá pouze v lesních úsecích v rozsahu ochranného pásma plynovodu (2 m od osy 
plynovodu na obě strany). Dočasné omezení PUPFL se týká stavebního pásu při pokládce plynovodu (pás 
o šířce 30 m). Rozpis rozsahu trvalých a dočasných omezení PUPFL je uveden v kapitole B.II.1. Půda, 
strana 39 této dokumentace. Souhrnně lze konstatovat, že trvalé omezení PUPFL se přepokládá u variaty 
A cca 16,2 ha, u varianty B cca 12 ha. Dočasné omezení, vztažené k době výstavby, je u varianty A 
vyčísleno na cca 122 ha, u varianty B na cca 93 ha. 

Při výstavbě je vhodné svrchní biologicky aktivní vrstvu lesních půd odebrat a uložit na mezideponii 
určenou k tomuto účelu. Hlušinu je pak možno uložit v rámci pracovního pásu výstavby. Po ukončení 
výstavby bude provedeno vyklizení deponia, hlušina bude z větší části použita k zasypání výkopu 
a vyrovnání terénu. Biologicky aktivní vrstva lesní půdy by měla být po ukončení výstavby rozprostřena 
zpět na rekultivovanou plochu. Odebrání biologicky aktivní vrstvy je součástí návrhu opatření. 

V průběhu výstavby nelze zcela vyloučit škody způsobené mechanismy na okolních částech porostů, 
nezasažených výstavbou. Zemní práce v takovýchto úsecích musí být prováděny s vyšší mírou opatrnosti, 
potenciálně ohrožená místa je možno chránit dočasně umístěnými bariérami. Dále bude zajištěn úklid 
staveniště a bezprostředního okolí a urovnání terénu do plynulé návaznosti na okolní části lesních porostů. 

V rámci záměru dojde pouze k okrajovému kácení skupinovou formou nebo v úzkém pruhu, které nebude 
v rozporu s funkčním zaměřením lesa a nebude mít významný negativní vliv na okolní lesní porosty. 
V některých úsecích nelze vyloučit prostorové narušení 50-ti metrového ochranného pásma lesa. 

Při zachování doporučovaných postupů (skrývka horní aktivní vrstvy půdy a následná rekultivace 
pozemků) nebude mít stavby významně negativní dopad na PUPFL. 

5.1.3. Souhrn 

Výstavba plynovodu je projektována podél stávajících produktovodů (ropovod, plynovod). Pouze část trasy 
ve variantě B je vedena v úseku mezi Chomutovem a Mladoticemi novým územím. Stejně i u výstavby 
nadzemních objektů se předpokládá rozšíření stávajících, již zastavěných území. Do nového území jsou 
umísťovány pouze dva trasové uzávěry, a to u varianty B - TU Sýrovice a TU Malměřice. 

Míra ovlivnění ZPF je přímo úměrná délce trasy. U varianty A je celkový zábor po dobu výstavby větší 
o cca 212 ha, což představuje 30%. Varianta B je v protiváze k tomuto navýšenému záboru v úseku 
dlouhém cca 44 km vedena v nové trase. Avšak zásah do nového území se nejeví, vzhledem k charakteru 
záměru - podzemní liniová stavba s minimálním trvalým narušením půd vzhledem k její velikosti, jako 
rozhodující kritérium. 

Charakter narušení pozemků určených k plnění funkcí lesa je v podstatě srovnatelný se zásahem do 
pozemků ZPF. Zásah u varianty A je oproti variantě B navýšen o cca 29 ha, tj. o 35%. Jedná se však 
o odhady maximální, kdy je zábor kalkulován na straně bezpečné, tj. v rozsahu celého ochranného pásma 
(bez ohledu na stávající souběh). Lze tedy předpokládat, že po přesném vytýčení trasy bude zábor až 
řádově menší. V reálu budou u varianty A jednostranně rozšířeny stávající průseky. Trasování ve variantě 
B  ve programově vedeno mimo souvislé lesní komplexy. Částečně budou ovlivněny maloplošné porosty 
v okolí Hrušovan (km 35-35) nebo Blšan (km 56-57). 
Pozn.: Zábor těchto lesních porostů je zásadnější z hlediska vlivy na lesní ekosystémy a stabilitu lesních porostů (viz. 
kapitola D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, strana 170 této dokumentace). 

Při dodržení navržených opatření lze variantu B z hlediska kvantitativního ovlivnění označit jako variantu 
vhodnější k realizaci záměru. Porovnání jednotlivých variant z hlediska kvality půdy je tomto stupni 
projektové přípravy velmi obtížné. V obou variantách dojde k částečnému zásahu (byť krákodobému) do 
půd s vysokou produkční schopností (I. a II. třída ochrany). Výskyt těchto půd je v obou trasách víceméně 
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srovnatelný. Z hlediska předběžné opatrnosti je tedy vhodné k realizaci doporučit variantu s plošně 
menším zásahem, a to variantu B. 

Přesné údaje budou k dispozici v dalších stupních projektové přípravy.  

5.2. Stabilita a eroze půdy 

Při dodržení standardních stavebních postupů by půdní povrch neměl být dotčen větrnou a vodní erozí, 
což je dáno zejména rychlostí výstavby a okamžitou rekultivací, která bude následovat ihned po uložení 
plynovodu. 

5.3. Znečištění půd 

Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu 
nepředpokládá negativní vliv. 

5.4. Vlivy v období přípravy a provádění 

Období výstavby bude mít nejvýraznější vliv na půdní prostředí. 

Při zemních pracích dojde k objemově významné manipulaci s ornicí, drnem. Odhadem se jedná o řádově 
stovky tisíc m3 zeminy (v nakypřeném stavu). 

Maximální hrubý odhad kubatur sejmuté ornice u ZPF je u varianty A cca 1,6 mil. m3, u varianty B cca 
1,1 mil. m3. Výkop hlušiny představuje řádově manipulaci s objemem cca 1,3 mil. m3 u varianty A a cca 
870 tis. m3 u varianty B. Je nutno vzít v úvahu, že toto množství je v souhrnu uvažováno na celou trasu 
plynovodu. Při přepočtu na cca 250 m trasy, což je předpokládaná doba trvání výkopu v jednom dni, se 
jedná o cca 2 025 m3 ornice a cca 1 700 m3 hlušiny. U PUPFL (za předpokladu, že celý úsek bude 
prováděn na lesní půdě) pak cca 1 120 m3 biologicky aktivní vrstvy a cca 1 750 m3 hlušiny. 

V některých úsecích výstavby plynovodu může docházet ke křížení melioračních zařízení a závlah, které 
jsou užívány k odvodnění nebo zavodnění zemědělské půdy. Případné přerušení těchto zařízení může být 
realizováno pouze po dohodě s majitelem nebo správcem daného zařízení (ZVHS, majitelé pozemků). 
Týká se to především přeložek melioračního potrubí (v případě jejich nefunkčnosti připadá v úvahu i 
zrušení). Přerušené meliorační sběrné a svodné funkční drény budou rekonstruovány a uvedeny do 
původního stavu. 

Při dodržení postupů popsaných ve výše zmíněných kapitolách bude vliv výstavby plynovodu na půdní 
prostředí minimální. 

V období provozu se nepředpokládá žádný významný negativní vliv stavby na půdní prostředí. Lze 
očekávat mírné vlivy v případě závad plynovodu a realizaci jejich oprav. Tyto vlivy budou minimální. 

5.5. Vlivy v období ukončení provozu 

Vlivy po dokončení provozu jsou závislé na způsobu likvidace potrubí. Předpokládá se, že potrubí bude 
buď vytrháno nebo rozděleno na menší úseky, propláchnuto, zadýnkováno a ponecháno v zemi. 

V případě vyzdvižení potrubí budou vlivy při ukončení provozu srovnatelné s vlivy při výstavbě. Navíc lze 
předpokládat negativní bilanci půd po uvolnění rýhy. V opačném případě, kdy potrubí bude trvale uloženo 
v zemi, budou vlivy minimální, srovnatelné s provozem zařízení. Dojde však k odstranění nadzemních 
objektů a navrácení půdy k původnímu využití (zemědělství, lesní hospodaření), popř. v extravilánech obcí 
nelze vyloučit výstavbu. 
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

6.1. Vliv na horninové prostředí 

 Varianta A    Varianta B  

Při výkopových pracech budou zasaženy pouze povrchové vrstvy - převážně horniny kvartérního stáří 
(fluviální, eluviální, deluviální, eolické, antropogenní sediementy), v menší míře též zvětralý povrch 
podložních hornin. Potrubí bude uloženo v rýze hluboké minimálně 2,2 m (průměr potrubí + krytí alespoň 
0,8 m) a široké 2,4 m. Vytěžená hornina bude z cca 95 % použita na zpětný zásyp, v některých případech 
budou vlastnosti zeminy vylepšeny vápnem. 

Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme. 

Stavba tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její 
kvalitu. 

6.2. Změny hydrogeologických charakteristik 

Hydrogeologgické charakteristiky nebudou realizací záměru ovlivněny. 

6.3. Vlivy na surovinové a jiné přírodní zdroje 

Trasy byly navrženy za použití podkladů z ČGS Geofondu tak, aby se nedocházelo v jednotlivých 
oblastech ke kolizím. Byla stanovena následující preventivní opatření: 

• Jednotlivé trasy se vyhýbají poddolovaným územím. 
• Navržená trasa ve všech variantách využívá stávajících koridorů a je řešena tak, že ke střetu zájmů s 

ložisky nerostných surovin nedochází. 
• Byly sledovány veškeré registrované sesuvy v širším okolí a trasa byla vybrána tak, aby během 

výstavby a následného provozu nebyl plynovod svážnými pohyby ohrožen. 

Podrobná inventarizace na úrovni katastrálních map bude provedena v dalším stupni projektové přípravy, 
případné střety budou řešeny s geologickou službou a příslušnými vlastníky. 

6.4. Vlivy v období přípravy a provádění 

Horninové prostředí bude zasaženo pouze v přípovrchové vrstvě do hloubky maximálně cca 2,5 m pod 
terénem, a to pouze v úzkém pruhu. Zemními pracemi tedy budou zasaženy převážně kvartérní 
sedimenty, které jsou v rypném stavu. Nepředpokládá se zásah do souvislého horninového podloží ani 
využití trhacích prací. V průběhu provádění stavebních prací proto nedojde k významnému zásahu do 
horninového prostředí. 

Před započetím stavby bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum, který stanoví podmínky 
provádění stavby s ohledem na geotechnické vlastnosti zemin. 

6.5. Vlivy v období ukončení provozu 

Po ukončení provozu záměru nedojde k dalším dodatečným vlivům na horninové prostředí. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Ovlivnění biotické složky v krajině realizací záměru vyplývá jak ze stavby, tak z provozování záměru. Při 
výstavbě vyplývá ovlivnění bioty z následujících faktorů: 

• dočasný zábor ZPF a LPF v šíři manipulačního pruhu při výstavbě - přímá destrukce 
zasažených stanovišť, 

• možnost narušení hydrologického režimu mokřadů a toků, 
• riziko znečištění (včetně zakalování) vodních toků při překopech, 
• riziko přímého rušení citlivých druhů živočichů v případě nevhodného termínu výstavby, 
• riziko usmrcování živočichů při nevhodném termínu nebo technologii výstavby, 
• možnost poškození cenných solitérních dřevin. 

Při provozu záměru vyplývá ovlivnění bioty z následujících faktorů: 

• trvalý zábor ZPF a LPF (předávací stanice, manipulační komunikace), 
• trvalá přeměna biotopů na bezlesí v místě manipulačního pruhu, 
• riziko destrukce okolí v případě havárie (nízké riziko). 

Trasy plynovodu rovněž potencionálně ovlivňují - přibližují se, popř. procházejí - několik velkoplošných 
a maloplošných zvláště chráněných území, lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti, evropsky 
významné lokality), registrované i neregistrované významné krajinné prvky, přírodní parky a územní 
systémy ekologické stability. 

V rámci dokumentace EIA jsou posuzovány pouze varianty A a B trasy plynovodu. Varianta C byla 
z důvodů významného zásahu do legislativně chráněných území a vážných zásahů do ekologické stability 
území z posouzení trvale vyloučena. 

7.1. Vlivy na přírodní stanoviště, flóru a faunu 

7.1.1. Vlivy na přírodní stanoviště 

Jako základní podklad pro zhodnocení vlivů na přírodní stanoviště (biotopy) sloužilo biologické hodnocení 
dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. (viz. příloha 3.6) a dílčí studie zabývající se flórou a faunou (entomofauna, 
fauna obratlovců) zájmového území (viz. přílohy 3.2, 3.4, 3.5). 

V zájmovém území, tzn. v pruhu širokém 100 m na obě strany od trasy plynovodu, byly identifikovány 
přírodní stanoviště (biotopy), významné z pohledu ochrany přírody, u nichž by stavba a provozování 
záměru představovalo významné narušení jeho ekologických funkcí, a to i s ohledem na výskyt vzácných, 
ohrožených či stanovištně typických druhů. Bližší charakteristika přírodních stanovišť je uvedena v kapitole 
C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy (strana 60 této dokumentace), přesná lokalizace pak v mapových 
přílohách (přílohy 1.3a až 1.3k). 

Pro tato stanoviště byla navržena na základě biologického hodnocení taková ochranná opatření, která 
zajistí vyloučení, popř. minimalizaci negativních vlivů na únosnou a akceptovatelnou úroveň při realizaci 
záměru (výstavba, provoz). Zvlášť pečlivě byla posuzována stanoviště zasahující do manipulačního pruhu 
během výstavby. 

Charakter těchto opatření byl posuzován jednotlivě pro každou takovou lokalitu, v závislosti na její 
přírodovědné hodnotě a významnosti zásahu. Mezi navržená ochranná opatření patří následující: 
• Návrh na posun trasy: požadavek tohoto opatření zvolen u nejhodnotnějších přírodních stanovišť nebo 

u biotopů zvláště chráněných druhů živočichů tak, aby nedošlo k narušení segmentů. 
• Nenarušení: toto opatření představuje v podstatě upozornění na hodnotné segmenty vegetace zjištěné 

při vegetačním screeningu v pásu 100 m na obě strany od současné trasy. Stavbou ani provozováním 
záměru, při dodržení manipulačního pruhu, nebudou dotčeny a proto není nutné navrhovat 
kompenzační nebo omezující opatření. 
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• Nenarušení s využitím stávajícího průseku: jedná se o velmi hodnotné segmenty přírodních stanovišť, 
kterými přímo prochází stávající průsek. Pro manipulační pruh je nutné využít pouze stávající průsek 
i za cenu náročnějších technologických postupů výstavby. 

• Minimalizace zásahu s maximálním využitím stávajícího průseku: v tomto případě se jedná  většinou 
o průměrně hodnotná lesní stanoviště do kterých sice není zásah zcela vyloučen, je ale třeba jej 
minimalizovat. Minimalizace spočívá jednak v minimalizaci manipulačního pruhu, jednak v maximálním 
přimknutí trasy ke stávajícímu průseku. Omezí se tak kácení lesní i nelesní  zeleně. 

• Minimalizace zásahu s maximálním využitím stávajícího průseku a při nenarušení vodního režimu: 
v tomto případě se jedná o přechody niv drobných vodních toků a vlásečnic s doprovodným olšovým 
nebo vrbovým luhem. Tato stanoviště většinou zásah dobře snáší a rychle regenerují, přesto je 
nevhodné zde přerušovat nivní kontinuum příliš širokými průseky. Minimalizace spočívá jednak 
v minimalizaci manipulačního pruhu, jednak v maximálním přimknutí trasy ke stávajícímu průseku. 
Nenarušení vodního režimu spočívá v zamezení budování jakéhokoliv i dočasného drenážního 
systému. Také je nevhodné jakkoliv upravovat drobné vodní toky. 

• Minimalizace zásahu (přechod toku možný překopem): pro toto opatření byly vymezeny menší vodní 
toky, které nejsou upraveny tvrdými vodohospodářskými úpravami. Zde má význam usilovat o 
minimalizaci zásahu a zároveň vzhledem k charakteru toku není nutný průtlak plynovodu pod tokem. 
Překop může být naopak i šetrnější oproti průtlaku z hlediska zásahů a manipulace stavební techniky 
v okolní nivě. Minimalizace zásahu spočívá v minimalizaci šířky manipulačního pruhu, minimalizaci 
doby výstavby a v minimálním narušení břehové doprovodné vegetace (stromy, keře). 

• Nenarušit tok (přechod průtlakem nebo přemostěním): přechod potrubí průtlakem je navrhován u toků 
střední  a větší velikosti (u říček a řek). Zde by překop mohl být časově náročnější a mohlo by dojít 
k narušení prostředí vodního toku. Při průtlaku se narušení samotného vodního toku (na rozdíl od nivy) 
neočekává. Možnou alternativou průtlaku je přemostění. 

• Minimalizace manipulačního pruhu: v tomto případě se jedná především o hodnotné a průměrně 
hodnotné segmenty nelesní vegetace (trávníky všeho druhu, křoviny) do kterých je sice možné 
zasáhnout, ale zásah by měl být minimalizován z hlediska šířky manipulačního pruhu alespoň na šířku 
obvyklou v lesích.  

• Nekácet a nepoškodit vzrostlé stromy: v tomto případě se jedná o segmenty liniové nelesní stromové 
vegetace s obzvlášť hodnotnými soliterními dřevinami, které by neměly být nijak poškozeny. Přechod 
těchto linií je možné řešit jednak průtlakem, jednak vyhledáním  mezery v linii pro průchod trasy. Zde je 
však nutné, aby manipulační pruh nezasáhl do kolmého průmětu koruny nejbližších stromů. To je 
vzdálenost, ve které by mohlo dojít k významnému poškození kořenového systému. 

V následujícím textu je uveden soupis jednotlivých, přírodně hodnotných segmentů, u kterých by stavba či 
provozování záměru mohlo způsobit negativní ovlivnění jejich ekologických funkcí, i s ohledem na výskyt 
vzácných, ohrožených či stanovištně typických druhů. Následující text je strukturován podle jednotlivých 
variant trasy plynovodu (varianta A, varianta B, společné úseky variant A a B) a podle navržených 
ochranných opatření (minimalizační podmínky, kompenzační opatření). 

 Varianta A  

Samostatný úsek varianty A se od druhé varianty odpojuje západně od Otvic (cca km 23) a pokračuje 
jihovýchodním směrem k TU Hospozín, odkud dále směřuje jihozápadním směrem. Jižně od Potvorova 
(km cca 125) se připojuje k variantě B.  

V samostatném úseku varianty A by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
následující přírodně hodnotné segmenty a jsou tedy pro ně navržena tato ochranná opatření (popis 
opatření uveden v úvodu této podkapitoly). 
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Tab.: Navržená ochranná opatření ve variantě A 

Návrh na posun trasy 
V segmentech A10 a A58 dojde k významnému negativnímu ovlivnění ekologických funkcí stanovišť při stávajícím trasování 
plynovodu. 
Segment A10 představuje litorální porosty rákosin Nemilkovského rybníka u Nemilkova, přičemž litorál by neměl být narušen. 
Segment A58 představuje okraj kompaktního lesního porostu s bučinami u Kalivod, přičemž kompaktní lesní celek by neměl 
být narušen.  
Posun trasy nebyl vyřešen v rámci projektové přípravy. 
Nenarušení 
Opatření je navrhováno pro segmenty A4, A5, A14, A19, A21, A22, A23, A54, A55, A56, A62, A66, A57, A79 a A80. 
Při dodržení technologických postupů a šířky manipulačního pruhu nedojde k narušení těchto segmentů. 
Nenarušení s využitím stávajícího průseku 
Opatření k minimalizaci negativního vlivu na stanoviště je navrhováno u segmentů A27, A28 a A29, představující segmenty 
listnatých porostů v údolí Debeřského potoka pod Perucí.  
Jejich hodnota je  zvýšena tím, že se jedná jednak o segmenty zčásti v ochranném pásmu PP V Hlubokém, jinak se zde 
vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin. 
Minimalizace zásahu s maximálním využitím  stávajícího průseku 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentů: 
A27, A34, A46, A48, A67, A74, A75, A77 a A78. 
Minimalizace zásahu (přechod toku možný překopem) 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentů A2 a A11. 
Nenarušit tok (přechod protlakem nebo přemostěním) 
Pro vyloučení, resp. minimalizaci negativního vlivu na samotný vodní tok je toto opatření navrženo pro segment A24 (Ohře). 
Minimalizace manipulačního pruhu 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentů: 
A3, A8, A13, A16, A64 a A71. 
Nekácet a nepoškodit vzrostlé stromy 
Opatření je navrhováno pro segment A33 a A82. 
Segmet A33 reprezentuje doprovodný porost u Vranského potoka u Poštovic - vzrostlé topoly černé (Populus nigra). 
V segmentu A82 se nachází památná alej Plaveč s ochranou památných stromů - dvojitá linie převážně jírovců maďalů 
kolem cesty Plaveč-Jesenice. 

 Varianta B  

Samostatný úsek varianty B se od druhé varianty odpojuje západně od Otvic (cca km 23) a pokračuje 
jižním směrem. Jižně od Potvorova (km 83-84) se připojuje k variantě A. 

V samostatném úseku varianty B by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
následující přírodně hodnotné segmenty a jsou tedy pro ně navržena tato ochranná opatření (popis 
opatření uveden v úvodu této podkapitoly). 
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Tab.: Navržená ochranná opatření ve variantě B - návrh na posun trasy 

Návrh na posun trasy 
Větší část navržených úprav byla již provedena v rámci konzultací s projektanty a promítají se tak již ve stávající trase. 
Jedná se o segmenty B69 a B212 - viz. obrázky pod tabulkou. 

Obr. Změna Z2 trasy plynovodu u segmentu B69 

 
     Dotčené segmenty vyznačeny fialovou linií 

Obr. Změna Z3 trasy plynovodu u segmentu B212  

 
     Dotčené segmenty vyznačeny fialovou linií 

Dále z výsledků biologického hodnocení vyplývá, že v segmentech B83 a B84 dojde k významnému 
negativnímu ovlivnění ekologických funkcí stanoviště při stávajícím trasování plynovodu. Jedná se 
o subhalofylní rákosiny a olšiny se zvláště chráněnými druhy živočichů u Hrušovan. Následující mapa 
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zobrazuje návrh na posun trasy, aby vliv na tato stanoviště byl akceptovatelný z hlediska ochrany přírody. 
Posun trasy nebyl vyřešen v rámci projektové přípravy. 

Obr. Návrh alternativního trasování u segmentů B83 a B84   

 

Tab.: Navržená ochranná opatření ve variantě B 

Nenarušení 
Opatření je biologickým hodnocením navrhováno pro segmenty B52, B71, B75, B78, B102 a B103. 
Při dodržení technologických postupů a šířky manipulačního pruhu nedojde k narušení těchto segmentů. 
Minimalizace zásahu s maximálním využitím stávajícího průseku a při nenarušení vodního režimu 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentů B76 a B205. 
Minimalizace zásahu s maximálním využitím stávajícího průseku 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentu B104. 
Minimalizace zásahu (přechod toku možný překopem) 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentů: 
B54, B59, B100, B105 a B208. 
Nenarušit tok (přechod protlakem nebo přemostěním) 
Pro vyloučení, resp. minimalizaci negativního vlivu na samotný vodní tok je toto opatření navrženo pro segmenty B73 (Liboc) 
a B79 (Ohře). 
Minimalizace manipulačního pruhu 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentů B56, B60, B61, B74,  
B76, B80 a B201. 

 Varianta A    Varianta B  

Společný úsek variant A a B je veden severojižním směrem od Brandova (km 0) k Otvicím (km 23) a dále 
od Potvorova (km cca 125 - varianta A, km 83 až 84 - varianta B) jihozápadním směrem k Rozvadovu. 

Ve společných úsecích variant A a B by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
následující přírodně hodnotné segmenty a jsou tedy pro ně navržena tato ochranná opatření (popis 
opatření uveden v úvodu této podkapitoly). 
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Tab.: Navržená ochranná opatření ve variantě A, B - návrh na posun trasy 

Návrh na posun trasy 
Větší část navržených úprav byla již provedena v rámci konzultací s projektanty a promítají se tak již ve stávající trase. 
Jedná se o segmenty B31, B92, B166 a B218. 
V segmentu B119 dojde k významnému negativnímu ovlivnění ekologických funkcí stanoviště při stávajícím trasování 
plynovodu. Jedná se o bučinu jižně od Pyšné, která představuje velmi cenný svahový porost s výskytem zvláště chráněných 
druhů rostlin. 
Alternativní návrh na posun trasy je součástí  přílohové části biologického hodnocení (příloha 3.6 Biologické hodnocení). 
Posun trasy nebyl vyřešen v rámci projektové přípravy. 

Obr. Změna Z1 trasy plynovodu u segmentu B31  

 
     Dotčené segmenty vyznačeny fialovou linií 

Obr. Změna Z5 trasy plynovodu u segmentu B92 

 
     Dotčené segmenty vyznačeny fialovou linií 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 176 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

Obr. Změna Z6 trasy plynovodu u segmentu B166 

  
     Dotčené segmenty vyznačeny fialovou linií 

Obr. Změna Z4 trasy plynovodu u segmentu B218 

 
     Dotčené segmenty vyznačeny fialovou linií 
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Tab.: Navržená ochranná opatření ve variantě A, B 

Nenarušení 
Toto opatření je biologickým hodnocením navrhováno pro segmenty : 
B5, B85, B94, B109, B123, B134, B135, B138, B148, B155, B165, B167, B168, B169, B170, B175, B181, B184 a B186. 
Při dodržení technologických postupů a šířky manipulačního pruhu nedojde k narušení těchto segmentů. 
Nenarušení s využitím stávajícího průseku 
Toto opatření k minimalizaci negativního vlivu na stanoviště je navrhováno u segmentů B115 a B116.  
Jedná se o výjimečně hodnotné porosty bučin a doubrav nad Drmaly. Porosty jsou dosti staré, místy až 200 let i více, 
přičemž řada věkovitých buků tvoří lesní plášť v místě stávajícího průseku. 
Alternativní návrh na posun trasy je součástí  přílohové části biologického hodnocení (příloha 3.6 Biologické hodnocení). 
Posun trasy nebyl vyřešen v rámci projektové přípravy. Trasa po definitivní stabilizaci bude umístěna tak, aby nedošlo k 
narušení těchto segmentů. 
Minimalizace zásahu s maximálním využitím stávajícího průseku 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentů: 
B34, B91, B117, B120, B122, B124, B158, B172, B225 a B132. 
Minimalizace zásahu s maximálním využitím  stávajícího průseku a při nenarušení vodního režimu 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentů: 
B32, B97, B99, B156, B160 a B228. 
Minimalizace zásahu (přechod toku možný překopem) 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentů: 
B8, B89, B133, B164, B173, B193 a B223. 
Nenarušit tok (přechod protlakem nebo přemostěním) 
Pro vyloučení, resp. minimalizaci negativního vlivu na samotný vodní tok je toto opatření navrženo pro segmenty: 
B152 (Střela), B180 (Mže), B191 (Úterský potok). 
Minimalizace manipulačního pruhu 
Pro minimalizaci negativního vlivu na akceptovatelnou míru je toto opatření navrhováno u segmentů: 
B3, B4, B87, B88, B90, B109, B142, B143, B144, B145, B150, B153, B154, B159, B171, B177, B190, B221 a B227. 
Opatření se týká rovněž segmentů B136, B137 a B139 v alternativním vedení trasy mezi Horou Sv. Kateřiny a Brandovem. 
Nekácet a nepoškodit vzrostlé stromy 
Opatření je navrhováno pro segment B141, představující kamenné snosy s jeřáby ptačími a tvořící unikátní ráz krajiny kolem 
Hory Sv. Kateřiny. 

7.1.2. Vlivy na flóru 

Botanický průzkum zájmového území, tzn. pruh o šířce 100 m na obě strany od trasy plynovodu, byl na 
lokalitách doporučených vegetačním screeningem proveden v dubnu až srpnu 2007 (viz. příloha 3.1). 
Celkem bylo navštíveno 35 lokalit (viz. kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, podkapitola 7.2.2 Flóra, 
strana 64 této dokumentace). V zájmovém území bylo zaznamenáno celkem 328 druhů cévnatých rostlin, 
z toho 3 druhy uvedené v kategorii  ohrožené dle vyhlášky č.395/1992 Sb. 

Posuzování vlivů na flóru stavbou a realizací záměru a případné navržení ochranných opatření, 
vyplývajících z biologického hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb. (viz. příloha 3.6), je vztáhnuto 
zejména na tyto legislativně chráněné rostlinné druhy. Pokud se jedná o vyloučení či minimalizaci 
negativních vlivů na hodnotnější fytocenózy, ale bez přítomnosti zvláště chráněných druhů, je toto řešeno 
už v rámci ochrany přírodních stanovišť (viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště, strana 
170 této dokumentace). Rovněž podrobnější specifikace navržených ochranných opatření v dotčených 
segmentech vegetačního screeningu je uvedena v této podkapitole. 

Následující text je strukturován podle jednotlivých variant trasy plynovodu (varianta A, varianta B, společné 
úseky variant A a B). 

 Varianta A  

Samostatný úsek varianty A se od druhé varianty odpojuje západně od Otvic (cca km 23) a pokračuje 
jihovýchodním směrem k TU Hospozín, odkud dále směřuje jihozápadním směrem. Jižně od Potvorova 
(km cca 125) se připojuje k variantě B.  

V samostatném úseku varianty A by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
populace následujících zvláště chráněných druhů rostlin a jsou tedy pro ně navržena tato ochranná 
opatření. 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 178 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů - varianta A 

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon) 
Lilie zlatohlávek, kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., 
nachází se na botanické lokalitě B29: Peruc-V Hlubokém, vymezené segmenty A27, A28 a A29. 
Jedná se o listnaté háje s hojným výskytem tohoto druhu. Botanická lokalita B29 těsně sousedí s variantou A. 
Jako opatření k minimalizaci negativního vlivu realizací záměru je doporučeno umístit trasu včetně manipulačního pruhu 
výhradně do stávajícího průseku, zejména nenarušit segmenty vegetačního screeningu A27 a A29. 

 Varianta B  

Samostatný úsek varianty B se od druhé varianty odpojuje západně od Otvic (cca km 23) a pokračuje 
jižním směrem. Jižně od Potvorova (km 83-84) se připojuje k variantě A. 

V tomto úseku nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin. 

 Varianta A    Varianta B  

Společný úsek variant A a B je veden severojižním směrem od Brandova (km 0) k Otvicím (km 23) a dále 
od Potvorova (km cca 125-varianta A, km 83-84-varianta B) jihozápadním směrem k Rozvadovu. 

Ve společném úseku variant A a B by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
populace následujících zvláště chráněných druhů rostlin a jsou tedy pro ně navržena tato ochranná 
opatření. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů - varianta A, B 

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon) 
Lilie zlatohlávek, kategorie  ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., 
v zájmovém území společné trasy variant A a B nachází na botanické lokalitě B4 - Bučina pod Pyšnou, vymezené 
segmentem B119. Jedná se o listnatý háj s hojným výskytem tohoto druhu. 
Botanická lokalita B4 leží přímo v navržené trase plynovodu. 
Jako opatření k vyloučení likvidace stanoviště tohoto druhu je navrženo vymístění trasy plynovodu z tohoto segmentu 
severním směrem. 
Upolín evropský (Trollius europaeus) 
Upolín evropský, kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., 
nachází se na botanických lokalitách B18: Niva Bělé, vymezené segmentem B99, a B20: Zahrádka-upolínová olšina, 
vymezené segmentem B94. 
Lokalita B18 je tvořena rozsáhlou nivou říčky Bělá, kterou musí plynovod překonat. Druh se vyskytuje roztroušeně v počtech 
desítek exemplářů v celé nivě i výše a níže oproti navržené trase. V rámci této lokality není možné zajistit přechod trasy bez 
narušení biotopu druhu. 
Lokalita B20 není trasou plynovodu přímo dotčena. 
V případě lokality B18 je jako opatření doporučeno minimalizovat manipulační pruh a zajistit předchozí záchranný transfer 
jednotlivých rostlin tohoto druhu. Bližší podmínky transferu jsou uvedeny v biologickém hodnocení.  
Lokalita B20 není přímo dotčena realizací záměru, není nutné při dodržení šířky manipulačního pruhu a technologického 
postupu realizovat minimalizační opatření. 
Koprník štětinolistý (Meum athamanticum) 
Koprník štětinolistý, kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., 
v zájmovém území se vyskytuje obecně až hojně na všech lučních stanovištích i na současném průseku v náhorních 
polohách Krušných hor. 
Konkrétně se jedná o následující segmenty vegetačního screeningu: 
B125, B126, B128, B129, B130, B135, B141, B142, B227. 
Vzhledem k charakteru výskytu druhu a jeho schopnosti spontánně osídlit stanoviště na budoucím manipulačním pruhu 
nejsou navržena žádná omezující a kompenzační opatření. 

Žádosti o výjimky z ochranných podmínek   

Ze závěrů biologického hodnocení vyplývá následující:  
• v případě dodržení navržených podmínek není třeba žádat o výjimku ze zvláštní ochrany pro druh lilie 

zlatohlávek (Lilium martagon) 
• je doporučeno žádat o výjimku ze zvláštní ochrany ohrožených druhů pro upolín evropský (Trolius 

europaeus) pro botanickou lokalitu B18 
• je doporučeno žádat o výjimku ze zvláštní ochrany ohrožených druhů pro koprník štětinolistý (Meum 

athamanticum) pro segmenty vegetačního screeningu kde se vyskytuje a které budou po definitivní 
stabilizaci trasy dotčeny. 
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7.1.3. Vlivy na stabilitu lesních porostů 

Základním podkladem pro vyhodnocení vlivů výstavby a provozování záměru na stabilitu lesních porostů 
v dotčeném území, tzn. v pruhu o šířce 100 m na obě strany od trasy plynovodu, byla studie "Hodnocení 
vlivů záměru na stabilitu lesních porostů" (viz. příloha 3.3). 

Vliv výstavby a provozování plynovodu na stabilitu lesních ekosystémů spočívá v podstatě především 
v případném otevření porostů pro ničivou sílu bořivého větru. Bořivý vítr patří k nejvíce destruktivním 
biotickým činitelům z hlediska lesních ekosystémů, ve vyšších nadmořských výškách a zeměpisných 
šířkách může být i hlavním přirozeným činitelem indukujícím přirozenou obnovu porostů. Hlavním 
parametrem určujícím odolnost porostů je druhové složení. 

Přirozené druhové složení dominantních a akcesorických dřevin záleží na příslušném lesním typu. 
Přirozené druhové složení porostů podél celé trasy (až na vrcholové partie Krušných hor) by měly tvořit 
dominantně odolné listnaté dřeviny (dub, buk). Většina porostů je ale přeměněna na smrkové nebo borové 
kultury, přičemž zejména smrkové kultury v mýtním a předmýtním věku jsou vlivům bořivého větru 
extrémně náchylné. Odolnost i kulturních porostů částečně může zlepšit příměs akcesorických dřevin, 
kterými se v rámci trasy stávají především druhy původní dřevinné skladby (buk lesní, dubu letní, dub 
zimní, lípa srdčitá, habr obecný, jasanu ztepilý nebo javory (klen, mléč), na podmáčených stanovištích olše 
lepkavá a olše šedá. Dále se jako  akcesorické dřeviny se uplatňují i líska, jíva, osika, bříza.  

Mezi strukturní parametry porostů ovlivňující jeho náchylnost k ovlivnění bořivým větrem patří zejména 
rámcová výška porostu, podoba a presence strukturovaného porostního okraje, přítomnost otevřených 
porostních stěn, izolovanost nebo kompaktnost porostů a narušení porostu v minulosti. 

Výška porostu je dána jednak jeho věkem, jednak druhovým, složením, jednak  úživností stanoviště. 
Obecně jsou k větrné destrukci náchylnější vysoké porosty v mýtním a předmýtním věku a nižší porosty II. 
a IV. věkové třídy v případě zanedbané výchovy. 

Porostní okraj (= lesní plášť) je velmi důležitým faktorem pro stabilitu porostů zejména při velmi silných 
větrech, nedokáže však zabránit škodám při extrémních vichřicích. Bývá tvořen jednak křovinami (trnka, 
líska, růže šípková, hloh), jednak akcesorickými dřevinami nebo dobře zavětvenými jedinci dominantních 
dřevin. Většinou se vytváří samovolně, u hospodářských porostů bývá dovytvářen uměle výsadbou 
akcesorických dřevin. Jedná se o jeden z parametrů, který může být stavbou plynovodu nejvíce narušen 
nebo naopak na chybějících místech doplňován. 

Otevřené porostní stěny vznikají zejména při nahodilých těžbách nebo při nevhodně vedených 
plánovaných těžbách formou pasečného hospodaření. Lokálně je lze nalézt i u porostů, kde byl destruován 
ekoton (lesní plášť) při intenzivním obhospodařování lučních nebo polních kultur až k okraji lesa. 
V návětrných místech jsou otevřené porostní stěny takřka zárukou pozdější destrukce porostu bořivým 
větrem. Je nutné se v maximální míře vyhýbat jejich vytváření a již existující stěny postupně dovést do 
šetrné obnovy nebo krýt přísadbou rychle rostoucích akcesorických dřevin. 

Izolovanost porostů v otevřené zemědělské krajině také může být parametrem zvyšujícím jejich náchylnost 
k destrukci, zde se ještě umocňuje význam přirozeného druhového složení porostů a přítomnost 
strukturovaného porostního okraje. U dobře opláštěných porostů přirozeného druhového složení nemá 
izolovanost prakticky žádný vliv. 

Narušení porostů bořivým větrem v minulosti vlastně indikuje přítomnost dalších negativních parametrů. 
Díky narušené struktuře porostu včetně přítomnosti pasek a otevřených porostních stěn v krátkém sledu 
připravuje dokončení destrukce celého porostu při dalším bořivém větru. U takových porostů je nutné 
maximálně využít zbývající čas na urychlenou přípravu k obnově, využít dobré světelné podmínky pro 
podsadbu nebo podporu přirozeného zmlazení. 

Geologické podloží a svažitost, případně suťovitost, jsou také umocňujícím parametrem zejména v případě 
porostů, které nemají přirozenou druhovou skladbu odpovídající náročným stanovištím. V rámci trasy 
plynovodu jsou ohroženy zejména porosty na podzolizovaných, zrašelinělých či jinak vodou ovlivněných 
půdách a všeobecně na mělkých půdách. 

Orientace vůči převládajícímu směru vanutí bořivých větrů je faktorem sice zásadním, ale v podstatě 
neovlivnitelným a neřešitelným. 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny potencionálně ohrožené lesní porosty (jejich charakteristika viz. 
příloha 3.3) a vyhodnoceny vlivy realizace záměru (výstavba, provoz) na tyto porosty. Text je strukturován 
podle jednotlivých variant trasy plynovodu (varianta A, varianta B, společné úseky variant A a B). 

 Varianta A  

Samostatný úsek varianty A se od druhé varianty odpojuje západně od Otvic (cca km 23) a pokračuje 
jihovýchodním směrem k TU Hospozín, odkud dále směřuje jihozápadním směrem. Jižně od Potvorova 
(km cca 125) se připojuje k variantě B. 

Tab.: Vyhodnocení vlivů varianty A trasy plynovodu na dotčené lesní porosty 

Název* Kilometráž (km) Ohrožení stability v důsledku realizace záměru Možnosti snížení rizika 
Č.11: Porosty u 
Chrášťan 

120,0-124,0 Mírně ohrožené porosty pravděpodobně i 
spolupůsobením vlivu stávajících průseků. 
Výstavba záměru může zvýšit současné riziko 
otevřením dalších porostních stěn. Zhoršujícím 
faktorem je druhové složení porostů, pozitivně 
působícím faktorem je přítomnost lesních plášťů 
a zpevňujících dřevin (zejména DB). 

Minimalizace zásahu 
přimknutím trasy ke stávajícímu 
produktovodu. 

Porosty v údolí 
Débeřského 
potoka pod Perucí 

49,0-50,0 Neohroženy díky chráněné poloze v údolí potoka 
a druhovému složení. 

- 

Amálie u Krušovic 108,0-112,0 Neohroženy realizací záměru (případná porostní 
stěna bude otevřena na závětrné straně v souladu 
s doporučenými lesnickými postupy pro obnovu 
těchto porostů). 

- 

Svahy u Soseně 137,0-139,0 Neohroženy realizací záměru (případná porostní 
stěna bude otevřena na závětrné straně v souladu 
s doporučenými lesnickými postupy pro obnovu 
těchto porostů). 

- 

Bory u 
Podbořánek 

147,0-149,0 Neohroženy realizací záměru (dostatečně stabilní 
porosty, podmáčená stanoviště v chráněných 
polohách). 

- 

* charakteristika viz. příloha 3.3 

 Varianta B  

Samostatný úsek varianty B se od druhé varianty odpojuje západně od Otvic (cca km 23) a pokračuje 
jižním směrem. Jižně od Potvorova (km 83 až 84) se připojuje k variantě A. 

Tab.: Vyhodnocení vlivů varianty B trasy plynovodu na dotčené lesní porosty 

Název* Kilometráž (km) Ohrožení stability v důsledku realizace záměru Možnosti snížení rizika 
Č.2: Bory u 
Přehořova 

80,5 - 81,0 Středně ohrožené porosty jednotlivými vývraty či 
zlomy, BO je odolná dřevina. Výstavba záměru 
mírně zhorší riziko. 

Nejsou. 

* charakteristika viz. příloha 3.3 

 Varianta A    Varianta B  

Společný úsek variant A a B je veden severojižním směrem od Brandova (km 0) k Otvicím (km 23) a dále 
od Potvorova (km cca 125-varianta A, km 83 až 84 varianta B) jihozápadním směrem k Rozvadovu. 

Tab.: Vyhodnocení vlivů společného úseku variant A a B trasy plynovodu na dotčené lesní porosty 

Název* Kilometráž 
(km)** 

Ohrožení stability v důsledku realizace záměru Možnosti snížení rizika 

Č.1: 
Severovýchodní 
svahy Kamenného 
vrchu v Krušných 
horách 

2,5-5,0 Dosti ohrožené porosty (spolupůsobení imisí, 
zejména v minulosti). 

Maximální zúžení 
manipulačního pruhu a jeho 
navázání na lesní cestu. 

Č.3: Bory u Pláně 91,5 Středně ohrožené porosty jednotlivými vývraty či 
zlomy, BO je odolná dřevina. Výstavba záměru 
mírně zhorší riziko již dnes indukované stávajícím 
produktovodem. 

Nejsou. 
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Č.4: Kozinec u 
Dolní Bělé 

100,0-101,0 Ohrožené porosty kvůli poloze, druhovému složení 
a nevhodnému obnovnímu postupu. Výstavba 
záměru jen mírně zhorší současné riziko. 

Nejsou. 

Č.5: Podmáčená 
smrčina u 
Hubenova 

103,0-103,5 Ohrožené porosty kvůli  poloze a druhovému 
složení. Výstavba záměru může zvýšit současné 
riziko především ještě větším odkrytím v 
současnosti zavětřené porostní stěny. 

Minimalizace zásahu 
přimknutím trasy ke stávajícímu 
produktovodu. 

Č.6: Údolí 
Úterského a 
Křelovického 
potoka u Trpíst 

116,0-118,0 Dosti ohrožené až rozvrácené porosty, zčásti jistě i 
kvůli narušení stávajícími produktovody (dva 
souběžné průseky). Výstavba záměru může zvýšit 
současné riziko především ještě větším odkrytím 
dalších porostních stěn. Zhoršujícím faktorem je 
druhové složení porostů a dynamika reliéfu, 
zlepšujícím faktorem je přítomnost mladých kultur 
DB. 

Minimalizace zásahu 
přimknutím trasy ke stávajícímu 
produktovodu, příspěvek na 
změnu druhové skladby 
dotčených porostů. 

Č.7: Smrkový les u 
Lomničky 

120,5-121,0 Mírně ohrožené porosty především po případném 
otevření porostní stěny. Zhoršujícím faktorem je 
druhové složení. 

Minimalizace zásahu 
přimknutím trasy ke stávajícímu 
produktovodu. 

Č.8: Nad 
Havlovým mlýnem 
u Holostřev 

140,0-141,0 Mírně ohrožené porosty z důvodu narušení 
stávajícími produktovody. Výstavba záměru může 
zvýšit současné riziko. Zhoršujícím faktorem je 
druhové složení porostů. Mírnější ohrožení je dáno 
spíše závětrným reliéfem. 

Minimalizace zásahu 
přimknutím trasy ke stávajícímu 
produktovodu. 

Č.9: Svahy u 
Kosova 

143,0-143,5 Dosti ohrožené porosty z důvodu narušení 
stávajícími průseky, porosty na horní části svahů 
(dnes po již obnově) se rozpadly pravděpodobně za 
spolupůsobení vlivu stávajících průseků. Výstavba 
záměru může zvýšit současné riziko otevřením 
dalších porostních stěn. Zhoršujícím faktorem je 
druhové složení porostů a exponovaná poloha 
směrem k pravidelným větrům. Ke snížení rizika 
pomáhají níže rostoucí listnaté porosty (KL, DB). 

Minimalizace zásahu 
přimknutím trasy ke stávajícímu 
produktovodu. 

Č.10: Smrčina za 
Ovčím kopcem u 
Přimdy 

156,0-157,5 Dosti hrožené porosty z důvodu narušení při 
obnově, způsobeného pravděpodobně i 
spolupůsobením vlivu stávajících průseků. 
Výstavba záměru může zvýšit současné riziko 
otevřením dalších porostních stěn. Zhoršujícím 
faktorem je druhové složení porostů a velmi 
exponovaná poloha směrem k pravidelným větrům. 

Minimalizace zásahu 
přimknutím trasy ke stávajícímu 
produktovou, příspěvek na 
zvýšení zastoupení 
zpevňujících dřevin po obnově. 

Porosty v 
Krušných horách 
mezi Brandovem a 
Pyšnou 

2,0-13,0 Neohroženy realizací záměru. Problémy se 
stabilitou na těchto exponovaných stanovištích jistě 
s postupujícím věkem porostů přijdou a budou 
velmi intenzivní, nebudou však způsobené 
přítomností ochranného pásma plynovodu. Situace 
je silně zhoršená historicky daným druhovým 
složením a  nevhodnými povrchovými melioracemi, 
které způsobují rozkolísaný  vodní režim v půdním 
horizontu. Kořenový systém jednotlivých stromů 
nemůže v těchto podmínkách zajistit stabilitu 
vzhledem k výšce, jakou budu stromy dosahovat. 

- 

Porosty u 
Řemešína 

84,0-85,0 Neohroženy realizací záměru. Případná porostní 
stěna bude otevřena na závětrné straně v souladu s 
doporučenými lesnickými postupy pro obnovu 
těchto porostů. 

- 

Porosty mezi 
Mladoticemi a 
Podhrázským 
rybníkem 

86,0-89,0 Neohroženy realizací záměru. Jedná se o 
dostatečně stabilní BO porosty. Případná porostní 
stěna bude otevřena na závětrné straně v souladu s 
doporučenými lesnickými postupy pro obnovu 
těchto porostů. 

- 

Olšina severně od 
Zahrádky 

104,0-105,0 Neohroženy realizací záměru (přirozeně nestabilní, 
silně podmáčené porosty). 

- 

Porosty v údolí 
Třemošné 

107,0-108,0 Neohroženy realizací záměru díky chráněné poloze 
v údolí potoka. 

- 

Porosty u Milíkova 133,0-135,0 Neohroženy realizací záměru. Případná porostní 
stěna bude otevřena na závětrné straně v souladu s 
doporučenými lesnickými postupy pro obnovu 
těchto porostů. Také se v převážné většině jedná o 
mladší zavětvené porosty. 

- 

Porosty u 
Holostřev 

139,0-140,0 Neohroženy realizací záměru 
(dostatečně stabilní BO porosty). 

- 
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Porosty mezi 
Velkými Dvorcemi 
a Šibeníkem 

153,0-155,5 Neohroženy realizací záměru. - 

Porosty mezi 
Přimdou a 
Kateřinou 

156,0-160,0 Neohroženy realizací záměru. - 

* charakteristika viz. příloha 3.3; 
** dle kilometráže na trase B 

7.1.4. Vlivy na faunu 

Vlivy na entomofaunu 

Entomologický průzkum zájmového území, tzn. pruhu o šířce 100m na obě strany od trasy plynovodu, byl 
na lokalitách doporučených vegetačním screeningem proveden v dubnu až srpnu 2007. Celkem bylo 
navštíveno 8 lokalit (viz. kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, podkapitola 7.2.3.1 Entomofauna). 
V celém území bylo zaznamenáno celkem 115 druhů hmyzu, z toho 8 zvláště chráněných druhů dle 
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., z čehož je 1 druh uveden v kategorii silně ohrožené a 7 druhů v kategorii  
ohrožené. 

Posuzování vlivů na entomofaunu při realizaci záměru a případné navržení ochranných opatření, 
vyplývajících z biologického hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb. (viz. příloha 3.6), je vztaženo 
zejména na tyto legislativně chráněné druhy hmyzu. Pokud se jedná o vyloučení či minimalizaci 
negativních vlivů na přírodní stanoviště jako celek, je toto řešeno už v rámci ochrany přírodních stanovišť 
(viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště). Rovněž podrobnější specifikace navržených 
ochranných opatření v dotčených segmentech vegetačního screeningu je uvedena v této podkapitole. 

Následující text je strukturován podle jednotlivých variant trasy plynovodu (varianta A, varianta B, společné 
úseky variant A a B). 

 Varianta A  

Samostatný úsek varianty A se od druhé varianty odpojuje západně od Otvic (cca km 23) a pokračuje 
jihovýchodním směrem k TU Hospozín, odkud dále směřuje jihozápadním směrem. Jižně od Potvorova 
(km cca 125) se připojuje k variantě B. 

V samostatném úseku varianty A by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
populace následujících zvláště chráněných druhů hmyzu. 

Tab.: Druhy vázané na písčitá stanoviště s otevřenou vegetací - varianta A 

svižník polní (Cincidela campestris ) 
Svižník polní, kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., 
v zájmovém území se nachází na entomologické lokalitě 4: Peruc, vymezené segmenty A26, A27, A28, A29 (viz. kapitola 
C.II.7. Fauna, flóra a akosystémy). Výskyt je vázán na rozvolněnou vegetaci přímo na stávajícím průseku.  
Při výstavbě jsou sice ohroženy jednotlivé larvy druhu, ale celkově bude realizací záměru populace podpořena. 
Vzniknou totiž nová stanoviště, která brzy osídlí. 
Nejsou navržena ochranná opatření. 

Tab.: Taxony s plošným výskytem na většině trasy - varianta A 

čmelák zemní (Bombus terestris) - ohrožený druh  
batolec duhový  (Apatura iris) - ohrožený druh  
otakárek fenyklový (Papilio machaon) - ohrožený druh  
Tyto zvláště chráněné druhy (vyhláška MŽP č.395/1992 Sb.) se vyskytují nejen na lokalitách entomologického průzkumu, ale 
i ve většině vhodných biotopů na celé trase plynovodu. Vzhledem k početným populacím a relativně plošně rozšířeným 
biotopům nelze realizaci záměru považovat za významný negativní zásah pro populace těchto druhů. 
Nejsou navržena ochranná opatření. 
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 Varianta B  

Samostatný úsek varianty B se od druhé varianty odpojuje západně od Otvic (cca km 23) a pokračuje 
jižním směrem. Jižně od Potvorova (km 83 až 84) se připojuje k variantě A. 

V samostatném úseku varianty B by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
populace následujících zvláště chráněných druhů hmyzu a jsou tedy pro ně navržena tato ochranná 
opatření. 

Tab.: Druhy vázané na teplomilné trávníky - varianta B 

zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta) - silně ohrožený druh  
zlatohlávek (Oxythyrea funesta) - ohrožený druh  
otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) - ohrožený druh  
Tyto zvláště chráněné druhy (vyhláška MŽP č.395/1992 Sb.) byly zaznamenány na entomologické lokalitě 3: Přívlaky, 
vymezené segmentem B80, a 5: Blšany, vymezené segmenty B68 a B69. 
K minimalizaci negativního vlivu na populace těchto druhů realizací záměru je doporučeno při provádění výkopových prací 
na entomologické lokalitě 3: Přívlaky co možná nejvíce minimalizovat manipulační pruh a zvážit možnost ručního výkopku.  
V tomto úseku je zapotřebí při zpětném zahrnování výkopu dodržet verifikaci zeminy tak, aby drny trav zůstaly na povrchu. 
Již v rámci projektových konzultací byla provedena změna trasy plynovodu u lokality 5: Blšany tak, aby nenarušila tuto 
lokalitu a nedošlo k ohrožení těchto zvláště chráněných druhů (mapka viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní 
stanoviště). 

Tab.: Druhy vázané na písčitá stanoviště s otevřenou vegetací - varianta B 

svižník polní (Cincidela campestris) - ohrožený druh 
Svižník polní, uvedený v kategorii ohrožené druhy dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., 
v zájmovém území varianty B trasy plynovodu nachází na entomologické lokalitě 5: Blšany, vymezené segmenty B68 a B69, 
a 6: Vroutek, vymezené segmentem B61. 
Výskyt je vázán na rozvolněnou vegetaci přímo na stávajícím průseku. 
Při výstavbě jsou sice ohroženy jednotlivé larvy druhu, ale celkově bude realizací záměru populace podpořena. Vzniknou 
totiž nová stanoviště, která brzy osídlí. 
Nejsou navržena ochranná opatření (změna trasy na lokalitě 5: Blšany z jiného důvodu). 

Tab.: Taxony s plošným výskytem na většině trasy - varianta B 

čmelák zemní (Bombus terestris) - ohrožený druh  
batolec duhový  (Apatura iris) - ohrožený druh  
otakárek fenyklový (Papilio machaon) - ohrožený druh  
Tyto zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. se vyskytují nejen na lokalitách entomologického průzkumu, 
ale i ve většině vhodných biotopů na celé trase plynovodu. Vzhledem k početným populacím a relativně plošně rozšířeným 
biotopům nelze realizaci záměru považovat za významný negativní zásah pro populace těchto druhů. 
Nejsou navržena ochranná opatření. 

 Varianta A    Varianta B  

Společný úsek variant A a B je veden severojižním směrem od Brandova (km 0) k Otvicím (km 23) a dále 
od Potvorova (km cca 125 - varianta A, km 83 až 84 - varianta B) jihozápadním směrem k Rozvadovu. 

Ve společném úseku variant A a B by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
populace následujících zvláště chráněných druhů hmyzu a jsou tedy pro ně navržena tato ochranná 
opatření: 

Tab.: Druhy vázané na písčitá stanoviště s otevřenou vegetací - varianta A,B 

svižník polní (Cincidela campestris ) - ohrožený druh 
Svižník polní, uvedený v kategorii  ohrožené druhy dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., 
v zájmovém území společného úseku variant A a B trasy plynovodu nachází na entomologických lokalitách 2: Drmaly, 
vymezené segmenty B115, B116 a B117, a 7: Jezerce, vymezené segmentem B177. Výskyt je vázán na rozvolněnou 
vegetaci přímo na stávajícím průseku. Při výstavbě jsou sice ohroženy jednotlivé larvy druhu, ale celkově bude realizací 
záměru populace podpořena. Vzniknou totiž nová stanoviště, která brzy osídlí. 
Nejsou navržena ochranná opatření (omezující podmínky na lokalitě 2: Drmaly z jiného důvodu). 
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Tab.: Druhy vázané na zachovalé listnaté porosty - varianta A,B 

krajník hnědý (Calosoma inquisitor) - ohrožený druh 
Krajník hnědý, uvedený v kategorii ohrožené druhy dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb., 
v zájmovém území společného úseku variant A a B trasy plynovodu nachází na entomologické lokalitě 2: Drmaly, vymezené 
segmenty B115, B116 a B117. Je vázán na zachovalé listnaté porosty. 
Z důvodu zachování biotopu tohoto druhu je na základě biologického hodnocení doporučeno nenarušit segmenty 
zachovalých listnatých lesů sousedících se stávajícím průsekem; 
(jedná se o segmenty vegetačního screeningu B115 a B116). 

Tab.: Taxony s plošným výskytem na většině trasy - varianta A,B 

čmelák zemní (Bombus terestris) - ohrožený druh  
batolec duhový  (Apatura iris) - ohrožený druh  
otakárek fenyklový (Papilio machaon)- ohrožený druh  
Tyto zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. se vyskytují nejen na lokalitách entomologického průzkumu, 
ale i ve většině vhodných biotopů na celé trase plynovodu. Vzhledem k početným populacím a relativně plošně rozšířeným 
biotopům nelze realizaci záměru považovat za významný negativní zásah pro populace těchto druhů. 
Nejsou navržena ochranná opatření. 

Žádosti o výjimky z ochranných podmínek   

Ze závěrů biologického hodnocení vyplývá následující:  
• je doporučeno žádat o výjimku ze zvláštní ochrany ohrožených druhů zlatohlávek (Oxythyrea funesta) a 

otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) na lokalitě 3: Přívlaky. Na lokalitě 5: Blšany toto nebude nutné 
vzhledem k posunu trasy mimo tuto lokalitu (včetně druhu Tropinota hirta) 

• není nutné žádat o výjimku ze zvláštní ochrany ohrožených druhů pro Cincidela campestris vzhledem 
ke stanovištním nárokům tohoto druhu 

• v případě nenarušení segmentů zachovalých listnatých porostů není nutné žádat o výjimku ze zvláštní 
ochrany ohrožených druhů pro Calosoma inquisitor 

• není nutné žádat o výjimku ze zvláštní ochrany ohrožených druhů Bombus terestris, Apatura iris a 
Papilio machaon, tzn. taxonů s plošným výskytem na většině trasy, z důvodů uvedených v příslušných 
odstavcích této podkapitoly 

Vlivy na faunu obratlovců 

Vertebratologický průzkum zájmového území, tzn. pruhu o šířce 100m na obě strany od trasy plynovodu, 
byl na lokalitách doporučených vegetačním screeningem proveden v dubnu až srpnu 2007. Celkem bylo 
navštíveno 45 lokalit (viz. příloha 3.4). V celém území bylo zaznamenáno celkem 105 druhů obratlovců, z 
toho 37 zvláště chráněných druhů, z čehož je 4 druhy jsou uvedeny v kategorii kriticky ohrožené, 20 druhů 
v kategorii silně ohrožené a 13 druhů v kategorii  ohrožené. 

Posuzování vlivů na faunu obratlovců při realizaci záměru a případné navržení ochranných opatření, 
vyplývajících z biologického hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb. (viz. příloha 3.6), je vztáhnuto 
zejména na tyto legislativně chráněné druhy obratlovců. Pokud se jedná o vyloučení či minimalizaci 
negativních vlivů na přírodní stanoviště jako celek, je toto řešeno už v rámci ochrany přírodních stanovišť 
(viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště). Rovněž podrobnější specifikace navržených 
ochranných opatření v dotčených segmentech vegetačního screeningu je uvedena ve zmiňované 
podkapitole. 

Realizací záměru budou ovlivněny na akceptovatelné úrovni níže uvedené zvláště chráněné druhy 
obratlovců dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Z toho důvodu by nebylo smysluplné navrhovat ochranná 
opatření. Charakteristika a lokalizace populací těchto druhů v zájmovém území je uvedena v kapitole 
C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy, podkapitole 7.2.3.2 Fauna obratlovců. 
• Skokan skřehotavý (Rana ridibunda) - lokality rozmnožování nebudou realizací dotčeny 
• Čolek horský (Triturus alpestris) - lokality rozmnožování nebudou realizací dotčeny 
• Skokan zelený (Rana kl. esculenta) - lokality rozmnožování nebudou realizací dotčeny 
• Chřástal polní (Crex crex) - lokalita nebude realizací dotčena 
• Koroptev polní (Perdix perdix) - charakter výskytu nevyžaduje omezení 
• Krahujec lesní (Accipiter nisus) - charakter výskytu nevyžaduje omezení 
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• Křepelka polní (Coturnix coturnix) - charakter výskytu nevyžaduje omezení 
• Žluva hajní (Oriolus oriolus) - biotop druhu na lokalitách nebude realizací dotčen 
• Křeček polní (Cricetus cricetus) - charakter výskytu nevyžaduje omezení 
• Ropucha obecná (Bufo bufo) - charakter výskytu nevyžaduje omezení, lokality rozmnožování 

nebudou realizací dotčeny 
• Užovka obojková (Natrix natrix) - charakter výskytu nevyžaduje omezení 
• Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - charakter výskytu nevyžaduje omezení 
• Rorýs obecný (Apus apus) - charakter výskytu nevyžaduje omezení 
• Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - charakter výskytu nevyžaduje omezení 
• Krkavec velký (Corvus corax) - charakter výskytu nevyžaduje omezení 
• Veverka obecná (Sciurus vulgaris) - charakter výskytu nevyžaduje omezení 

V následujícím textu jsou uvedeny druhy, u nichž by realizací záměru mohlo dojít k významnému 
negativnímu ovlivnění jejich populací. Text je strukturován podle jednotlivých variant trasy plynovodu 
(varianta A, varianta B, společné úseky variant A a B). 

 Varianta A  

Samostatný úsek varianty A se od druhé varianty odpojuje západně od Otvic (cca km 23) a pokračuje 
jihovýchodním směrem k TU Hospozín, odkud dále směřuje jihozápadním směrem. Jižně od Potvorova 
(km cca 125) se připojuje k variantě B.  

V samostatném úseku varianty A by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
populace následujících zvláště chráněných druhů obratlovců. 

Tab.: Zvláště chráněné druhy obratlovců - varianta A 

Taxon Status* Vertebratologické lokality výskytu ** 
Strnad luční (Miliaria calandra) kriticky ohrožený 38, 39 
Slepýš křehký (Anguis fragilis) silně ohrožený 43 
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) silně ohrožený 40 
Užovka hladká (Coronella austriaca) silně ohrožený 40 
Včelojed lesní (Pernis apivorus) silně ohrožený 45 
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) silně ohrožený 41 
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) silně ohrožený 45 
Skřivan lesní (Lululla arborea) silně ohrožený 45 
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) ohrožený 38, 41 
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) ohrožený 38 
* dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.;  
** charakteristika a lokalizace viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.3.2 Fauna 
obratlovců 

Z důvodu možného negativního ovlivnění populací těchto zvláště chráněných druhů byly navrženy 
následující ochranná opatření. 
• V segmentech vegetačního screeningu A13, A26-A29 a A67 je požadována minimalizace 

manipulačního pruhu a maximální využití stávajících průseků. 
• Na vertebratologické lokalitě 45 - Podbořánky (segmenty A46, A47 a A48) stavbu neprovádět 

v měsících duben-červenec. 

Při výstavbě plynovodu je nutné zajistit každodenní monitoring výkopů tak, aby nedocházelo k úhynům 
obratlovců (obzvláště plazů a obojživelníků). Výkop bude určeným a proškoleným pracovníkem 
zkontrolován ráno před započetím prací. Případní nalezení obratlovci budou šetrným způsobem vyneseni 
z výkopu a umístěni na vhodná stanoviště v okolí. Do stavebního deníku bude zaznamenán čas kontroly a 
případné výnosy obratlovců. 

 Varianta B  

Samostatný úsek varianty B se od druhé varianty odpojuje západně od Otvic (cca km 23) a pokračuje 
jižním směrem. Jižně od Potvorova (km 83-84) se připojuje k variantě A. 

V samostatném úseku varianty B by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
populace následujících zvláště chráněných druhů obratlovců. 
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Tab.: Zvláště chráněné druhy obratlovců - varianta B 

Taxon Status* Vertebratologické lokality výskytu** 
Strnad luční (Miliaria calandra) kriticky ohrožený 21, 25, 27 
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) silně ohrožený 20, 21, 23, 25, 27 
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) silně ohrožený 16, 21 
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) silně ohrožený 18, 19, 20, 21, 26 
Moták pochop (Circus aeruginosus) ohrožený 22, 27 
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) ohrožený 18, 19, 21, 23, 27 
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) ohrožený 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26 
* dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.;  
** charakteristika a lokalizace viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.3.2 Fauna 
obratlovců 

Z důvodu možného negativního ovlivnění populací těchto zvláště chráněných druhů byly navrženy 
následující ochranná opatření. 
• Je doporučen posun trasy mimo segmenty vegetačního screeningu B83 a B84, nejvhodnější by bylo 

vymístit trasu při přechodu údolí Hutné až do prostoru mezi  Denětice a Holetice (mapka viz. výše 
podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště). 

• Je doporučena minimalizace manipulačního pruhu a maximální využití stávajících průseků  
v segmentech vegetačního screeningu B56, B60, B61, B74, B77 a B80. 

• Na vertebratologické lokalitě 22: Sýrovice-východ (segment B71) stavbu neprovádět v měsících duben-
červenec. 

• Při výstavbě plynovodu je nutné zajistit každodenní monitoring výkopů tak, aby nedocházelo k úhynům 
obratlovců (obzvláště plazů a obojživelníků). Výkop bude určeným a proškoleným pracovníkem 
zkontrolován ráno před započetím prací. Případní nalezení obratlovci budou šetrným způsobem 
vyneseni z výkopu a umístěni na vhodná stanoviště v okolí. Do stavebního deníku bude zaznamenán 
čas kontroly a případné výnosy obratlovců. 

 Varianta A    Varianta B  

Společný úsek variant A a B je veden severojižním směrem od Brandova (km 0) k Otvicím (km 23) a dále 
od Potvorova (km cca 125-varianta A, km 83-84-varianta B) jihozápadním směrem k Rozvadovu. 

Ve společném úseku varianty A+B by realizací záměru mohlo dojít k likvidaci či negativnímu vlivu na 
populace následujících zvláště chráněných druhů obratlovců. 

Tab.: Zvláště chráněné druhy obratlovců - varianta A,B 

Taxon Status* Vertebratologické lokality výskytu** 
Zmije obecná (Vipera berus) kriticky ohrožený 1, 3, 33, 34, 35 
Luňák hnědý (Milvus migrans) kriticky ohrožený 4 
Kuňka žlutobřichá  (Bombina variegata) silně ohrožený 7 
Slepýš křehký (Anguis fragilis) silně ohrožený 3, 10 
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) silně ohrožený 9 
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) silně ohrožený 1, 32, 33, 34 
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) silně ohrožený 33 
Skřivan lesní (Lululla arborea) silně ohrožený 5 
Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený 2 
Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) ohrožený 9 
Moták pochop (Circus aeruginosus) ohrožený 4, 9 
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) ohrožený 13, 31 
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) ohrožený 36 
Lejsek šedý (Muscicapa striata) ohrožený 14 
* dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.;  
** charakteristika a lokalizace viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.3.2 Fauna 
obratlovců 

Z důvodu možného negativního ovlivnění populací těchto zvláště chráněných druhů byly navrženy 
následující ochranná opatření. 
• Všechny kamenné snosy v blízkosti manipulačního pruhu budou zachovány, v segmentech 

vegetačního screenigu B125 (Krušné hory) a B154 (Český les) budou vytvořeny kamenné snosy 
z kamenů přebývajících z výkopku v množství do 10. 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 187 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

• Na lokalitě výskytu střevle potoční (segment B93) neměnit podélný a příčný profil potoka, nevytvořit ani 
minimální příčný stupeň v toku. 

• Při výstavbě v segmentu vegetačního screeningu B192 (lokalita kuňky žlutobřiché) budou na 
manipulačním pruhu vymodelovány drobné periodické kaluže (cca 10) o hloubce do 0,5 m a velikosti do 
10 m2. 

• Je doporučena minimalizace manipulačního pruhu a maximální využití stávajících průseků  v 
segmentech vegetačního screeningu B4, B8, B87, B90, B96, B142, B150, B152 a B223.  

• Na vertebratologické lokalitě 2: Svatá Kateřina (segment B8) stavbu neprovádět v měsících prosinec-
červenec. 

• Na vertebratologické lokalitě 4: Bor u Tachova–jih (segment B164, B166-B171) stavbu neprovádět v 
měsících duben-červen. 

• Na vertebratologické lokalitě 5: Holostřevy (segment B173) stavbu neprovádět v měsících duben-
červenec. 

• Na vertebratologické lokalitě 6: Milíkov (segment B177-B181) stavbu neprovádět v měsících duben-
červenec. 

• Na vertebratologické lokalitě 7: Trpísty-Úterský potok (jen segment B192) stavbu neprovádět v 
měsících listopad-červenec. 

• Na vertebratologické lokalitě 33: Hora Svaté Kateřiny-jih (segment B124-B130) stavbu neprovádět v 
měsících duben-červen. 

• Při výstavbě plynovodu je nutné zajistit každodenní monitoring výkopů tak, aby nedocházelo k úhynům 
obratlovců (obzvláště plazů a obojživelníků). Výkop bude určeným a proškoleným pracovníkem 
zkontrolován ráno před započetím prací. Případní nalezení obratlovci budou šetrným způsobem 
vyneseni z výkopu a umístěni na vhodná stanoviště v okolí. Do stavebního deníku bude zaznamenán 
čas kontroly a případné výnosy obratlovců. 

7.2. Vlivy na zvláště chráněná území 

Základním podkladem pro vyhodnocení vlivů výstavby a provozu záměru na zvláště chráněná území 
sloužilo biologické hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb. (viz. příloha 3.6) a rovněž dílčí studie 
zabývající se flórou (viz. příloha 3.2), faunou hmyzu (viz. příloha 3.5) a faunou obratlovců (viz. příloha 3.4) 
v zájmovém území. 

7.2.1 Vlivy na velkoplošná chráněná území 

Varianty trasy plynovodu zasahují do chráněných krajinných oblastí a nezasahují do žádného národního 
parku. 

 Varianta A  

Varianta A trasy plynovodu je v přímém střetu s: 
• CHKO České Středohoří 
• CHKO Český les 

 Varianta B  

Varianta B trasy plynovodu je v přímém střetu s: 
• CHKO Český les 

Vyhodnocení vlivů záměru na velkoplošná zvláště chráněná území 

CHKO České Středohoří 

Územím CHKO České středohoří prochází varianta A v délce 8 km. V celé délce prochází IV. zónou 
CHKO, v převážné části po agrocenózách nebo po postagrárních ladech. V minimální míře trasa narušuje 
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biotop vysokých mezofilních křovin K3 a to na ploše do 0,1 ha. Lze předpokládat spontánní restauraci 
biotopu po realizaci stavby.  

Z výše uvedených důvodů je negativní vliv vyplývající z realizace záměru na akceptovatelné úrovni a 
nepředstavuje významné negativní ovlivnění pro rostliny, živočichy a jejich biotopy na území CHKO České 
středohoří.  

Není nutné navrhovat omezující podmínky či kompenzační opatření. 

CHKO Český les 

Územím CHKO Český les prochází společný úsek variant A a B v délce 7,2 km. V délce 5,4 km prochází  
III. zónou CHKO, zde se jedná převážně o intenzivně obdělávané trávníky a hospodářské lesy, místy 
podmáčené. Výjimku tvoří sekundární vřesoviště přímo na stávajícím průseku. Při realizaci záměru je 
vhodné zachování stávajícího vodního režimu v zájmovém území a maximální přiblížení stávajícímu 
průseku. 

V délce 1,8 km trasa prochází II. zónou CHKO. Prvním segmentem II. zóny je niva Kateřinského potoka 
s méně hodnotnými podmáčenými loukami. Tento úsek je zároveň evropsky významnou lokalitou 
CZ0323151 Kateřinský a Nivní potok (viz. níže podkapitola 7.3 Vlivy na lokality soustavy Natura 2000). 
Přechod nivy Kateřinského potoka by mohl být bezproblémový za podmínky vhodného termínu, rychlé 
realizace a minimalizace manipulačního pruhu. Jako mírně vhodnější se jeví přechod potoka překopem 
oproti protlaku, který by zvětšil zábor v nivních lučních společenstvech, nicméně oba způsoby jsou 
přípustné. 

Druhým segmentem II. zóny je lesně-luční komplex biotopů na Šibeníku. Luční biotopy na Šibeníku 
představují především mezofilní ovsíkové louky až pastviny a krátkostébelné květnaté smilkové louky. 
Přímo na stávajícím průseku se vytvořila i mokřadní stanoviště. Lesní partie tvoří podmáčené porosty vrbin 
a sukcesních náletových porostů, které se druhovým složením blíží smrkovým olšinám. Trasa plynovodu 
se přimyká stávajícímu průseku. Toto je nutné maximálně dodržet. Ve prospěch realizace zde hovoří 
přítomnost relativně zajímavých sukcesích stádií mokřadní vegetace na stávajícím průseku. Nutné je i 
zachování drobné vodní plochy těsně u navržené trasy (segment vegetačního screeningu B155). 

Ovlivnění rostlin, živočichů a jejich biotopů na území CHKO Český les se jeví za dodržení navržených 
podmínek jako únosné. 

Jsou navržena následující ochranná opatření: 
• minimalizace zásahu a manipulačního pruhu při přechodu nivy Kateřinského potoka (segment 

vegetačního screeningu B8) a při přechodu II. zónou CHKO v oblasti Šibeníku (segmenty vegetačního 
screeningu B153, B154, B156), 

• maximální přimknutí trasy ke stávajícím průseku v celé trase přes CHKO, 
• zachování drobné vodní plochy (segment vegetačního screeningu B155), 
• zajištění zachování stávajícího vodního režimu (zejména segmenty vegetačního screeningu B8, B9, 

B156), 
• pro výstavbu v úseku přechodu Kateřinského potoka doporučujeme období VIII-XI., dobu realizace 

tohoto krátkého úseku je nutné zkrátit na minimum. 

7.2.2 Vlivy na maloplošná chráněná území 

V kapitole C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy, podkapitole 7.3 Zvláště chráněná území je uveden výčet 
maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ), lokalizovaných na vzdálenost do 1,5 km od varint A a 
B trasy plynovodu. Z tohoto výčtu je zřejmé, že varianty A a B trasy plynovodu nezasahují přímo do 
žádného maloplošného zvláště chráněného území, varianta A zasahuje nicméně do ochranných pásem 
PR Rybníčky u Podbořánek a PP V Hlubokém. Zároveň se varianty A a B přibližují na vzdálenost do 
1,5 km k několika dalším MZCHÚ. 

Byla provedena analýza skutečného ovlivnění MZCHÚ spočívající v identifikaci předmětů ochrany MZCHÚ 
a definici možných vlivů na ně při výstavbě a provozu plynovodu. Na základě této analýzy byla vybrána 
následující MZCHÚ, u nichž může reálně dojít k negativnímu ovlivnění. 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 189 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

 Varianta A  

• PR Rybníčky u Podbořánek 
• PP V Hlubokém 

 Varianta B  

Varianta B trasy plynovodu nemůže negativně ovlivnit žádné MZCHÚ. 

Vyhodnocení vlivů záměru na maloplošná zvláště chráněná území 

Kromě zmíněných MZCHÚ byla jednotlivě zvažována možnost ovlivnění i dalších MZCHÚ ležících 
v blízkosti tras (zejména do vzdálenosti 0,5 km: PP Milov, PP Hůrky, PR Blatenský svah, PP Plaviště, PR 
Písečný vrch). Bylo zjištěno, že při dodržení všech zákonných podmínek nebudou tato území ovlivněna. 

PR Rybníčky u Podbořánek 

Území se těsně dotýká navržené varianty A, která prochází ochranným pásmem přírodní rezervace. 
Současný průsek plynovodu je pokryt taktéž zajímavými vegetačními formacemi přechodových rašelinišť 
a vřesovišť, na které jsou vázané vzácné druhy živočichů (např. silně ohrožený lelek lesní). Je mimořádně 
důležité nenarušit stávající vodní režim území a odsazení trasy na vnější (východní) okraj stávajícího 
průseku z pohledu PR. 

Jsou navržena následující ochranná opatření, za kterých je možná realizace záměru: 
• v úseku sousedícím s PR umístit trasu plynovodu na východní stranu stávajícího průseku, 

tzn. vzdálenější od PR, 
• nenarušit stávající vodní režim (segment vegetačního screeningu A48), 
• nezahazovat výkop ornicí, k záhozu použít výhradně výkopek tak, aby na manipulačním pruhu zůstal 

pouze holý substrát, 
• doporučený termín k realizaci jsou měsíce VIII.-III. 

PP V Hlubokém 

Předmětem ochrany PP V Hlubokém je ekosystém smíšeného listnatého lesa s řadou vzácných druhů 
rostlin, např. střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). Pro tento druh je zde také navržena EVL. 
Varianta A vede v těsné blízkosti PP, je umístěna do jejího ochranného pásma. V navržené trase neleží 
cenná přírodní stanoviště, ale sukcesí porosty pionýrských dřevin. Realizace záměru je možná za splnění 
následující podmínky: 
• při přechodu údolí Debeřského potoka umístit trasu plynovodu do stávajícího průseku, nenarušit lesní 

porosty zejména na jeho severním okraji. 

7.3. Vlivy na lokality soustavy Natura 2000 

Základním podkladem pro vyhodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 bylo hodnocení dle 
§45i  zákona č. 114/1992 Sb. (viz. příloha 3.7). Posuzovány byly pouze varianty A a B trasy plynovodu, 
varianta C byla vyloučena již na základě předběžných průzkumů a hodnocení, a to s ohleden na její 
značné negativní vlivy. 

Předměty ochrany soustavy Natura 2000 mohou být v zájmovém území potencionálně ovlivněny 
následujícími faktory. 

Vlivy při výstavbě: 

• dočasný zábor ZPF a LPF v šíři manipulačního pruhu při výstavbě - přímá destrukce stanovišť, 
• možnost narušení hydrologického režimu mokřadů a toků, 
• riziko znečištění (včetně zakalování) vodních toků při překopech, 
• riziko přímého rušení citlivých druhů živočichů v případě nevhodného termínu výstavby. 
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Vlivy při provozu: 

• trvalý zábor ZPF a LPF (předávací stanice, manipulační komunikace), 
• trvalá přeměna biotopů na bezlesí v místě manipulačního pruhu, 
• riziko destrukce okolí v případě havárie (nízké riziko). 

V kapitole C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  pokapitole 7.4. Lokality soustavy Natura 2000 byly vymezeny 
potencionálně ovlivněné území soustavy Natura 2000. Do této množiny byly zařazeny všechny stávající 
evropsky významné lokality ve vzdálenosti do 0,6km a ptačí oblasti v přímém střetu s variantou A a B trasy 
plynovodu (výjimka PO Nechranice - cca 2 km od trasy plynovodu). V naturovém hodnocení byly na 
základě analýzy možných vlivů na předměty ochrany soustavy Natura 2000 identifikovány lokality, které 
skutečně mohou být záměrem dotčeny. V rámci těchto lokalit byly identifikován předměty ochrany (druhy 
nebo stanoviště), které mohou být ovlivněny. Dále byly identifikovány i vlivy na lokality, které se připravují k 
doplnění do Národního seznamu evropsky významných lokalit a které byly zpracovateli hodnocení známy. 
Hodnocení vlivu na tyto připravované lokality je však pouze orientační. 

Pro vyhodnocení vlivů záměru a jejich významnosti na dotčené předměty ochrany daných lokalit byla 
využita následující stupnice. 

Tab.: Stupnice hodnocení lokalit soustavy Natura 2000 

Hodnota Termín Popis 
-2 Významný 

negativní vliv 
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona 
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených případech dle 
odst. 9 a 10 § 45i zákona) 
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; 
významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

-1 Mírně negativní 
vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylučuje realizaci záměru. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků 
stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. 

V následujícím textu jsou uvedeny dotčené lokality soustavy Natura 2000 a vyhodnoceny vlivy záměru na 
tyto lokality. 

 Varianta A  

V případě varianty A trasy plynovodu jsou dotčeny následující evropsky významné lokality a ptačí oblasti: 

• EVL CZ0423510 Ohře - přímý střet (průchod) 
• EVL CZ0323151 Kateřinský a Nivní potok - přímý střet (průchod) 

a 
• PO CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská - přímý střet (průchod). 

Z lokalit připravovaných k zařazení do národního seznamu evropsky významných lokalit jsou realizací 
varianty A dotčeny: 

• V Hlubokém  
• Východní Krušnohoří 

Ostatní lokality soustavy Natura 2000, uvedené v pokapitole 7.4 Lokality soustavy Natura 2000, nemohou 
být realizací varianty A ovlivněny. 
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 Varianta B  

V případě varianty B trasy plynovodu jsou dotčeny následující evropsky významné lokality a ptačí oblasti: 

• EVL CZ0424125 Doupovské hory - přímý střet (průchod) 
• EVL CZ0323151 Kateřinský a Nivní potok - přímý střet (průchod) 
• EVL CZ0423510 Ohře (mimo zájmové území této varianty, možný negativní vliv) 

a 
• PO CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská - přímý střet (průchod). 

Z lokalit připravovaných k zařazení do národního seznamu evropsky významných lokalit jsou realizací 
varianty B dotčeny: 

• Východní Krušnohoří 

Ostatní lokality soustavy Natura 2000, uvedené v kapitole C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy, podkapitole 
7.4 Lokality soustavy Natura 2000, nemohou být realizací varianty B ovlivněny. 

7.3.1. Identifikace a vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany PO a EVL 

Ptačí oblast CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská 

Realizací záměru mohou být dotčeny tyto předměty ochrany ptačí oblasti: 

• A107 tetřívek obecný (Tetrao tetrix tetrix) 
• A234 žluna šedá (Picus canus).  

Tab.: Popis předmětu ochrany a vyhodnocení významnosti vlivů 

A107 Tetřívek obecný (Tetrao tetrix tetrix) 
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix tetrix) se vyskytuje na trase záměru přibližně od státní hranice v Brandově po zalesněné svahy 
Krušných hor nad Jirkovem. Klíčové je pro něj zejména území, kde protíná trasa ptačí oblast, tj. náhorní planina Krušných 
hor od Hory Svaté Kateřiny po Lesnou. Vyskytuje se především v biotopu řídkých náhradních porostů smrku, břízy a jeřábu v 
okolí současného průseku, na horských loukách, rašeliništích i přímo na samotném průseku. Je dokonce možné tvrdit, že 
otevřená plocha stávajícího průseku s vřesovišti a rašeliništi s řadou brusnicovitých rostlin je pro něj dobrým potravním 
biotopem i migračním koridorem. Na okrajích průseku nachází dostatek vzrostlých dřevin pro fázi odpočinku. Počty tokajících 
kohoutků podél současné trasy (ve vzdálenosti do 1 km) mohou dosáhnout až 20 MM (vlastní pozorování, duben - květen 
2007). 
Realizace záměru může tento druh ovlivnit rušením v době zimování, toku, hnízdění nebo časného vodění mláďat. Je tedy 
navrženo striktní termínové omezení během výstavby. 
V případě, že bude striktně omezena výstavba na období mimo zimování, tok, hnízdění a časné vodění mláďat, tj. stavební 
aktivita  nebude probíhat v měsících XII-VII., bude vliv na tento předmět ochrany: -1, mírně negativní. 
 Spočívá v rušení ptáků výstavbou mimo klíčová období. Jedná se totiž o značně teritoriální ptáky (na úrovni rodin - hejnek) 
se složitým sociálním chováním. Mají  poměrně malé hnízdní a potravní okrsky. Velikost okrsků je dána i konkurencí 
okolních rodin. Při výstavbě budou tak mírně stresovány všechny rodiny - hejnka, která budou mít okrsky na doslech od 
rušivých vlivů (přibližně 500 m od trasy). 
Z hlediska ochrany tohoto druhu je možné záměr realizovat při dodržení zmírňujících opatření. 

Tab.: Popis předmětu ochrany a vyhodnocení významnosti vlivů 

A234 Žluna šedá (Picus canus) 
Žluna šedá (Picus canus) se vyskytuje podél navržené trasy ve všech lesních porostech od Brandova po Jirkov a to i mimo 
ptačí oblast. Druh je zde poměrně hojný. Vyhledává jednak starší stromy a porosty pro hnízdění, jednak mladší náhradní 
nebo narušené porosty jako potravní biotop. Vlastní průsek v navrhované šíři pro tento druh nemůže být ohrožením. V rámci 
terénních průzkumů byla  často pozorována při okraji stávajícího průseku pravděpodobně v souvislosti s výskytem hnízd 
mravenců na sušších lesních okrajích. 
Realizace záměru může tento druh ovlivnit rušením v době zimování, toku, hnízdění nebo časného vodění mláďat. Je tedy 
navrženo striktní termínové omezení během výstavby. 
V případě dostatečného termínového omezení mimo dobu hnízdění v celém úseku ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – 
Kovářská, tj. stavební aktivita  nebude probíhat v měsících III-VII., bude vliv na tento předmět ochrany: 0, nulový. 
Významnější kácení vzrostlých stromů, kde by druh mohl mít hnízdní dutiny se nepředpokládá, termínové omezení 
dostatečně ochrání druh před rušením. 
Z hlediska ochrany tohoto druhu je možné záměr realizovat při dodržení zmírňujících opatření. 
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Evropsky významná lokalita CZ0423510 Ohře 

Realizací záměru mohou být dotčeny tyto předměty ochrany evropsky významné lokality: 

• 1130 Bolen dravý (Aspius aspius) 
• 1106 Losos atlantský (Salmo salar) 
• 1032 Velevrub tupý (Unio crassus). 

Tab.: Popis předmětu ochrany a vyhodnocení významnosti vlivů 

1130 Bolen dravý (Aspius aspius) 
Tento druh se v místě křížení varianty A trasy plynovodu s EVL Ohře vyskytuje. Bolen dravý se v Ohři pravidelně až hojně 
vyskytuje a rozmnožuje. 
Realizace záměru může ovlivnit tento druh pouze ve fázi výstavby, pokud by přechod řeky byl realizován překopem. Zde by 
došlo k zakalení toku a zároveň by se významně zvýšilo riziko znečištění toku ropnými látkami ze stavebních mechanizmů. 
Bude proto navrženo překonání toku Ohře průtlakem a to i v případě varianty B, která je již mimo EVL Ohře. Variantně lze 
řešit přechod trasy přemostěním (v současnosti není zvažováno). Při realizaci stavby není možné vstupovat do toku žádnými 
mechanizmy. 
V případě přechodu toku Ohře protlakem, tak jak je to navrženo v podmínce, bude vliv na tento předmět ochrany: 0, nulový. 
Z hlediska ochrany tohoto druhu je možné záměr realizovat při dodržení zmírňujících opatření. 

Tab.: Popis předmětu ochrany a vyhodnocení významnosti vlivů 

1106 Losos atlantský (Salmo salar) 
Tento druh se v místě křížení varianty A trasy plynovodu s EVL Ohře vyskytuje. Losos atlantský byl a je vysazován do Liboce 
od r. 1999. V roce 2004 byly poprvé pozorováni navrátivší se jedinci v Ohři. Ohře slouží především jako významná migrační 
trasa druhu. 
Realizace záměru může ovlivnit tento druh pouze ve fázi výstavby, pokud by přechod řeky byl realizován překopem. Zde by 
došlo k zakalení toku a zároveň by se významně zvýšilo riziko znečištění toku ropnými látkami ze stavebních mechanizmů. 
Bude proto navrženo překonání toku Ohře průtlakem a to i v případě varianty B, která je již mimo EVL Ohře. Variantně lze 
řešit přechod trasy přemostěním (v současnosti není zvažováno). Při realizaci stavby není možné vstupovat do toku žádnými 
mechanizmy. 
V případě přechodu toku Ohře protlakem, tak jak je to navrženo v podmínce, bude vliv na tento předmět ochrany: 0, nulový. 
Z hlediska ochrany tohoto druhu je možné záměr realizovat při dodržení zmírňujících opatření. 

Tab.: Popis předmětu ochrany a vyhodnocení významnosti vlivů 

1032 Velevrub tupý (Unio crassus) 
Tento druh se v místě křížení varianty A trasy plynovodu s EVL Ohře vyskytuje. U velevruba tupého se v Ohři jedná o jednu z 
nejrozsáhlejších populací v České republice. 
Realizace záměru může ovlivnit tento druh pouze ve fázi výstavby, pokud by přechod řeky byl realizován překopem. Zde by 
došlo k zakalení toku a zároveň by se významně zvýšilo riziko znečištění toku ropnými látkami ze stavebních mechanizmů. 
Bude proto navrženo překonání toku Ohře průtlakem a to i v případě varianty B, která je již mimo EVL Ohře. Variantně lze 
řešit přechod trasy přemostěním (v současnosti není zvažováno). Při realizaci stavby není možné vstupovat do toku žádnými 
mechanizmy. 
V případě přechodu toku Ohře protlakem, tak jak je to navrženo v podmínce, bude vliv na tento předmět ochrany: 0, nulový. 
Z hlediska ochrany tohoto druhu je možné záměr realizovat při dodržení zmírňujících opatření. 

Evropsky významná lokalita CZ0424125 Doupovské hory   

Realizací záměru mohou být dotčeny tyto předměty ochrany evropsky významné lokality: 

• 1106 Losos atlantský (Salmo salar) 

Ostatní předměty ochrany této EVL nemohou být realizací záměru ovlivněny. 

Tab.: Popis předmětu ochrany a vyhodnocení významnosti vlivů 

1106 Losos atlantský (Salmo salar) 
Losos atlantský (Salmo salar) byl a je vysazován do Liboce od r. 1999. V roce 2004 byly poprvé pozorováni navrátivší se 
jedinci v Ohři. Liboc slouží především jako významná migrační trasa druhu a cílový tok s biotopy pro tření. 
Ovlivněna může být jen část lokality - říčka Liboc. Realizace záměru může ovlivnit předmět ochrany pouze ve fázi výstavby, 
pokud by přechod říčky Liboc byl realizován překopem. Zde by došlo k zakalení toku a zároveň by se významně zvýšilo 
riziko znečištění toku ropnými látkami ze stavebních mechanizmů. Bude proto navrženo překonání toku Liboce průtlakem. 
Variantně lze řešit přechod trasy přemostěním (v současnosti není zvažováno). Při realizaci stavby není možné vstupovat do 
toku žádnými mechanizmy. 
V případě přechodu toku Liboce průtlakem, tak jak je to navrženo v podmínce, bude vliv na tento předmět ochrany: 0, nulový.
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska ochrany tohoto druhu je možné záměr realizovat při dodržení zmírňujících opatření.
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Evropsky významná lokalita CZ0323151 Kateřinský a Nivní potok 

Realizací záměru mohou být dotčeny tyto předměty ochrany evropsky významné lokality: 
• 1337 bobr evropský (Castor fiber) 

Ostatní předměty ochrany této EVL nemohou být realizací záměru ovlivněny. 

Tab.: Popis předmětu ochrany a vyhodnocení významnosti vlivů 

1337 bobr evropský (Castor fiber) 
V dotčeném území je niva Kateřinského potoka bezlesá bez dostatečných úkrytových a potravních možností pro bobra. 
Spolu s blízkostí intravilánu obce to způsobuje, že tento úsek není trvale bobrem osídlen, jedná se však o významný 
migrační koridor populace na Kateřinském potoce. Vhodné podmínky pro trvalé osídlení druh nachází již 200 m jižním 
směrem po proudu potoka. 
Je celkem nepodstatné, jak bude technicky řešen přechod Kateřinského potoka. Významná z hlediska bobra je především 
doba, po jakou bude docházet k rušivé činnosti a roční období, ve kterém bude stavba prováděna. Bude proto navrženo 
termínové omezení a vyjádřena nutnost zkrácení doby výstavby tohoto úseku na minimum. 
V případě, že bude striktně omezena výstavba na období mimo zimování a rozmnožování bobra, tj. stavební aktivita nebude 
probíhat v měsících prosinec-červenec. Zároveň je nutné minimalizovat dobu stavby v tomto úseku. Za dodržení těchto 
podmínek bude vliv na tento předmět ochrany: -1, mírně negativní. Další podmínkou je zákaz činnosti od večerních po ranní 
hodiny, tj. není možní provádět práce od 16.00 do 8.00. Mírně negativní vliv spočívá v rušení jedinců všech věkových 
kategorií při migraci na toku. Migrace jednotlivých jedinců bobra však nebude znemožněna, sníží se jen dočasně její intezita. 
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska ochrany tohoto druhu je možné záměr realizovat při dodržení zmírňujících opatření.

Lokalita připravovaná k zařazení do národního seznamu V Hlubokém 

Realizací záměru mohou být dotčeny tyto předměty ochrany připravované evropsky významné lokality: 

• 1902 střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

Ostatní předměty ochrany této lokality nemohou být realizací záměru ovlivněny. 

Tab.: Popis předmětu ochrany a vyhodnocení významnosti vlivů 

1902 Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 
V případě dodržení stávající trasy by nemělo dojít ke střetu s výše uvedeným navrženým předmětem ochrany. 
Vyskytuje se však v těsné blízkosti navržené trasy. 
V případě, že budou dodrženy omezující podmínky uvedené výše v podkapitole 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště (segmenty 
vegetačního screeningu A27-A29), nelze předpokládat významné ovlivnění tohoto předmětu ochrany připravované lokality. 
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska ochrany tohoto druhu je záměr možné realizovat. 

Lokalita připravovaná k zařazení do národního seznamu Východní Krušnohoří 

Realizací záměru mohou být dotčeny tyto předměty ochrany připravované evropsky významné lokality: 

• 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 
• 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  

Tab.: Popis předmětu ochrany a vyhodnocení významnosti vlivů 

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 
V případě dodržení stávající trasy by nemělo dojít ke střetu s výše uvedenými navrženými předměty ochrany této lokality. 
Vyskytují se však v těsné blízkosti navržené trasy. 
V případě, že budou dodrženy omezující podmínky, uvedené v biologickém hodnocení (viz. příloha 3.6), nelze předpokládat 
významné ovlivnění těchto předmětů ochrany připravované lokality. 
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska ochrany těchto předmětů ochrany je záměr možné realizovat. 

7.3.2. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit 

Z hlediska celistvosti přírodních stanovišť jako prostředí nutného pro existenci druhu byl identifikován 
pouze vliv na předmět ochrany 1337 bobr evropský (Castor fiber). Rušení druhu na migrační trase lze 
považovat za vliv na celistvost lokality. V tomto případě se jedná o časově omezený vliv pouze po dobu 
výstavby. 
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7.3.3. Možnosti zmírňujících a kompenzačních opatření 

V rámci výše zmíněného naturového hodnocení není možné předepsat zmírňující a kompenzační opatření. 
Lze však stanovit, jaké typy opatření jsou účelné z hlediska dotčených předmětů ochrany. 

V případě předmětu ochrany A107 Tetřívek obecný (Tetrao tetrix tetrix) PO Novodomské rašeliniště-
Kovářská jsou to: 
• výsadby potravních dřevin (jíva, bříza, jeřáb ptačí), 
• poskytnutí prostředků na revitalizaci vodního režimu vybraných lokalit, 
• poskytnutí prostředků na asanaci náletových dřevin na bezlesích. 

V případě předmětu ochrany 1337 Bobr evropský (Castor fiber) EVL Kateřinský a Nivní potok jsou to: 
• výsadby potravních dřevin (topol osika,  vrby, jasan) podél vodních toků v EVL. 

7.3.4. Vyhodnocení možných kumulativních vlivů 

V rámci území PO CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská existují další záměry a aktivity, které 
mohou mít spolu s hodnoceným záměrem kumulativní vliv na předmět ochrany tetřívka obecného (Tetrao 
tetrix tetrix). Vliv spočívá především v rušení jednotlivých jedinců v jejich biotopech, příp. v zániku biotopů. 
Jsou to zejména: 
• plánovaná výstavba VE v hřebenové části Krušných hor, např.na lokalitách Malý Háj, Medvědí hora 
• plánovaný rozvoj sítě cyklostezek a lyžařských stezek 
• plánovaná rekonstrukce a úpravy hřebenového silničního spojení v Krušných horách  
• rekonstrukce lesních porostů v hřebenové části Krušných hor 

Je nesporné, že v současné době celá řada záměrů (zejména výstavba VE), může mít negativní vliv na 
předmět ochrany tetřívka obecného (Tetrao tetrix tetrix). Jejich vliv se kumuluje v celé hřebenové partii 
Krušných hor. 

7.3.5. Souhrn, vyhodnocení variant 

 Varianta A  
• přímý střet s PO CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská, mírně negativní (-1) vliv na tetřívka 

obecného (Tetrao tetrix tetrix), 
• přímý střet s EVL CZ0423510 Ohře, nulový vliv na předměty ochrany, 
• přímý střet s EVL CZ0323151 Kateřinský a Nivní potokhře, mírně negativní (-1) vliv na bobra 

evropského (Castor fiber). 

 Varianta B  
• přímý střet s PO CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská, mírně negativní (-1) vliv na tetřívka 

obecného (Tetrao tetrix tetrix), 
• přímý střet s EVL CZ0424125 Doupovské hory, nulový vliv na předměty ochrany, 
• přímý střet s EVL CZ0323151 Kateřinský a Nivní potok, mírně negativní (-1) vliv na bobra evropského 

(Castor fiber), 
• potencionální ovlivnění EVL CZ0423510 Ohře, nulový vliv na předměty ochrany. 

Z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 jsou obě varianty rovnocenné. 

7.4. Vlivy na územní systémy ekologické stability 

7.4.1. Vlivy na územní systémy ekologické stability na lokální úrovni 

Prostorové vztahy jednotlivých variant trasy plynovodu a systému ekologické stability na lokální úrovni jsou 
zřejmé z mapových podkladů. V kapitole C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy, podkapitole 7.5.1 Územní 
systém ekologické stability na lokální úrovni byly vymezeny plochy, na nichž dochází ke střetům 
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jednotlivých variant trasy plynovodu s lokálními biocentry a lokálními biokoridory. U těchto střetových ploch 
byla stanovena přírodovědná hodnota, zastoupení biotopů a přiřazení k vertebratologickým, 
entomologickým či botanickým lokalitám. Vymezení střetových ploch bylo stanoveno na základě šířky 
manipulačního pruhu při výstavbě. 

Důraz při hodnocení vlivů na lokální ÚSES byl kladen na jejich celistvost a spojitost v daném území, ale 
rovněž na přírodovědnou hodnotu a reprezentativnost dotčených střetových ploch a výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů. Na základě těchto podkladů byly vyhodnoceny vlivy výstavby 
a provozování záměru na funkčnost systémů ekologické stability na lokální úrovni. V případě, že dochází 
k významnějšímu zásahu do těchto systémů, byla navržena ochranná opatření. 

V následujícím textu je uveden výčet střetových ploch trasy plynovodu s lokálními biocentry a biokoridory a 
u těch, kde dochází k významnějšímu zásahu, rovněž navržena ochranná opatření. Ochranná opatření do 
značné míry korespondují s ochrannými opatřeními navrženými pro ochranu fauny, flóry a přírodních 
stanovišť. 

 Varianta A  

Tab. Vlivy na biocentra lokálního ÚSES v přímém střetu s variantou A trasy plynovodu a navržená ochranná opatření  

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy  
(významný/ nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

PL 28 226-227 B10 významný nezpevňovat manipulační pruh, 
údržba biotopu 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
TB 15 223-224 B156 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek, nenarušit vodní 
režim 

B157 nevýznamný bez ochranných opatření 
PP 46 209-210 B173 významný minimalizovat zásah, přechod 

překopem 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

PP 30 204 - nevýznamný bez ochranných opatření 
PP 9 191-192 - nevýznamný bez ochranných opatření 
PP 181 188 B188 nevýznamný bez ochranných opatření 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 06 168-169 B99 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek, nenarušit vodní 
režim 

LBC 18 166 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 29 158 - nevýznamný bez ochranných opatření 

B223 významný minimalizovat zásah, přechod 
překopem 

LBC 31 157-158 - nevýznamný bez ochranných opatření 
- nevýznamný bez ochranných opatření 
B223 významný minimalizovat zásah, přechod 

překopem 
LBC 20 154-155 B221 významný minimalizovat manipulační pruh 
LBC 10 148-149 - významný bez ochranných opatření 
LBC 3 146 A47 významný termínové omezení IV.-VII. 

A48 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek, termínové 
omezení IV.-V.  

LBC 31 145 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 20 143-144 A85 nevýznamný bez ochranných opatření 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 17 136 - nevýznamný bez ochranných opatření 

A75 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek 

A76 nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 132-133 A73 nevýznamný bez ochranných opatření 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 112 128-129 A71 významný minimalizovat manipulační pruh 

A70 nevýznamný bez ochranných opatření 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

LBC 8 122 A67 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
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LBC 589 119-120 A64 významný minimalizovat manipulační pruh 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

LBC 552 112-113 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 907 97-98 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 498 90-91 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 499 89-90 A34 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

LBC 484 83-84 A33 významný nekácet a nepoškodit vzrostlé 
stromy 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC -8 77-78 A31 nevýznamný bez ochranných opatření 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 522 76-77 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 20 72 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 28 Nad 
Koteřovem 

56-57 - nevýznamný bez ochranných opatření 

LBC 12 V polích 2 44 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 41-42 A13 významný minimalizovat manipulační pruh 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 579 30-31 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC U Hošnice 29-30 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 28-29 A6 nevýznamný bez ochranných opatření 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 23-24 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC Na farních 
lukách 

20-21 B108 nevýznamný bez ochranných opatření 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

LBC Přední olšiny 19-20 B109 významný minimalizovat manipulační pruh 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

LBC 14-15 B119 významný nezasahovat, návrh na posun 
trasy 

-  nevýznamný bez ochranných opatření 
B33 nevýznamný bez ochranných opatření 

LBC 2-3 B131 nevýznamný bez ochranných opatření 
Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem 
LBC 115 - B225 významný využít stávající průsek 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 

Tab. Vlivy na biokoridory lokálního ÚSES v přímém střetu s variantou A trasy plynovodu a návrh ochranných opatření  

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy 
(významný/ nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

LBK 19-39 230-231 B8 významný nenarušit vodní režim, přechod 
překopem,  
minimalizovat manipulační pruh, 
údržba biotopu 

LBK 27-42 228-229 B9 významný nenarušit vodní režim 
LBK 15-128 223-224 B156 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek, nenarušit vodní 
režim 

LBK 15-28 223-224 B157 nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 17-18 220-221 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 20-24 218-219 B164 významný minimalizovat zásah, přechod 

překopem, termínové omezení 
IV.-VI., minimalizace zásahu 

LBK 67-70 212-213 B172 významný minimalizace zásahu, využít 
stávající průsek 

LBK 46-80 208-209 B173 významný minimalizace zásahu, přechod 
překopem 

LBK 80-82 207-208 - nevýznamný bez ochranných opatření 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK 26a-185 198-199 - významný termínové omezení IV.-VII. 
LBK 12-185 197-198 - významný termínové omezení IV.-VII. 
LBK 15-44 197-198 - významný termínové omezení IV.-VII. 
LBK 15-18 196-197 - významný termínové omezení IV.-VII. 
LBK 15-16 196-197 - významný termínové omezení IV.-VII. 
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LBK PP3-PP16 194-195 - významný termínové omezení IV.-VII. 
B183 nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK 14 193-194 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 7-9 191-192 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 5-181 188-189 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 10-11 180-181 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 10-11–›? 179-180 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 4-5 176-177 B89 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem 
B90 významný minimalizovat manipulační pruh 

LBK 18-19 165-166 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 2301 164-165 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 23-? 163-164 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 160-161 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 29-31 157-158 B223 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK 130 154-155 B221 významný minimalizovat manipulační pruh 
LBK 131 153-154 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 115 150-151 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 106 147-148 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 107 145-146 A48 významný minimalizace zásahu, využít 

stávající průsek, termínové 
omezení IV.-V. 

LBK 39 143-144 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 40 141-142 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 40 140-141 A83 nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 36 138-139 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 35 138-139 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 34 137-138 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 35 132-133 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 122 131-132 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 16 125-126 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 12 125-126 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 12 124-125 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 11 123-124 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 14 121-122 A65 nevýznamný bez ochranných opatření 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 108-109 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 108-109 A52 nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 930 97-98 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 920 93-94 A37 nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 851 93-94 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 863 87-88 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 882 85-86 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 871 84-85 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 837 81-82 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 837 80-81 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 843 79-80 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 875 77-78 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 875 77-78 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 878 75-76 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 19-20 72-73 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 70-71 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 69-70 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 66-67 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK Pod Šibenicí-
Kobylníky 

63-64 A25 nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK U trati - Údolí 
Débeřského 
potoka 

62-63 - nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK U trati-NRBK 
Stroupeč-Šebín 

61-62 - nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK U drnové 
cesty-NRBK 
Stroupeč-Šebín 

58-59 - nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK 3-28 56-57 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 1-3 54-55 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 2-16 47-48 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 5 45-46 A16 významný minimalizovat manipulační pruh 
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LBK 4 44-45 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 581-1331 32-33 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK U Hošnice-? 29 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 319-? 27-28 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 319-V 
Pesvické rokli 

26-27 - nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK Otvický luh 23-24 A2 významný termínové omezení IV.-VI. 
LBK  9-10 B127 významný termínové omezení IV.-VI. 

B128 významný termínové omezení IV.-VI. 
LBK 22-? přípojka k HPS 

Hora Svaté 
Kateřiny 

B141 významný nekácet a nepoškodit vzrostlé 
stromy 

LBK 0 B133 významný minimalizace zásahu, přechod 
překopem 

Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem 
LBK - B133 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 

 Varianta B  

Tab. Vlivy na biocentra lokálního ÚSES v přímém střetu s variantou B trasy plynovodu a návrh ochranných opatření 

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy  
(významný/ nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

PL 28 157-158 B10 významný nezpevňovat manipulační pruh, 
údržba biotopu 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
TB 15 154-155 B156 významný minimalizace zásahu, využít 

stávající průsek, nenarušit vodní 
režim 

B157 nevýznamný bez ochranných opatření 
PP 46 140-141 B173 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

PP 30 135-136 - nevýznamný bez ochranných opatření 
PP 9 122-123 - nevýznamný bez ochranných opatření 
PP 181 119-120 B188 nevýznamný bez ochranných opatření 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 06 100-101 B99 významný minimalizace zásahu, využít 

stávající průsek, nenarušit vodní 
režim  

LBC 18 97-98 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 29 89-90 - nevýznamný bez ochranných opatření 

B223 významný minimalizace zásahu, přechod 
překopem 

LBC 31 88-89 - nevýznamný bez ochranných opatření 
- nevýznamný bez ochranných opatření 
B223 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem 
LBC 20 85-86 B221 významný minimalizovat manipulační pruh 
LBC 35 79-80 B209 nevýznamný bez ochranných opatření 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 64-65 - nevýznamný bez ochranných opatření 

B57 významný termínové omezení 
B59 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem  
LBC 63-64 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 36 48-49 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC 37 47-48 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC Otvický luh 22-23 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBC Na farních 
lukách 

20-21 B108 nevýznamný bez ochranných opatření 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

LBC Přední olšiny 19-20 B109 významný minimalizovat manipulační pruh 
- nevýznamný bez ochranných opatření 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 199 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

LBC 14-15 B119 významný nezasahovat-návrh na posun 
trasy 

-  nevýznamný bez ochranných opatření 
B33 nevýznamný bez ochranných opatření 

LBC 2-3 B131 nevýznamný bez ochranných opatření 
Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem
LBC 115 - B225 významný minimalizace zásahu, využít 

stávající průsek 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 

Tab. Vlivy na biokoridory lokálního ÚSES v přímém střetu s variantou B trasy plynovodu a návrh ochranných opatření 

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy  
(významný/ nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

LBK 19-39 161-162 B8 významný nenarušit vodní režim, přechod 
překopem,  
minimalizovat manipulační pruh, 
údržba biotopu 

LBK 27-42 159-160 B9 významný nenarušit vodní režim 
LBK 15-128 155 B156 významný využít stávající průsek, nenarušit 

vodní režim 
LBK 15-28 154-155 B157 nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 17-18 151-152 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 20-24 149-150 B164 významný přechod překopem, termínové 

omezení IV.-VI., minimalizace 
zásahu 

LBK 67-70 143-144 B172 významný minimalizace zásahu, využít 
stávající průsek 

LBK 46-80 140-141 B173 významný minimalizace zásahu, přechod 
překopem 

LBK 80-82 138-139 - nevýznamný bez ochranných opatření 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK 26a-185 129-130 - významný termínové omezení IV.-VII. 
LBK 12-185 129-130 - významný termínové omezení IV.-VII. 
LBK 15-44 128-129 - významný termínové omezení IV.-VII. 
LBK 15-18 128-129 - významný termínové omezení IV.-VII. 
LBK 15-16 127-128 - významný termínové omezení IV.-VII. 
LBK PP3-PP16 126-127 - významný termínové omezení IV.-VII. 

B183 nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 14 124-125 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 7-9 122-123 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 5-181 119-120 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 10-11 111-112 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 10-11–›? 110-111 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 4-5 107-108 B89 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem 
B90 významný minimalizovat manipulační pruh 

LBK 18-19 97 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 2301 95-96 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 23-? 94-95 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 91-92 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 29-31 89-90 B223 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem 
- nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK 130 85-86 B221 významný minimalizovat manipulační pruh 
LBK 131 84-85 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 122 80-81 B212 významný nenarušit-návrh na posun trasy 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 144 79-80 B209 nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 132 77-78 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 130 76-77 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 128 75-76 B208 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem 
- nevýznamný bez ochranných opatření 
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LBK 1841-? 66-67 B54 významný minimalizace zásahu, přechod 
překopem 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 1841-? 66-67 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 7-? 64-65 B60 významný minimalizovat manipulační pruh 
LBK 1-? 63-64 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 1-? 62-63 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 3 61-62 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 2 61-62 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 1 60-61 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 4 54-55 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 3 53-54 B70 nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 2 52 - významný termínové omezení IV.-VII. 
LBK 51-52 - významný termínové omezení IV.-VII. 

- nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 51 50-51 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 60 48-49 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 60 48 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 37-? 47-48 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 37-? 47-48 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 64 45-46 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 5 41-42 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK 2 40 B76 významný minimalizace zásahu, využít 

stávající průsek, nenarušit vodní 
režim 

LBK Nad 
Deněticemi-Pod 
Hrušovany 

34-35 B82 nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK Mokřad u 
Denětic-Pod 
Hrušovany 

34-35 B83 významný nenarušit-návrh na posun trasy 
B84 významný nenarušit-návrh na posun trasy 

LBK Pod 
Hrušovany-? 

34-35 - nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK Všehrdský 
lesík-Holetická 
rokle 

31-32 - nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK Všehrdský 
lesík-? 

30-31 - nevýznamný bez ochranných opatření 

LBK 29-30 - nevýznamný bez ochranných opatření 
LBK Otvický luh-? 22-23 B105 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem 
LBK  9-10 B127 významný termínové omezení IV.-VI. 

 B128 významný termínové omezení IV.-VI. 
LBK 22-? přípojka k HPS 

Hora Svaté 
Kateřiny 

B141 významný nekácet a nepoškodit vzrostlé 
stromy 

LBK 0 B133 významný minimalizace zásahu, přechod 
překopem 

Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem
LBK - B133 významný minimalizace zásahu, přechod 

překopem 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 

7.4.2. Vlivy na územní systémy ekologické stability na nadregionální a regionální úrovni 

Prostorové vztahy jednotlivých variant trasy plynovodu a systému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni jsou zřejmé z mapových podkladů. V kapitole C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 
podkapitole 7.5.2 Územní systémy ekologické stability na nadregionální a regionální úrovni byly vymezeny 
plochy, na nichž dochází ke střetům jednotlivých variant trasy plynovodu s nadregionální a regionální 
biocentry a biokoridory. U těchto střetových ploch byla stanovena přírodovědná hodnota, zastoupení 
biotopů a přiřazení k vertebratologickým, entomologickým či botanickým lokalitám. Vymezení střetových 
ploch bylo stanoveno na základě šířky manipulačního pruhu při výstavbě. 

Důraz při hodnocení vlivů na nadregionální a regionální ÚSES byl kladen na jejich celistvost a spojitost v 
daném území, ale rovněž na přírodovědnou hodnotu a reprezentativnost dotčených střetových ploch a 
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výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Na základě těchto podkladů byly vyhodnoceny vlivy 
výstavby a provozování záměru na funkčnost systémů ekologické stability na nadregionální a regionální 
úrovni. V případě, že dochází k významnějšímu zásahu do těchto systémů, byla navržena ochranná 
opatření. 

V následujícím textu je uveden výčet střetových ploch trasy plynovodu s nadregionálními a regionálními 
biocentry a biokoridory a u těch, kde dochází k významnějšímu zásahu, rovněž navržena ochranná 
opatření. Ochranná opatření do značné míry korespondují s ochrannými opatřeními navrženými pro 
ochranu fauny, flóry a přírodních stanovišť. 

 Varianta A  

Tab.: Vlivy na biocentra nadregionálního ÚSES v přímém střetu s variantou A trasy plynovodu a navržená ochranná opatření 

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy  
(významný/ nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

NRBC 18 Oblík-
Raná 

50-52 - nevýznamný - 

NRBC 2 Šebín 64-67 A26 nevýznamný - 
A27 významný nenarušit, využít stávající průsek 
A28 významný nenarušit, využít stávající průsek 
A29 významný nenarušit, využít stávající průsek 
- nevýznamný - 
- nevýznamný - 

NRBC 35 
Zahrádky 

170-175 B94 významný nenarušit 
B95 nevýznamný - 
B96 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek, nenarušit vodní 
režim  

B97 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek, nenarušit vodní 
režim 

B98 nevýznamný - 
- nevýznamný - 
- nevýznamný - 
- nevýznamný - 
- nevýznamný - 

* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 

Tab. Vlivy na biocentra regionálního ÚSES v přímém střetu s variantou A trasy plynovodu a navržená ochranná opatření 

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy 
(významný/ nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

RBC 25 8-9 B124 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek 

B130 významný termínové omezení IV.-VI.  
RBC 1611 Sahara 213-214 - nevýznamný - 
  B171 významný minimalizovat manipulační pruh, 

termínové omezení IV.-VI. 
RBC 1336 Luční 
potok 

36-37 A10 významný nenarušit-návrh na posun trasy 
A11 významný minimalizovat zásah, přechod 

překopem 
Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem 
RBC 14 - B131 nevýznamný - 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 
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Tab. Vlivy na biokoridory nadregionálního ÚSES v přímém střetu s variantou A trasy plynovodu a návrh ochranných opatření 

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy (významný/ 
nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

NRBK 2 
Božídarská 
rašeliniště-
Hřenská skalní 
města 

10-11 B124 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek, termínové 
omezení IV.-V. 

B125 významný termínové omezení IV.-VI. 

NRBK 3 
Studenec-Jezeří 

14-15 B119 významný nenarušit-návrh na posun trasy 

NRBK 3 
Studenec-Jezeří 

16-17 B115 významný nenarušit, využít stávající průsek 
B116 významný nenarušit, využít stávající průsek 
B117 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek 
B119 významný nenarušit-návrh na posun trasy 

NRBK Střela, 
Rabštejn-K50 

158-159 B150 významný minimalizovat manipulační pruh 
B152 významný nenarušit, přechod přemostěním 

nebo protlakem 
B223 významný minimalizovat zásah, přechod 

překopem 
NRBK Kladská-
Týřov, Křivoklát 

201-202 B178 nevýznamný - 
B179 nevýznamný - 
B180 významný nenarušit, přechod přemostěním 

nebo protlakem 
NRBK Oblík, 
Raná-Šebín-
Pochvalovská 
stráň 

53-54 - nevýznamný - 

NRBK Stroupeč-
Šebín 

59-60 A24 významný nenarušit, přechod přemostěním 
nebo protlakem 

- nevýznamný - 
- nevýznamný - 

NRBK 
Pochvalovská 
stráň-Karlštejn, 
Koda 

108-109 A54 významný nenarušit 
- nevýznamný - 

* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 

Tab. Vlivy na biokoridory regionálního ÚSES v přímém střetu s variantou A trasy plynovodu a návrh ochranných opatření 

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy  
(významný/ nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

RBK 104 2-3 - nevýznamný - 
B131 nevýznamný - 
B136 významný minimalizovat manipulační pruh 

RBK 103 8-9 B124 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek, termínové 
omezení IV.-V. 

B125 významný termínové omezení IV.-VI. 
RBK 572 Jezeří-
Údlické Doubí 

19-21 - nevýznamný - 

RBK 1059 
Zahrádky-Mrtník 

168-169 B99 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek, nenarušit vodní 
režim 

RBK 1073 Šipín-
Trpísty 

186-187 B190 významný minimalizovat manipulační pruh 
B191 významný nenarušit, přechod přemostěním 

nebo protlakem 
RBK 184 Brod-
Havlův mlýn 

209-210 B173 významný minimalizovat zásah, přechod 
překopem 

- nevýznamný - 
- nevýznamný - 
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RBK 20-103 216-218 B164 významný minimalizovat zásah, přechod 
překopem, termínové omezení 
IV.-VI. 

B166 významný nenarušit-návrh na posun trasy, 
termínové omezení IV.-VI. 

- významný termínové omezení IV.-VI. 
RBK 26-30 225-226 - nevýznamný - 
RBK 581 Jánský 
vrch-Luční potok 

41-42 A13 významný minimalizovat manipulační pruh 
- nevýznamný - 

RBK 184 Pod 
Bělkami 

79-80 - nevýznamný - 

RBK 184 Pod 
Bělkami 

82-83 - nevýznamný - 

RBK 183 Vranský 83-84 A33 významný nekácet a nepoškodit vzrostlé 
stromy 

- nevýznamný - 
- nevýznamný - 

RBK 128 Pozdeň 99-100 - nevýznamný - 
- nevýznamný - 
A39 nevýznamný - 

RBK 112-113 - nevýznamný - 
RBK 1103 Maxova 
obora-
Pochvalovská 
stráň 

116-117 A63 nevýznamný - 
- nevýznamný - 
- nevýznamný - 

RBK 43 133-134 A74 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek 

RBK 25 136-137 - nevýznamný - 
A77 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek 
A78 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek 
A79 významný nenarušit 

Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem
RBK 104 - B225 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek 
  - nevýznamný - 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 

 Varianta B  

Tab. Vlivy na biocentra nadregionálního ÚSES v přímém střetu s variantou B trasy plynovodu a navržená ochranná opatření 

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy 
(významný/ nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

NRBC 1 Stroupeč 36-38 B79 významný nenarušit, přechod přemostěním 
nebo protlakem 

B80 významný minimalizovat manipulační pruh, 
termínové omezení 

- nevýznamný - 
NRBC 35 
Zahrádky 

101-106 B94 významný nenarušit 
B95 nevýznamný - 
B96 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek, nenarušit vodní 
režim 

B97 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek, nenarušit vodní 
režim 

B98 nevýznamný - 
- nevýznamný - 
- nevýznamný - 
- nevýznamný - 
- nevýznamný - 

* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 
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Tab. Biocentra regionálního ÚSES v přímém střetu s variantou B trasy plynovodu a charakteristika střetových ploch 

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy  
(významný/ nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

RBC 25 8-9 B124 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek 

B130 významný termínové omezení IV.-VI. 
RBC 1516 Zákrut 
Blšanky 

54-55 - nevýznamný - 

RBC 1503 Viničný 
vrch 

55-57 B68 nevýznamný - 
B69 významný nenarušit-návrh na posun trasy 
- nevýznamný - 

RBC 1611 Sahara 145-146 - nevýznamný - 
B171 významný minimalizovat manipulační pruh, 

termínové omezení IV.-VI. 
Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem
RBC 14 - B131 nevýznamný - 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 

Tab. Vlivy na biokoridory nadregionálního ÚSES v přímém střetu s variantou B trasy plynovodu a návrh ochranných opatření 

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy (významný/ 
nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

NRBK 2 
Božídarská 
rašeliniště-
Hřenská skalní 
města 

10-11 B124 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek, termínové 
omezení IV.-V 

B125 významný termínové omezení IV.-VI. 

NRBK 3 
Studenec-Jezeří 

14-15 B119 významný nenarušit-návrh na posun trasy 

NRBK 3 
Studenec-Jezeří 

16-17 B115 významný nenarušit, využít stávající průsek 
B116 významný nenarušit, využít stávající průsek 
B117 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek 
B119 významný nenarušit-návrh na posun trasy 

NRBK 45 Pustý 
zámek-K53 

64-65 B57 významný termínové omezení 
B59 významný minimalizovat zásah, přechod 

překopem 
NRBK Střela, 
Rabštejn-
Pochvalovská 
stráň 

74-75 B206 nevýznamný - 

NRBK Střela, 
Rabštejn-K50 

89-90 B150 významný minimalizovat manipulační pruh 
B152 významný nenarušit, přechod přemostěním 

nebo protlakem 
B223 významný minimalizovat zásah, přechod 

překopem 
NRBK Kladská-
Týřov, Křivoklát 

132-133 B178 nevýznamný - 
B179 nevýznamný - 
B180 významný nenarušit, přechod přemostěním 

nebo protlakem 
* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 
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Tab. Vlivy na biokoridory regionálního ÚSES v přímém střetu s variantou B trasy plynovodu a návrh ochranných opatření 

Název* Kilometráž (km) Segment vegetačního 
screeningu** 

Vlivy (významný/ 
nevýznamný) 

Navržená ochranná opatření*** 

RBK 104 2-3 - nevýznamný - 
B131 nevýznamný - 
B136 významný minimalizovat manipulační pruh 

RBK 103 8-9 B124 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek, termínové 
omezení IV.-V. 

B125 významný termínové omezení IV.-VI. 
RBK 572 Jezeří-
Údlické Doubí 

19-21 - nevýznamný - 

RBK 572 Jezeří-
Údlické Doubí 

22-23 - nevýznamný - 

RBK  25-26 - nevýznamný - 
RBK 573 Údlické 
Doubí-Stráně 

28-29 B100 významný minimalizovat zásah, přechod 
překopem 

- nevýznamný - 
- nevýznamný - 

RBK 1079: Nad 
Libocem-Kličín 

43-44 B73 významný nenarušit, přechod přemostěním 
nebo protlakem 

- nevýznamný - 
- nevýznamný - 

RBK 1083 Viničný 
vrch-Zákrut 
Blšanky 

55-56 - nevýznamný - 

RBK 1059 
Zahrádky-Mrtník 

100-101 B99 významný minimalizovat zásah, využít 
stávající průsek, nenarušit vodní 
režim 

RBK 1073 Šipín-
Trpísty 

118-119 B190 významný minimalizovat manipulační pruh 
B191 významný nenarušit, přechod přemostěním 

nebo protlakem 
RBK 184 Brod-
Havlův mlýn 

140-141 B173 významný minimalizovat zásah, přechod 
překopem 

- nevýznamný - 
- nevýznamný - 

RBK 20-103 148-149 B164 významný minimalizovat zásah, přechod 
překopem, termínové omezení 
IV.-VI. 

B166 významný nenarušit-návrh na posun trasy, 
termínové omezení IV.-VI. 

- významný termínové omezení IV.-VI. 
RBK 26-30 225-226 - nevýznamný - 
Alternativní vedení trasy plynovodu mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem
RBK 104 - B225 významný minimalizovat zásah, využít 

stávající průsek 
- nevýznamný - 

* viz. mapové přílohy;  
** viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy,  podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště, nebyly pojmenovány segmenty bez 
přírodovědného významu (na základě vegetačního screeningu);  
*** viz. výše podkapitola 7.1.1 Vlivy na přírodní stanoviště 

7.5. Vlivy na významné krajinné prvky 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich 
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly 
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody. 

Jak vyplývá z kapitoly C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy, podkapitoly 7.6 Významné krajinné prvky, zasahují 
zvažované varianty A a B trasy plynovodu do množství neregistrovaných VKP (lesy, vodní toky a údolní 
nivy). Vlivy na lesy, vodní toky jsou diskutovány v příslušných kapitolách dokumentace. Vlivy na vodní 
plochy, hodnotnější z přírodovědného hlediska a potencionálně ovlivněné záměrem, jsou uvedeny výše v 
rámci podkapitoly 7.1 Vlivy na přírodní stanoviště, flóru a faunu. 

Záměr je rovněž v přímém střetu s několika registrovanými VKP. Ve střetových místech byl proveden 
průzkum, stanovena přírodovědná hodnota těchto lokalit (viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy, 
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podkapitola 7.6 Významné krajinné prvky) a analyzovány vlivy záměru na jejich biotu. U těch VKP, kde by 
realizací záměru došlo k významnému negativnímu ovlivnění těchto lokalit, jsou navržena opatření k 
vyloučení či minimalizaci vlivů. Podrobnější anylýza vlivů záměru na odpovídající segmenty vegetačního 
screeningu jsou uvedeny výše v rámci podkapitoly 7.1 Vlivy na přírodní stanoviště, flóru a faunu. 

Tab. Významnost vlivů na registrované VKP v přímém střetu s trasou plynovodu a navržená omezující opatření 

Název Katastrální 
území 

Varianta trasy 
plynovodu 

Segment 
vegetačního 
screeningu* 

Významnost vlivů 
během výstavby a 
provozu záměru 

Navržená omezující 
opatření 

229/11-44-06 Kšice A, B zahrnuje B185      na akceptovatelné 
úrovni 

bez ochranných 
opatření 

351/11-44-06** Sviňomazy A, B - na akceptovatelné 
úrovni 

bez ochranných 
opatření 

26 Řevničovská 
stráň 

Řevničov A A59 na akceptovatelné 
úrovni 

bez ochranných 
opatření 

2 Číňovské stráňky Číňov B B77 možné významné 
negativní ovlivnění 

minimalizace 
manipulačního 
pruhu 

*viz. kapitola C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy, podkapitola 7.2.1 Přírodní stanoviště; 
**v těsném dotyku (možný přímý střet) 

7.6. Vlivy na přírodní parky 

Podle §12 odstavce (3) zákona č. 114/1992, v platném znění, může orgán ochrany přírody zřídit obecně 
závazným právním předpisem přírodní park za účelem ochrany krajinného rázu s významnými 
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto 
zákona, a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení 
stavu tohoto území. 

Vlivy realizace záměru na krajinu a krajinný ráz jsou řešeny v kapitole D.I.8. Vlivy na krajinu. Ostatní 
přírodní hodnoty v zájmovém území obou variant trasy plynovodu jsou již analyzovány v předchozích 
částech této kapitoly. 

7.7. Shrnutí  

Při hodnocení biotických složek životního prostředí byly analyzovány a vyhodnocovány možné vlivy 
realizace výstavby a provozování variant A a B plynovodu na biotu v zájmovém území. Varianta C byla 
z důvodů významného zásahu do legislativně chráněných území a vážných zásahů do ekologické stability 
území z posouzení trvale vyloučena. 

Ze závěrů vyplývajících z analýzy a vyhodnocení vlivů realizace výstavby a provozování záměru na biotu 
území, včetně legislativně chráněných zájmů ochrany přírody, vyplývá následující srovnání: 
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Tab.: Srovnání variant A a B trasy plynovodu 

 Varianta A   Varianta B  
větší rozsah i doba výstavby - délka 235 km menší rozsah i doby výstavby - délka 166 km 
větší trvalý i dočasný zábor LPF menší trvalý i dočasný zábor LPF 
v celé trase vedena podél stávajících produktovodů zčásti vedena v nové trase, ta ale z velké většiny mimo přírodní 

stanoviště po agrocenózách 
prochází CHKO České středohoří (IV. zóna) a CHKO Český les 
(II. a III. zóna) - akceptovatelný vliv (při dodržení omezujících 
opatření)   

prochází pouze CHKO Český les (II. a III. zóna) - akceptovatelný 
vliv (při dodržení omezujících opatření)   

neprochází přímo žádným MZCHÚ, zasahuje do ochraných 
pásem dvou MZCHÚ - akceptovatelný vliv (při dodržení 
omezujících opatření)    

neprochází přímo žádným MZCHÚ, nezasahuje ani do ochraných 
pásem  

stejný vliv na lokality soustavy Natura 2000 - akceptovatelný vliv 
(při dodržení omezujících opatření)  

stejný vliv na lokality soustavy Natura 2000 - akceptovatelný vliv 
(při dodržení omezujících opatření) 

Nebylo provedeno srovnání z hlediska vlivů na ÚSES (možné pouze kvantitativní srovnání, nepodávající reálné zhodnocení 
výhodnosti či nevýhodnosti jednotlivých variant) 
zasahuje přímo do 3 registrovaných VKP - akceptovatelný vliv  Zasahuje přímo do 3 registrovaných VKP - akceptovatelný vliv 

(při dodržení omezujících opatření) 
přibližně stejný vliv na přírodní parky - akceptovatelný vliv  přibližně stejný vliv na přírodní parky - akceptovatelný vliv 
přibližně stejný vliv na hodnotné segmenty vegetace - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

přibližně stejný vliv na hodnotné segmenty vegetace - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

prochází cenným údolím Debeřského potoka u Peruce prochází cennými stepními stráněmi u Přívlak 
stejně intenzivní vliv na lokality zvláště chráněných druhů rostlin - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

stejně intenzivní vliv na lokality zvláště chráněných druhů rostlin - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

přibližně stejný vliv na lokality zvláště chráněných druhů 
obratlovců - akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných 
opatření) 

přibližně stejný vliv na lokality zvláště chráněných druhů 
obratlovců - akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných 
opatření) 

nižší vliv na lokality zvláště chráněných druhů hmyzu - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

výrazně větší vliv na lokality zvláště chráněných druhů hmyzu - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

Dle uvedeného srovnání lze konstatovat, že obě varianty jsou z hlediska hodnocených složek přírody 
přibližně rovnocenné. 

Z důvodu podstatně menší délky a menšího záboru LPF je ve shodě se závěry biologického hodnocení 
(viz. příloha 3.6) doporučena k realizaci varianta B, přičemž varianta A není vyloučena. Varianta C byla z 
hodnocení již dříve vyloučena. 

V území mezi Horou Svaté Kateřiny a Brandovem bylo rovněž posuzováno a srovnáváno alternativní 
vedení trasy podél průseku stávajícího plynovodu s projektovaným vedením. Srovnání nepřineslo zásadní 
rozdíly z hlediska možného zásahu do jednotlivých složek bioty, obě trasování jsou rovnocenná. 

Pro minimalizaci vlivů na druhy a společenstva je žádoucí splnit řadu podmínek a kompenzačních opatření 
(jejich souhrn viz kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí). 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

8.1. Vlivy na estetické kvality území 

Plynovod je stavbou vedenou pod povrchem terénu. Vliv z hlediska globálních změn krajinného rázu tak 
nepovažujeme za významný. Vizuálně se projeví pouze generováním úzkého průseku v těch územích, kde 
trasa povede souvislými lesními celky a tam, kde bude křížit údolí vodních toků (v případě přechodu po 
nadzemních konstrukcích). Lesní průseky jsou však považovány za běžné prvky v krajině, kde mohou 
upoutat pozornost pozorovatele pouze svým liniovým charakterem. 

 Varianta A  

V této trase je výrazně dominantní zastoupení lesopolních pahorkatin. Dále prochází odlesněnou 
průmyslovou krajinou podkrušnohoří, kde je již krajinný ráz téměř zcela narušen. V krátkém úseku ovšem 
trasa prochází jižním okrajem Českého středohoří, které představuje zcela ojedinělý krajinný typ u nás. 
Trasa v této variantě je však výrazně nejdelší a prochází také větší část území. Považujeme ji za méně 
vhodnou, především z důvodu její délky. 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 208 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

 Varianta B  

Varianta B představuje z hlediska obtížnosti terénu, plošného zastoupení krajinářsky nejhodnotnějších 
segmentů území i z hlediska četnosti střetů s legislativní ochranou přírody a krajiny variantu optimální. 
Převažujícím typem území kde trasa prochází, jsou málo členité pahorkatiny a krajinným typem pak 
lesopolní krajiny (cca 60%). Velká část úseku ovšem vede i polní, víceméně bezlesou krajinou 
v podkrušnohoří, která již má značně až zcela narušený krajinný ráz. 

8.2. Vlivy na rekreační využití krajiny 

Záměr významným způsobem neovlivňuje rekreační využití krajiny. Nedochází k omezení průchodu 
krajinou ani narušení turistických či cykloturistických tras a stezek. Zároveň nedochází k významnému 
omezení rekreační atraktivity krajiny a tedy ani návštěvnosti území. 

8.3. Vlivy v období přípravy a provádění 

Vlivy na krajinu v průběhu provádění stavebních a konstrukčních prací budou celkově málo významné. 
Otevřené staveniště, zbavené porostů, bude dobře odlišitelné od okolní krajiny svým zbarvením 
(žlutohnědá barva zemin kontrastující se zelení okolí) i geometrií (deponie skrývek a výkopků v pracovním 
pásu tvořící umělé tvary). Půjde však o dočasný a krátkodobý vliv, po ukončení výstavby, rekultivaci 
prostoru výstavby a konsolidaci území a porostů se charakter krajiny přiblíží stávajícímu stavu. 

8.4. Vlivy v období ukončení provozu 

Po ukončení provozu plynovodu nelze očekávat další dodatečné vlivy na krajinu. Lze očekávat, že 
nezbytné průseky lesními porosty budou buď opětovně využity nebo zalesněny (přirozeně nebo uměle). 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

 Varianta A    Varianta B  

9.1. Vlivy na hmotný majetek 

Trasa plynovodu ve variantě A i B je vedena mimo dosah občanské i jiné zástavby. Hmotný majetek 
nebude dotčen. 

9.2. Vlivy na architektonické a historické památky 

V místě projektované trasy plynovodu se nenachází žádné kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a evidované v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky. Památky, uvedené v kap. C.II.9. (strana 148 této dokumentace) jsou umístěny 
většinou v zastavěných územích obcí. Vzhledem k tomu, že trasa plynovodu v obou variantách prochází 
volným terénem, nebudou architektonické památky záměrem ovlivněny. 

Vlivy na architektonické a historické památky jsou při hodnocení posuzovaných variant shodné. 

9.3. Vlivy na archeologické památky 

Seznam lokalit (kap. C.II.9. - strana 148 této dokumentace) přinesl informace (včetně dat dosud v odborné 
literatuře nepublikovaných) o terénních situacích v nejbližším okolí sledovaného úseku projektovaného 
plynovodu. Jejich výčet potvrdil mimořádný význam oblastí, kudy plynovod prochází, pro poznání 
historického vývoje osídlení českého pravěku. Konfigurace terénu a dosud zjištěný výskyt archeologických 
nálezů umožňují tak předpokládat výskyt dalších pravěkých objektů při stavbě plynovodu. 

Z výčtu lokalit rozkládajících se v okolí plynovodu vyplývá, že bude nutno z důvodu ochrany 
archeologických památek (terénů, situací a movitých nálezů) realizovat záchranný archeologický výzkum. 



VVTL PLYNOVOD DN 1400, 
HRANICE SRN/ČR - HORA SV. KATEŘINY - ROZVADOV - HRANICE ČR/SRN 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Zakázka/Dokument: C482-07/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 209 z 230 

FileName: VVTL Sv.Kateřina-Rozvadov_dok(1).doc 
SaveDate: 30.9.2007 16:51:00 

Provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a jeho 
novelizace č. 242/1992 Sb. v platném znění. 

9.4. Vlivy v období přípravy a provádění 

V případě realizace stavebního projektu můžeme, z důvodu, že většina případných archeologických terénů 
a situací bude nenávratně zničena, doporučit následující postup vedoucí k ze zákona vyplývající formě 
ochrany archeologických památek:  

Bude nutný záchranný výzkum formou dohledu (při respektování pokynů archeologa ze strany stavby) 
provedený oprávněnou organizací. Všechny zemní práce spojené s výstavbou bude třeba od jejich 
zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat pracovníky oprávněné organizace. 
Mimo tyto práce bude nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným 
zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je 
hrazen investorem, a proto upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a 
tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na 
provedení vynuceného výzkumu. Bližší specifikaci (časovou a finanční náročnost) výzkumu lze provést až 
na základě projektové dokumentace, vymezující přesný rozsah zemních prací projektované stavby. 

9.5. Vlivy v období ukončení provozu 

V období ukončení provozu nemůže mít plynovod žádný vliv na architektonické, historické ani 
archeologické památky. 

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

 Varianta A    Varianta B  

10.1. Vlivy na dopravní infrastrukturu 

Za provozu plynovodu jsou dopravní nároky prakticky nulové. Pojezd několika lehkých vozidel měsíčně 
neovlivní komunikační síť ani kvantitativně (intenzitu dopravy), ani kvalitativně (stavebně-technický stav 
komunikační sítě). 

10.2. Vlivy na jinou infrastrukturu 

Jiná infrastruktura nebude prakticky dotčena. Plynovod bude respektovat prostorové rozložení jednotlivých 
sítí případně budou zajištěny nezbytné přeložky. 

Plynovod v celé své trase (varianta A) resp. v podstatné části trasy (varianta B) sleduje stávající existující 
plynovody resp. jiné produktovody (ropovod). Nedojde k omezení ani ohrožení jejich funkce. Výstavba 
bude prováděna za provozu těchto sítí (při respektování příslušných technických podmínek pro jejich 
ochranu), nedojde tedy ani k výpadku zásobování zemním plynem resp. ropou. 

10.3. Vlivy v období přípravy a provádění 

V průběhu výstavby záměru lze očekávat pohyb špičkově několika málo desítek těžkých nákladních, 
lehkých nákladních nebo osobních automobilů denně, zajišťujících dopravní obsluhu staveniště. Toto 
dopravní zatížení bude vedeno po pracovním pásu, odkud bude ve vhodných místech převedeno na 
pozemní komunikace (lesní a polní cesty, místní komunikace, silnice). Využití komunikací bude projednáno 
s jejich vlastníky resp. správci. 

Očekávaná dopravní zátěž v úrovni cca desítek vozidel denně se na hlavní komunikační síti (s pozaďovou 
intenzitou několika tisíc až desítek tisíc vozidel denně) prakticky neprojeví. Na vedlejších komunikacích (s 
pozaďovou intenzitou stovek až jednotek tisíc vozidel denně) může být provoz stavební dopravy patrnější, 
ani zde však nepřekročí akceptovatelnou míru. 
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Protože místo provádění stavebních a konstrukčních prací se bude s postupem výstavby měnit, bude toto 
dopravní zatížení rozloženo podél celé trasy plynovodu a v jednotlivých úsecích stavby bude tedy poměrně 
krátkodobé. Lze odhadnout, že doba špičkových stavebních prací (a tedy i zatížení komunikací) v každé 
jednotlivé lokalitě nepřekročí cca 1 měsíc. 

Těžká technika může případně ovlivnit stavebně-technický stav některých komunikací. V takovýchto 
případech by bylo nutno uvést komunikaci po ukončení výstavby do původního stavu (tato skutečnost je 
věcí silničního správního orgánu, je řešena mimo proces EIA). Totéž se týká i případného znečištění 
komunikací zeminou vynášenou na komunikace vozidly stavební dopravy. Je zákonnou povinností 
dopravce zajistit očistu vozidel resp. znečištěné vozovky. 

Plynovod kříží řadu komunikací. Pro křížení významných silničních a železničních komunikací budou 
využity protlaky, provoz nebude omezen. Pouze méně významné komunikace (typu polních a lesních cest 
resp. stezek) budou překopány, což způsobí dočasné omezení provozu. Případné omezení provozu bude 
řešeno s vlastníky (resp. správci) dotčených komunikací. 

10.4. Vlivy v období ukončení provozu 

Po ukončení provozu záměru budou vlivy na dopravní resp. jinou infrastrukturu nulové. 

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány jiné, výše nepopsané, vlivy. 
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 
A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Vlivy záměru na životní prostředí jsou celkově akceptovatelné. V období provozu, kdy je plynovod 
prakticky (až na některé nadzemní objekty) skryt pod terénem, jsou vlivy na životní prostředí resp. veřejné 
zdraví nevýznamné. O něco významnější negativní vlivy se projevují v období výstavby záměru, kdy 
dochází k zásahu do území. V žádném z posuzovaných okruhů nebyly zjištěny takové skutečnosti, a to v 
jakékoliv řešené variantě, které by realizaci a provozu záměru plynovodu jednoznačně bránily. Potenciální 
vlivy lze považovat v dotčeném území za únosné. 

Plynovod, mj. i díky své tranzitní funkci, nutně přechází přes státní hranici z/do Německa. Na tyto úseky 
lze beze zbytku vztáhnout výše uvedené závěry o nevýznamnosti vlivů v období provozu. Výstavba 
plynovodu v těchto hraničních oblastech bude probíhat paralelně s koridory již existujících plynovodů, a to 
pouze v (přes)hraničním prostoru HPS Hora Svaté Kateřiny na území ČR a německé HPS v Olbernhau. 
Na opačné straně, tj. v rozdělovacím uzlu Rozvadov, bude pro distribuci plynu využito již stávajících 
potrubí, stavba se tedy fyzicky (terénními pracemi, pojezdy mechanismů apod.) přeshraničního území 
nedotkne. Přes hranice se mohou projevovat pouze širší vlivy stavebních prací (hluk resp. znečištění 
ovzduší), které však budou velmi nízké a dočasné. Příhraniční prostor je na německé straně hranice 
charakterem obdobný české straně, v území potenciálně dotčeném dosahem vlivů stavebních prací se zde 
nenachází souvislá obytná zástavba.  

Potenciální vlivy přesahující státní hranice lze proto hodnotit jako dočasné a nevýznamné, a to pouze 
v době výstavby. Pro jejich omezení není nutno přijímat žádná zvláštní opatření. 
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH 
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

Plynovodem bude dopravován topný plyn, tedy hořlavina, která tvoří se vzduchem výbušnou směs. 
Plynovod je hermeticky uzavřen proti vniknutí vzduchu a je pevnostně dimenzován na provozní tlak 
10 MPa. 

Při standardním provozu je riziko vzniku havárie nízké. 

V rámci projektu pro územní řízení jsou uvažována následující nestandardní situace a rizika, která jsou v 
následném stupni projektové přípravy rozpracována podle příslušných zákonů a norem. 

1. Projektové havárie 

Zásah nepovolané osoby (úmyslný/neúmyslný) 

V době výstavby je pohyb nepovolaných pracovníků po staveništi vyloučen (je zajištěn trvalý dozor). 
Hořlaviny, trhaviny a jiné nebezpečné látky jsou evidovány a manipulují s nimi pouze osoby pověřené. 
Použitý trubní materiál podléhá několikastupňové kontrole (přejímací zkoušky, kontrola kvality izolace, 
tlaková zkouška před uvedením do provozu, atd.). 

V době provozu je prováděna pravidelná kontrola trasy 1x měsíčně, a to motorizovaná kontrola 
v kombinaci s leteckou. Provádění zemních prací v ochranném pásmu plynovodu (4 m na každou stranu 
od osy potrubí) je zakázáno, popř. podléhá souhlasu provozovatele. 

Živelná pohroma (požár, povodeň) 

Pro zařízení staveniště zpracován havarijní řád a malý povodňový plán. 

Pravděpodobnost ohrožení při výstavbě (kdy není plynovod v činnosti) je pouze mechanická - poškození 
trubek, narušení stability výkopu, zasypání výkopu atd. 

Požár většího rozsahu (např. požár lesního porostu) v době výstavby, stejně jako v případě povodně může 
způsobit pouze mechanické poškození stavebního materiálu. V úsecích vedených přes pozemky určených 
k plnění funkce lesa není dovolena výstavba pomocných staveb, zřizování zařízení staveniště, parkování 
motorových vozidel, atp. 

Porušení technologické kázně 

Za omezení rizik vzniku havárií v průběhu výstavby zodpovídá zhotovitel stavby. Opatření při práci 
s otevřeným ohněm, opatření pro případ úniku ropných a jiných chemických látek je součástí havarijního 
plánu, který je zhotovitelem zpracován spolu s požárním zabezpečením staveniště. 

Znečištění podzemních a povrchových vod je předcházeno dobrým technickým stavem mechanismů, 
zajišťované preventivními kontrolami. Stroje jsou ponechány pouze v pracovním pruhu, a to pouze po 
dobu jejich činnosti. Ve stavebním pruhu nesmí být skladovány ropné produkty a jiné látky nebezpečné 
vodám. 

Při pracích, kde se používá otevřeného ohně nebo se provádí operace požárně nebezpečné, jsou 
předepsány následující zásady: 

• je vyklizen pracovní pruh od hořlavin 
• práce s otevřeným ohněm provádějí pouze vyškolení pracovníci, 
• je vypracován technologický postup prací v souladu s platnými požárními a bezpečnostními předpisy, 
• pracovní skupina je vybavena vhodnými hasícími prostředky, 
• je zajištěn trvalý dozor při požárně nebezpečných situacích, 
• opatření jsou operativně upřesňována podle povětrnostních podmínek, 
• je udržováno spojení (telefony, vysílačky) pro případ potřeby přivolání hasičské jednotky. 
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Veškeré svářečské práce na potrubí budou vykonávat svářeči, kteří mají kvalifikaci, která musí odpovídat 
požadavkům na použitou metodu a technologii svařování dle ČSN EN 287-1. Postup svařování bude 
ověřen. O provedených zkouškách bude vystaven protokol o schválení postupu svařování (WPAR) dle 
ČSN EN 288-3. 

Porušení technologické a pracovní kázně je předcházeno školením personálu, dodržováním a pravidelnou 
kontrolou technologických postupů při výstavbě, vypracováním přehledu opatření v případě havárií, včetně 
osob zodpovědných a pravidelné kontroly funkčnosti všech zařízení. 

Defekt materiálu 

V projektové dokumentaci je navržena a při výrobě, stavebně montážních pracích a pro uvádění do 
provozu jsou realizována technická opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti plynovodu. Plynovody jsou 
navrhovány a stavěny z nejkvalitnějších materiálů které jsou na evropském trhu dostupné. 

Nejvýznamnější jsou: 

• přejímací podmínky a zkoušky pro výrobu a přejímku potrubí u výrobce, 
• volba kvalitní izolace potrubí proti korozi, ověřena elektrojiskrovou zkouškou, 
• nutný technický dozor investora, 
• soulad se všem technickými předpisy a normami. 

Výstavba nového plynovodu je ukončena provedením stresstestu, který zaručuje dosažení maximálně 
možné bezpečnosti provozu a životnosti potrubí z úrovně současných znalostí. Při provozu plynovodu je 
periodicky kontrolován stav potrubí tzv. inspekčními ježky. Zjištěná zeslabení či porušení stěn potrubí jsou 
neprodleně sanována. 

Práce v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení 

Podzemní vedení křížící trasu projektovaného plynovodu i podzemní vedení probíhající v blízkosti 
výkopových prací budou před zahájením zemních prací přesně vytýčeny přímo v terénu. O vytýčení 
požádá vybraný zhotovitel příslušnou organizaci (provozovatele, vlastníka), která též stanoví způsob 
ochrany svého vedení proti poškození. Výkopové práce v ochranných pásmech podzemních vedení budou 
prováděny ručně. 

V ochranných pásmech nadzemních vedení není povoleno používání strojů, výkopové práce jsou 
prováděny ručně. Je možno dohodnout s provozovatelem vypínání nadzemních vedení, pak je povoleno 
použití strojů (za předpokladu, že nedojde k poškození vedení). Podmínky průjezdu ochranným pásmem 
a možnost podjezdu mechanismů pod vedením je nutno projednat s příslušným rozvodným závodem. 
Odpovědnost nese zhotovitel stavby. 

2. Havarijní rizika 

Nebezpečná situace 

Jako nebezpečná je klasifikována situace, kdy při odstraňování provozních poruch, čištění plynovodu 
apod., dochází k řízenému uvolňování tlaku v plynovodu. Veškeré práce jsou prováděny odbornými 
pracovníky za přísných bezpečnostních předpisů. 

Je nepravděpodobné, že by koncentrace unikajícího plynu v ovzduší dosáhla úrovně, která by mohla 
způsobit újmu živočichům či rostlinám. V případě úniku do půdy může lokálně dojít u vegetace k toxickému 
šoku. 

Porucha 

Porucha je závada nebo stav technologického zařízení, jehož oprava je zajištěna bezprostředně po jejím 
vzniku zaměstnanci provozovatele. Škoda vzniklá poškozením zařízení (klasifikovaná jako porucha) je 
vyšší než 20 000,- Kč a nepřesáhuje hranici 100 000,- Kč. 
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Havarijní situace a havárie plynovodu. 

Havarijní situací (havárií) se rozumí nekontrolovatelný únik plynu bez asistence hasičů, který může ohrozit 
osoby a objekty následným výbuchem nebo požárem. Možná škoda vzniklá poškozením zařízení či 
životního prostředí je vyčíslena částkou vyšší než 100 000,- Kč. 

Pojmem havárie plynovodu je označována možnost vzniku výbuchu nebo zapálení unikajícího plynu, popř. 
situace, kdy již k zapálení plynu došlo. 

Tab.: Uvažované případy havárií 

Typ havárie Způsob likvidace 
únik plynu bez následného hoření prostor se označí výstražnými prostředky, které se umístí mimo ohrožený prostor, 

veškerou činnost zajišťuje pohotovostní četa podle příslušných předpisů 
únik plynu s následným hořením likvidace se provádí stejným způsobem, jako u úniku bez hoření, v případě šíření 

požáru jsou povolány požární sbory 
únik plynu s výbuchem likvidace totožná s předchozími případy 

Po ohlášení havárie plynovodu (provozovatel, ohlašovna požáru) je na místo havárie přivolán vedoucí 
likvidace havárie a další organizace (požární jednotky, popř. jednotky integrovaného záchranného 
systému), orgány a osoby dle seznamu, uvedeného v havarijním plánu. Pro požární asistenci a likvidaci 
havarijní situace jsou vycvičeny a vybaveny havarijní a údržbářské čety. 

Vedoucí likvidace havárie se řídí havarijními a požárními řády a zodpovídá za úspěšné zvládnutí havárie. 
Tyto doklady jsou prověřovány při námětových cvičeních (spolupráce HZS po dohodě s provozovatelem). 

Pro zamezení poruch, a tedy i zamezení nebezpečí požáru a výbuchu, jsou prováděna bezpečnostní 
opatření vyžadující dodržování všech zákonných ustanovení, předpisů a norem, které se vztahují 
k výstavbě a provozu plynovodu, tj.: 

• vhodná volba trasy plynovodu a dodržení minimálních vzdáleností od jiných objektů (dle platných 
technických předpisů), 

• osazení chrániček u přechodu silnic, 
• uložení plynovodu do země s krytím dle příslušných technických předpisů a norem, 
• provedení předepsané ochrany proti korozi, 
• provedení zkoušky sváru prozářením, 
• provedením tlakové zkoušky před uvedením do provozu, 
• propláchnutí potrubí před natlakováním inertním plynem. 

Předpisově je tento problém řešen technickými pravidly TPG 90501 Základní požadavky na bezpečnost 
provozu plynárenských zařízení. Tato technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45 020 normativním 
dokumentem obsahujícím pravidla pro praxi podle 3.5 ČSN EN 45 020. Jsou vytvořena na základě 
konsensu a přijata na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů 
a organizací. Mají charakter veřejného dokumentu, jehož schválení se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
spočívají v těchto oblastech: 
• vedení trasy záměru v maximální míře trasou již existujícího plynovodu, 
• minimalizace prostorových nároků výstavby, 
• dodržení všech zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu i v oblasti ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví. 

Výsledkem procesu posouzení vlivů na životní prostředí bude dále řada zdůvodněných opatření, 
zaměřených na ochranu jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví. 

V rámci zpracování této dokumentace jsou navržena následující opatření: 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví 
• Zařízení staveniště nebude situováno v blízkosti obytných a/nebo rekreačních objektů. 
• Stavební a konstrukční práce v blízkosti obcí a obytných a rekreačních objektů, včetně související 

dopravy, nebudou prováděny v nočních hodinách a mimopracovních dnech. 

Ovzduší a klima 
• Součástí plánu organizace výstavby bude specifikace opatření k omezení prašných emisí a vynášení 

materiálu ze staveniště (např. očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista 
komunikací, neprovádění zemních prací v nepříznivých obdobích, omezení doby volného skladování 
sypkých materiálů, skrápění povrchu staveniště resp. další). Tato opatření budou požadována po 
dodavateli stavebních a konstrukčních prací, v průběhu výstavby dodržována a kontrolována. 

• Součástí plánu organizace výstavby bude specifikace opatření k omezení znečišťování ovzduší 
plynnými exhaláty (např. organizace dopravy, výhradní využití technologií a dopravních prostředků v 
dobrém technickém stavu, omezení zbytečného proběhu technologií a dopravních prostředků). Tato 
opatření budou požadována po dodavateli stavebních a konstrukčních prací, v průběhu výstavby 
dodržována a kontrolována. 

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 
• Stavební a konstrukční práce v blízkosti chráněného venkovního prostoru resp. chráněného 

venkovního prostoru staveb (tj. obytných a rekreačních objektů včetně jejich pozemků) nebudou 
prováděny v nočních hodinách. V denních hodinách bude prokazatelně zajištěno dodržení hygienických 
limitů hluku. 

Povrchová a podzemní voda 
• Zařízení staveniště nebude situováno v blízkosti vodních toků resp. vodních nádrží a/nebo vodních 

zdrojů. Zároveň zde nebude prováděno parkování a údržba mechanismů, ani zde nebudou skladovány 
závadné látky a/nebo lehce odplavitelný materiál. 

• Bude využívána technika v dobrém technickém stavu, úkapy ropných látek z techniky budou omezeny 
vhodnými opatřeními. 

• Při nátěrových a izolačních pracích nebude kontaminován terén, nátěrové a izolační hmoty a ředidla 
budou skladovány v záchytných vanách. 

• Pro mobilní techniku s otevřeným okruhem mazání (např. řetězové pily) budou používány biologicky 
degradovatelné oleje. 
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• Součástí plánu organizace výstavby bude havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo 
podzemních vod. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy k 
odstranění následků případné havárie. 

• Na staveništi budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých 
látek. 

• Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou skladovány v blízkosti vodních toků. 
• Provádění stavebních prací nebude negativně ovlivňovat odtokové poměry v lokalitě. 
• Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu eroznímu smyvu. 
• Před započetím stavby bude provedena inventarizace potenciálně dotčených objektů pro individuální 

zásobování vodou (studny), tyto objekty budou během výstavby a po jejím ukončení sledovány z 
hlediska kvantitativního i kvalitativního. 

Půda 
• Ornice bude skryta v celé šířce pracovního pruhu. 
• Hloubka skrývky bude stanovena na základě pedologického průzkumu. 
• Případné přebytky kvalitnějších zemědělských půd budou použity pro zvýšení úrodnosti okolních 

pozemků. 
• Při výstavbě budou učiněna opatření pro zabránění eroze půdy. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 
• Při následných projektových pracích bude podrobně lokalizován výskyt a dosah všech aktivních a 

potenciálních, popř. dosud neregistrovaných sesuvů. 
• Bude provedena podrobná inventarizace všech potenciálně dotčených zdrojů nerostných surovin, 

dobývacích prostorů, ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů. Případné vedení trasy v těchto 
územích bude projednáno se státní geologickou službou a provozními organizacemi. 

• Bude provedena podrobná inventarizace potenciálně dotčených poddolovaných území. Případné 
vedení trasy v těchto územích bude povoleno pouze na základě kladného expertního posudku. 

Fauna, flóra a ekosystémy 

Souhrn podmínek (omezení a úprav záměru): 
• V celé délce při přechodu trasy přes CHKO Český les bude navrženo maximální možné přimknutí trasy 

ke stávajícím průseku. 
• Bude zachována drobná vodní plocha - segment vegetačního screeningu B155. 
• V úseku sousedícím s PR Rybníčky u Podbořánek bude trasa umístěna na východní stranu stávajícího 

průseku vzdálenější od chráněného území. 
• Při přechodu údolí Debeřského potoka U Peruce bude trasa umístěna do stávajícího průseku. 
• Všechny kamenné snosy v celé délce trasy v blízkosti manipulačního pruhu budou zachovány. 
• V případě segmentu vegetačního screeningu B93 (lokalita střevle potoční) se nebude měnit podélný a 

příčný profil potoka, ani dočasně nebude vytvořen příčný stupeň v toku (nad 15 cm). 
• Budou dodržena termínová omezení pro stavbu ve vymezených vertebratologických lokalitách 

(v závorce jsou uvedeny měsíce kdy je stavební aktivita na lokalitách nevhodná): 
  2 - Svatá Kateřina (XII. - VII.) 
  4 - Bor u Tachova - jih (IV. - VI.) 
  5 -  Holostřevy (IV. - VII.) 
  6 - Milíkov (IV. - VII.) 
  7 - Trpísty - Úterský potok (jen segment B192) (XI. - VII.) 
22 - Syrovice - východ (IV. - VII.) 
33 - Hora Svaté Kateřiny - jih (IV. - VI.) 
45 - Podbořánky  (IV. - VII.) 
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• Bude proveden posun navržené trasy tak, aby nebyly vůbec narušeny následující segmenty 
vegetačního screeningu: B83, B84, B119, A10, A58. U následujících segmentů již byl posun proveden 
a je nutné na něm trvat: B31, B69, B92,  B166,  B212, B218. 

• Při případné změně trasy v projektové přípravě nebudou v žádném případě narušeny následující 
segmenty vegetačního screeningu:  B5, B52, B71, B75, B78, B85, B94, B102, B103, B109, B123, 
B134, B135, B138, B148, B155, B165, B167, B168, B169, B170, B175, B181, B184, B186, A4, A5, 
A14, A19, A21, A22, A23, A54, A55, A56, A62, A66, A57, A79, A80. 

• Trasa po definitivní stabilizaci bude  umístěna tak, aby kolem segmentů vegetačního screeningu A27, 
A28, A29, B116, B115 vedla pouze stávajícím průsekem. Tyto segmenty není možné narušit. 

• V případě segmentů vegetačního screeningu  B32, B76, B34, B91, B97, B99, B104, B117, B120, B122, 
B124, B156, B158, B160, B172, B205, B225, B228, B132, A27, A34, A46, A48, A67, A74, A75, A77, 
A78, bude minimalizován zásah maximálním využitím stávajícího průseku. 

• Obecně v celé trase nebude narušován vodní režim území se zvláštním zřetelem na segmenty 
vegetačního screeningu:  B8, B9, B32, B76, B97, B99, B156, B160, B205, B228, A48. 

• Přechod následujících toků může být proveden překopem, zásah musí být minimalizován . Jedná se o 
následující segmenty vegetačního screeningu: B8, B54, B59, B89, B100, B105, B133, B164, B173, 
B193, B208, B223, A2, A11. 

• Nebude narušeno prostředí středních a větších vodních toků, přechod trasy zde bude proveden 
průtlakem. Jedná se o následující segmenty vegetačního screeningu: B73 (Liboc), B79 (Ohře), B152 
(Střela), B180 (Mže), B191 (Úterský potok), A24 (Ohře). 

• Při přechodu následujících segmentů vegetačního screeningu bude stanoveným způsobem 
minimalizována šířka manipulačního pruhu: B3, B4, B8, B56, B60, B61, B74,  B76,  B80, B87, B88, 
B90, B109, B136, B137, B139, B142, B143, B144, B145, B150, B153, B154, B159, B171, B177, B190, 
B201, B221, B227, A3, A8, A13, A16, A64, A71. Pro segment B80 je navržena minimální možná šíře.  

• V segmentech vegetačního screeningu B141, A33, A82 nebudou poškozeny ani káceny vzrostlé 
stromy. Trasa, pokud nebude realizována průtlakem, nesmí zasáhnou do kolmých průmětů korun 
vzrostlých stromů. 

• Z důvodu zamezení škod při výstavbě bude zajištěno provádění "biologického stavebního dozoru" v 
pravidelných intervalech po dobu výstavby záměru odborně způsobilou osobou konzultovanou s 
příslušnými orgány ochrany přírody. 

• Bude minimalizován zásah přimknutím trasy ke stávajícímu produktovodu v dotčených lesních 
porostech č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. V lesním porostu č.1 je doporučeno maximální zúžení manipulačního 
pruhu a jeho navázání na lesní cestu. 

Souhrn podmínek pro omezení a kompenzaci vlivů na lokality soustavy Natura 2000: 
• Z důvodu zamezení rušení předmětů ochrany PO Novodomské rašeliniště - Kovářská při zimování, 

toku, hnízdění a vodění mláďat se stanovuje období měsíců XII.-VII, kdy je realizace stavby v úseku 
trasy procházející touto ptačí oblastí  vyloučena. 

• Z důvodu ochrany předmětů ochrany EVL Ohře před riziky stavební činnosti se stanovuje technologický 
postup pro překonání řečiště Ohře při stavbě varianty A plynovodu. Lze provést přechod buď průtlakem 
nebo přemostěním, žádné stavební mechanizmy nesmí vstupovat do řečiště. 

• Z důvodu ochrany předmětu ochrany EVL Doupovské hory před riziky stavební činnosti se stanovuje 
technologický postup pro překonání řečiště Liboce při stavbě varianty B plynovodu. Lze provést 
přechod buď průtlakem nebo přemostěním, žádné stavební mechanizmy nesmí vstupovat do řečiště. 

• Z důvodu ochrany předmětu ochrany EVL Kateřinský a Nivní potok před rušením při migracích se 
stanovuje období měsíců XII.-VII, kdy je realizace stavby v úseku trasy procházející touto EVL  
vyloučena. Dále se stanovuje, že stavební a jiné rušivé práce na lokalitě nebudou probíhat v denní 
době od 16.00 do 8.00. Doba výstavby úseku přes tuto EVL bude zkrácena na technologické minimum. 

• Stavební prácí v dotčených EVL budou probíhat  za účasti biologického stavebního dozoru. Tato 
odborně způsobilá osoba bude stanovena dohodou orgánu ochrany přírody a investora. 

Souhrn navržených kompenzačních opatření: 
• Na botanické lokalitě B18 bude vhodným způsobem zajištěn záchranný transfer dotčených exemplářů 

upolínu evropského (Trolius europaeus). 
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• V úseku sousedícím s PR Rybníčky u Podbořánek nebude zaházen výkop ornicí, k záhozu bude použit 
výhradně výkopek tak aby na manipulačním pruhu zůstal pouze holý substrát. 

• V úseku segmentu vegetačního screeningu B80 při zpětném zahrnování výkopu bude dodržena 
původní verifikace zeminy tak, aby drny trav zůstaly na povrchu. 

• V segmentech vegetačního screenigu B125 (Krušné hory) a B154 (Český les) bude vytvořeno 10 
kamenných snosů z kamenů přebývajících z výkopku. 

• Při výstavbě v segmentu vegetačního screeningu B192 (lokalita kuňky žlutobřiché) budou na 
manipulačním pruhu vymodelovány drobné periodické kaluže (v počtu cca 10) o hloubce do 0,5 m a 
velikosti do 10 m2. 

• Při výstavbě plynovodu bude zajištěn každodenní monitoring výkopů, tak aby nedocházelo k úhynům 
obratlovců (obzvláště plazů a obojživelníků). Výkop bude zkontrolován vždy ráno před započetím prací. 
V případě nálezu budou živočichové šetrně vyneseni a vypuštěni na vhodném místě. Do stavebního 
deníku bude pravidelně zaznamenáván čas kontroly a případné výnosy obratlovců. 

• Jako kompenzace negativních vlivů na druhy (zejména hmyz a ptactvo) a jejich biotopy bude 
provedena asanace náletových dřevin za podmínek stanovených orgánem ochrany přírody (přesná 
lokalizace, % ponechaných rozptýlených dřevin, termín asanace). Lokality vhodné pro asanaci jsou 
lokalizované na segmenty vegetačního screeningu: B52, B74, B77, B80, B102. Investor se zavazuje 
finančně se podílet na tomto opatření jednorázově po ukončení výstavby. 

• Jako kompenzace negativních vlivů na druhy a jejich biotopy bude zajištěno kosení několika 
nejcennějších ploch za podmínek stanovených orgánem ochrany přírody (přesná lokalizace, doba 
kosení, technologie). Lokality, kde je absence kosení v současnosti nejvíce problematická, jsou 
lokalizované na segmenty vegetačního screeningu: B8, B99, B154, B164. Kosení bude prováděno 
alespoň jedenkrát za dva roky. Investor se zavazuje finančně se podílet na tomto opatření po dobu 6 let 
od ukončení výstavby. 

• Je doporučena změna druhové skladby u dotčeného lesního porostu č. 6 a zvýšení zastoupení 
zpevňujících dřevin po obnově u dotčeného lesního porostu č. 10. Investor se zavazuje finančně se 
podílet na tomto opatření jednorázově po ukončení výstavby. 

Další opatření: 
• V lesních úsecích bude při výstavbě biologicky aktivní vrstva lesních půd odebrána a uložena na 

mezideponii určenou k tomuto účelu. 
• Zemní práce v úsecích s možným ohrožením okolních porostů budou prováděny s vyšší mírou 

opatrnosti, potenciálně ohrožená místa budou chráněna dočasně umístěnými bariérami. 
• Po ukončení výstavby bude zajištěn úklid staveniště a bezprostředního okolí a urovnání terénu do 

plynulé návaznosti na okolní terén. 
• V průběhu výstavby budou udržovány deponie výkopové zeminy tak, aby nedocházelo k šíření 

invazních a expanzivních druhů rostlin. Po ukončení výstavby a následné rekultivaci bude staveniště 
zkontrolováno, zda nedochází k šíření těcho druhů, v případě výskytu budou přijata příslušná opatření. 

Krajina 
• Lesní průseky budou udržovány pouze v minimální nezbytné šířce. 

Hmotný majetek a kulturní památky 
• Příprava stavby bude oznámena v časovém předstihu Archeologickému ústavu AV ČR. 
• V průběhu výstavby bude umožněn na plochách dotčených výstavbou archeologický dozor. 
• V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu prací budou okamžitě přerušeny práce a nález 

bude zajištěn proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález bude ohlášen stavebnímu úřadu, orgánu 
státní památkové péče a archeologickému ústavu. Dále bude postupováno podle dispozic těchto 
orgánů. 

• Bude zajištěna ochrana drobné soliterní architektury (např. Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, 
pomník, milník, smírčí kámen apod.). Eventuální přemístění bude předem konzultováno s orgány 
památkové ochrany. 
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Dopravní a jiná infrastruktura 
• Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť 

komunikací a přístupových cest. S výjimkou dočasných pracovních pruhů případně dočasných 
přístupových cest na zemědělské půdě nebudou vytvářeny nové komunikace a cesty v krajině. 

• Stavební doprava bude zajištěna převážně po hlavních komunikacích v území, s omezením pojezdů 
centry a vedlejších komunikací sídelních útvarů (měst a obcí). 

• Případná dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby budou dopravně organizačně 
vyřešena. 

Ostatní 
• Odpady nebudou ponechávány na místě. Odpady budou shromažďovány dle jejich druhů a následně 

odváženy a zneškodňovány odbornou firmou. U odpadů bude preferováno jejich znovuvyužití. S obaly 
bude přednostně nakládáno v režimu zákona o obalech. 
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D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ 
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Dokumentace hodnotí všechny složky životního prostředí dle požadavků zákona. 

Zvláštní pozornost je potom věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr 
charakteristické. Jde zejména o oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, oblast vlivů na flóru, faunu a 
ekosystémy a dále vlivy na půdy a povrchovou vodu. 

Pro oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví byly vypracována studie vyhodnocení vlivů na 
obyvatelstvo a veřejné zdraví, které je zaměřeno především na období výstavby. Hodnocení bylo 
provedeno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. 

V oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy byly vypracovány tyto studie: 
• vegetační screening, 
• botanický průzkum, 
• entomologický průzkum, 
• vertebratologický průzkum, 
• vliv na stabilitu lesních porostů. 

Vlastní hodnocení bylo provedeno jednak obecně, jednak v režimu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Byla zpracována tato hodnocení: 
• biologické hodnocení podle § 67 zákona, 
• hodnocení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 podle § 45í zákona. 

Hodnocení bylo provedeno držitelem autorizace k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona a 
k provádění posouzení podle § 45i zákona. 

Zadání jednotlivých průzkumů bylo stanoveno podle požadavků stanovených v Závěrech zjišťovacího 
řízení, rozsah hodnocení byl stanoven dle doporučení autorizované osoby a zkušeností zadavatele 
v souvislosti s realizací liniové stavby tohoto rozsahu. 

Možné vlivy na archeologické památky (hmotný majetek a kulturní památky) byly zpracovány formou tzv. 
archeologického screeningu, resp. bylo provedeno vyhodnocení stávajících a potenciálních 
archeologických lokalit v obou hodnocených trasách.  

Ostatní oblasti byly hodnoceny standardním způsobem, tj. porovnáním očekávaných vlivů záměru 
s legislativními předpisy nebo, pokud nejsou limity stanoveny, s celkovou únosností vlivů. 

Z části vyjádření, zaslaných obcemi a dotčenými orgány státní správy, vyplynul požadavek na podrobné 
posouzení některých dotčených složek životního prostředí, např. bonity půd, včetně vyčíslení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, popř. provedení hydrogeologického průzkumu v oblastech se zvýšenou 
ochranou podzemních vod nebo hodnocení souladu s rozvojovými zónami územních plánu jednotlivých 
dotčených správních celků. 

Velkou část některých požadavků nelze v této fázi projektové přípravy záměru v úplnosti akceptovat. Jak 
vyplývá z kapitoly D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace (strana 221 této dokumentace) nebyly k dispozici podklady, které umožní takto 
podrobné hodnocení. Záměr nemůže být z logiky věci součástí územních plánů obcí, stav projekční 
přípravy záměru neumožňuje promítnout trasu do katastrálních map. V současné době není účelné 
provádět podrobný hydrogeologický nebo inženýrskogeologický průzkum, pokud není trasa detailně 
stanovena. Nacházíme se ve fázi výběru varianty, která po vyhodnocení v celkovém součtu představuje 
menší součet negativních vlivů. Všemi požadavky jsme se přesto při zpracování dokumentace zabývali, 
místy ovšem s větší mírou obecnosti, vždy však byly záměry formulovány na základě posouzení 
nejnovějších dostupných dat a informací. 
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D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

V průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které 
by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. 
Podklady pro zpracování dokumentace (zejména projektové řešení záměru) obsahují všechny nezbytné 
informace. 

Projektové řešení záměru, které je podkladem pro zpracování dokumentace, je zpracováno na úrovni 
studie proveditelnosti. To znamená na úrovni vymezující základní technické řešení záměru, zejména trasy 
plynovodu, šířku ochranného pásma a šířku pracovních pruhů. Detaily technického řešení vedení proto 
nejsou k dispozici. Údaje uvedené v dokumentaci jsou v některých případech (což se týká zejména údajů o 
záborech ploch) pouze rámcové, vždy je však použit konzervativní (tedy bezpečný) přístup, který 
spolehlivě umožňuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí a jeho jednotlivé složky. 

Výhodou uvedeného přístupu je, že dokumentace pouze "nehodnotí" předem dané projektové řešení, ale 
také ho "ovlivňuje" s ohledem na ochranu jednotlivých složek životního prostředí. Následně zpracovávaná 
projektová dokumentace tak již bude zahrnovat doporučení a opatření pro minimalizaci negativních vlivů, 
vyplývající z procesu posouzení vlivů na životní prostředí. 

V rámci zpracování dokumentace byly provedeny všechny nezbytné průzkumy, potřebné pro zjištění stavu 
území a následnou specifikaci vlivů. 
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ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Údaje o vlivech jednotlivých variant na jednotlivé složky životního prostředí jsou předmětem části D, 
kapitoly I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (strana 160 této 
dokumentace). 

Rozdílnost rozsahu vlivů jednotlivých variant je dána zejména délkou jednotlivých variant a 
charakteristikou území, do kterého jsou jednotlivé varianty umisťovány. 

Původně byly navrženy celkem 3 varianty trasování plynovodu, které byly předmětem oznámení záměru: 

 Varianta A  trasování podél stávajících plynovodů Rozvadov - Hospozín - Sv. Kateřina. 

 Varianta B  trasování podél stávajících plynovodů, pouze v úseku mezi Mladoticemi 
a Chomutovem v novém území. 

 Varianta C  trasa využívá stávajících plynovodů pouze zčásti, odklání se u Přimdy a směrem na 
Planou, Teplou, Sokolov, Ostrov, Klášterec nad Ohří, Chbany po Chomutov vede v 
nové trase. 

Obr.: Schéma přehledu variant 

 
Na základě dalších průzkumů a hodnocení, provedených v rámci zpracování dokumentace, byla varianta 
C shledána z pohledu ochrany životního prostředí za neproveditelnou. Z pohledu téměř všech 
hodnocených složek životního prostředí vychází varianta C ve srovnání s variantami A resp. B výrazně 
méně příznivě. Z pohledu ochrany biotické složky životního prostředí, která je v daném případě 
rozhodující, má největší plošný kontakt s lesními pozemky, má nejvíce přímých střetů s lokalitami soustavy 
Natura 2000 a jako jediná zasahuje i do zvláště chráněného území. Počet nutných přechodů vodních toků 
je početně srovnatelný s výrazně delší variantou A. Díky spíše nevyhovující dopravní infrastruktuře území, 
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do kterého je varianta umístěna, nelze vyloučit druhotné vlivy při dopravě trubního materiálu (kácení 
stromů, atp.). Předpokládá se, že při výkopových pracích budou lokálně použity trhací práce. 

Z uvedených důvodů byla varianta C vyřazena z posuzování. Dále uváděné údaje k variantě C jsou proto 
uvedeny pouze pro celkové srovnání. 

 Varianta A  

Projektovaná délka trasy plynovodu ve variantě A je cca 235 km. Na trase je projektováno 12 traťových 
uzávěrů a 2 uzly komor, s průměrnou vzdáleností cca 19,5 km. Trasa je navržena v celé své délce do 
souběhu se stávajícími liniemi existujících plynovodů resp. dalších produktovodů. Pozemky, které jsou 
navrženy k výstavbě, jsou již zatíženy omezujícím ochranným a bezpečnostním pásmem stávajících linií 
tranzitních plynovodů. Napojení na českou plynárenskou soustavu je projektováno v trasových uzávěrech 
Hora Svaté Kateřiny, Bylany, Hospozín, Sviňomazy a Rozvadov. 

Tab.: Kriteria hodnocení varianty A 

Kritérium hodnocení Rozsah 
trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu cca 3,9 ha 
trvalé omezení ve využívání pozemků lesního půdního fondu cca 16 ha 
dočasný zábor pozemků zemědělského půdního fondu (výstavba) cca 696 ha 
dočasné omezení ve využívání pozemků lesního půdního fondu cca 122 ha 
délka koridoru cca 235 km 
přechod vodních toků 78x 
geologické poměry běžné 
stávající dopravní infrastruktura spíše vyhovující 
zásah do CHOPAV 2x 
kontakt s lokalitami soustavy Natura 2000 2x EVL, 1x PO 
přímý zásah do zvláště chráněných území 0 
křížení/kontakt/průchod prvky ÚSES 29x 
průchod CHKO 2x 
průchod přírodními parky 5x 

 Varianta B  

Projektovaná délka trasy plynovodu ve variantě B je cca 166 km. Na trase je projektováno 9 traťových 
uzávěrů a 1 uzel komor, s průměrnou vzdáleností cca 18,3 km. Trasa kopíruje koridor vymezený pro 
variantu A, a to od hraniční předávací stanice Hora Sv. Kateřiny až po Jirkov, kde se odklání na jih 
(generelně směrem na Žatec) a pokračuje ve zcela nové trase. Ke koridoru varianty A se připojuje opět v 
okolí Potvorova (okres Plzeň-sever) a pokračuje až k Rozvadovu, kde následně překračuje hranice České 
republiky. Napojení na českou plynárenskou soustavu je projektováno v trasových uzávěrech Hora Svaté 
Kateřiny, Malměřice, Sviňomazy a Rozvadov. 

Tab.: Kriteria hodnocení varianty B 

Kritérium hodnocení Rozsah 
trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu cca 3,6 ha 
trvalé omezení ve využívání pozemků lesního půdního fondu cca 12 ha 
dočasný zábor pozemků zemědělského půdního fondu (výstavba) cca 484 ha 
dočasné omezení ve využívání pozemků lesního půdního fondu cca 93 ha 
délka koridoru cca 166 km 
přechod vodních toků 56x 
geologické poměry běžné 
stávající dopravní infrastruktura spíše vyhovující 
zásah do CHOPAV 1x 
kontakt s lokalitami soustavy Natura 2000 1x EVL, 1x PO 
přímý zásah do zvláště chráněných území 0 
křížení/kontakt/průchod prvky ÚSES 25x 
průchod CHKO 1x 
průchod přírodními parky 4x 
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 Varianta C  

Projektovaná délka trasy plynovodu ve variantě C je cca 197 km. Na trase je projektováno 9 traťových 
uzávěrů a 1 uzel komor, s průměrnou vzdáleností cca 21,7 km. Tato nejseverněji položená varianta 
nejvíce zasahuje do nového území. Má "horský charakter", což se projevuje velkými výškovými rozdíly 
vyvýšených hřbetů a hlubokých údolí, která musí navrhovaný plynovod v pohoří Krušných hor překonat. 
Stavebně se jedná o obtížnou trasu se strmými svahy a nedostatkem sjízdných komunikací pro rozvoz 
trubního a ostatního stavebního materiálu. Trasování komplikují i dlouhá úzká údolí jejichž dno je ve 
většině případů zaplněno vodotečí, silnicí, železniční tratí, průmyslovou a bytovou zástavbou. Plynovod 
bude vybaven trasovými uzávěry, objekty čistících komor a v určených místech bude propojen se 
stávajícími plynovody. Napojení na českou plynárenskou soustavu je projektováno v trasových uzávěrech 
Hora Svaté Kateřiny a Rozvadov. 

Tab.: Kriteria hodnocení varianty C 

Kritérium hodnocení Rozsah 
trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu cca 3,4 ha 
trvalé omezení ve využívání pozemků lesního půdního fondu cca 20 ha 
dočasný zábor pozemků zemědělského půdního fondu (výstavba) cca 521 ha 
dočasné omezení ve využívání pozemků lesního půdního fondu cca 155 ha 
délka koridoru cca 197 km 
přechod vodních toků 74x 
geologické poměry složité 
stávající dopravní infrastruktura spíše nevyhovující 
zásah do CHOPAV 2x 
kontakt s lokalitami soustavy Natura 2000 4x EVL, 2x PO 
přímý zásah do zvláště chráněných území 1x 
křížení/kontakt/průchod prvky ÚSES 37x 
průchod CHKO 2x 
průchod přírodními parky 2x 

 

 Shrnutí  

Srovnáme-li uvedené varianty, lze za nejméně konfliktní označit variantu nejkratší, tedy variantu B, 
vedenou v souběhu se stávajícími plynovody, pouze v úseku mezi Mladoticemi a Chomutovem zasahující 
do nového území. Tato varianta je výslednou variantou, doporučenou v rámci výsledků hodnocení 
provedených v této dokumentaci. 

Varianta A, vedoucí v celé své délce podél stávajících produktovodů (plynovody, ropovod), zasahuje do 
území již zčásti dotčeného (nejvíce patrné na průsecích v lesních porostech). Tato varianta je však ze 
všech posuzovaných variant výrazně nejdelší a pochopitelně s sebou přináší početně více zásahů do 
potenciálně chráněných ploch (lesní porosty, nivy potoků, atd.). Tento fakt v konečném důsledku relativně 
vyvažuje zábor nového území v koridoru varianty B. 

Z pohledu téměř všech hodnocených složek lze variantu C označit za variantu, která v sobě kumuluje 
negativa obou předchozích variant a lze ji proto považovat za variantu nejméně vhodnou. Dochází zde 
k největšímu plošnému kontaktu s lesními pozemky, je nejvíce v přímém střetu s lokalitami soustavy 
Natura 2000 a jako jediná zasahuje do zvláště chráněného území. Díky spíše nevyhovující dopravní 
infrastruktuře nelze vyloučit druhotné vlivy při dopravě trubního materiálu (kácení stromů, atp.). 
Předpokládá se, že při výkopových pracích budou lokálně použity trhací práce. Počet nutných přechodů 
vodních toků je početně srovnatelný s výrazně delší variantou A. 

 

V rámci zpracování této dokumentace byly dále v rámci detailní rekognoskace terénu navrženy dílčí 
úpravy trasy s cílem omezit vlivy na přírodovědně hodnotné lokality. Tyto úpravy jsou projednány s 
oznamovatelem záměru a jsou nebo budou převzaty do projektové dokumentace spolu se zohledněním 
dalších podmínek pro minimalizaci nebo kompenzaci vlivů na životní prostředí.. V těchto případech nejde o 
nové variantní řešení, ale o detailní rozpracování projektu v rámci základních variant. 
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ČÁST F 
ZÁVĚR 

Dokumentace popisuje a hodnotí očekávané vlivy záměru velmi vysokotlakého plynovodu DN 1400 v 
úseku hranice SRN/ČR - Hora Sv. Kateřiny - Rozvadov - hranice ČR/SRN na životní prostředí. 

Záměr je na základě provedeného hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí proveditelný, 
doporučenou variantou je varianta B. 

Rozhodující vlivy záměru se projevují zejména v oblasti vlivů na biotickou složku životního prostředí, tj. v 
oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy. Pro tyto oblasti je navržena řada opatření pro minimalizaci resp. 
kompenzaci negativních vlivů. Tato opatření spočívají zejména v dílčích úpravách trasy, omezení doby 
výstavby a šířky pracovních pruhů při výstavbě resp. v následných opatřeních při rekultivaci území 
dotčeného výstavbou a managementu území dotčeného výstavbou. V případě realizace těchto opatření je 
záměr z hlediska vlivů na biotu přijatelný. 

V ostatních oblastech vlivů (vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima, vlivy hluku a 
dalších fyzikálních nebo biologických charakteristik, vlivy na podzemní a povrchovou vodu, vlivy na půdu, 
vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, vlivy na krajinu, vlivy na hmotný majetek a kulturní památky, 
vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu případně jiné vlivy) jsou vlivy záměru celkově nízké a 
akceptovatelné. I v těchto oblastech jsou však navržena opatření pro celkovou minimalizaci vlivů. 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Základní údaje o záměru 

Zemní plyn představuje důležitý energetický a ekologický zdroj energie. V souvislosti s nezbytností 
zajištění spolehlivých dodávek zemního plynu pro Českou republiku i pro střední Evropu je připravována 
výstavba nového velmi vysokotlakého plynovodu průměru 1400 mm v úseku hranice SRN/ČR - Hora Sv. 
Kateřiny - Rozvadov - hranice ČR/SRN. 

Tento připravovaný plynovod navazuje na mezinárodní severomořský plynovod Nord Stream a plynovod 
OPAL, umožňující dopravu zemního plynu z Ruska do Německa. Část tohoto plynu bude přivedena do 
kompresní stanice Olbernhau (SRN) na hranice s Českou republikou a odtud navrhovaným plynovodem 
do hraniční předávací stanice Hora Sv. Kateřiny (Ústecký kraj, okres Most), jejímž prostřednictvím dojde k 
propojení s českou plynárenskou soustavou. Přes území ČR je trasování plynovodu připravováno ve dvou 
územních variantách, scházejících se v hraničním uzlu Rozvadov (Plzeňský kraj, okres Tachov). Zde 
plynovod překračuje hranice a pokračuje na německé území. V průběhu trasy, kde dochází k souběhu se 
stávajícími plynovody, je uvažováno s několika dalšími propojeními s tuzemskou plynovodní sítí. 

Záměr je umisťován zčásti do nového území, zčásti je veden v souběhu se stávajícími (existujícími) 
plynovody nebo ropovody. Trasa je zvažována ve dvou variantách: 

 Varianta A  trasování podél stávajících plynovodů Rozvadov - Hospozín - Sv. Kateřina. 

 Varianta B  trasování podél stávajících plynovodů (jako ve variantě A), pouze v úseku mezi 
Mladoticemi a Chomutovem v novém území. 

Trasování variant je zřejmé z následujícího obrázku: 
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Plynovod bude zhotoven z ocelových trubek průměru cca 1400 mm (1,4 m), které budou uloženy pod 
terénem a překryty zeminou. 

Trubky budou přepravovány na trasu postupně podle potřeby a složeny podél rýhy. Spojování (sváření) 
bude prováděno na povrchu, potrubí bude posléze ukládáno do vykopané rýhy. Výkop rýhy pro pokládku 
plynovodu se bude provádět většinou strojně, v kritických místech je možno použít ručního kopání. Šíře 
výkopu ve dně se předpokládá 2,4 m. 

Pracovní pruh pro výstavbu plynovodu bude mít na zemědělských pozemcích šířku cca 36 m, na lesních 
pozemcích cca 30 m. V nutných (výjimečných) případech může být pracovní pruh i užší. Schéma 
uspořádání pracovního pruhu v  je zřejmé z následujících obrázků: 

 

 
Podchody pod železnicí, dálnicí a silnicemi I., II. a III. třídy jsou navrženy protlakem (tzn. bez narušení 
povrchu) ocelovou chráničkou, kolmo na osu komunikací. 

Součástí záměru je i rozšíření stávajících a dostavba nových obslužných zařízení, tedy: 
• hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny - rozšíření 
• hraniční předávací stanice Rozvadov - rozšíření 
• rozdělovací uzly 
• trasové uzávěry (opakující se ve vzdálenostech cca 20 km) - dostavba a rozšíření, 
• orientační sloupky na lomových bodech trasy, 
• čichačky na chráničkách u komunikací, 
• propojovací objekty katodické ochrany. 

Součástí záměru je dále uložení chráničky pro rozvod telekomunikačního kabelu, který bude uložen 
společně s plynovodem v jednom výkopu. 
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Základní údaje o možných vlivech záměru na životní prostředí 

Záměr se vyhýbá obydleným územím. Provoz plynovodu není zdrojem negativních zdravotních vlivů a 
rizik. Z plynovodu nejsou prováděny žádné výpusti do ovzduší, provoz plynovodu není zdrojem hluku ani 
dalších faktorů ovlivňujících životní prostředí nebo zdraví. Po dokončení výstavby plynovodu bude 
odpovídat stav území prakticky stávajícímu stavu. Možné vlivy na obyvatelstvo v období výstavby jsou 
dočasné, poměrně krátkodobé a celkově málo významné. 

Během standardního provozu nebude plynovod produkovat prakticky žádné emise do ovzduší, vlivy na 
ovzduší resp. klima jsou proto nevýznamné. Obdobně tak celkově málo významné jsou vlivy na ovzduší, 
dané provozem vozidel při pravidelných revizích plynovodu resp. v průběhu jeho výstavby. 

Plynovod není zdrojem hluku, záření, vibrací nebo jiných faktorů. V období provádění stavebních a 
konstrukčních prací lze očekávat zvýšené hladiny hluku, avšak při obytné zástavbě v rámci hygienických 
limitů. Tento vliv bude dočasný a poměrně krátkodobý. 

Při provozu plynovodu nejsou vypouštěny žádné odpadní vody nebo jiné škodliviny do povrchových vod. 
Nebude proto ovlivněna kvalita povrchových vod. Stejně tak nebudou provozem ovlivněny podzemní vody 
nebo vodní zdroje. 

Vlastní trasa plynovodu nevyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu, pouze po dobu provádění 
prací dochází k dočasnému záboru, na dobu do 1 roku. Trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního 
fondu je však nutné pro výstavbu dvou nových trasových uzávěrů, rozšíření stávajících trasových uzávěrů, 
rozdělovacího uzlu a hraniční předávací stanice. Tento trvalý zábor je stanoven na cca 3,9 ha u varianty A 
a cca 3,6 ha u varianty B. Ostatní zemědělské pozemky (varianta A cca 696 ha, varianta B cca 484 ha) 
budou bezprostředně po období výstavby (dočasný zábor kratší než 1 rok) zrekultivovány a vráceny k 
původnímu užití. Pokud jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, lze stanovit zábor na cca 16,2 ha u 
varianty A a cca 12,4 ha u varianty B. S omezením a dočasným odnětím lesních pozemků se počítá v 
lesních úsecích v rozsahu ochranného pásma plynovodu. Předpokládá se cca 122 ha u varianty A a cca 
93 ha u varianty B. 

Trasa se ve všech variantách vyhýbá poddolovaným a sesuvným územím, nedochází ke střetu s ložisky 
nerostných surovin. 

Jedním z hlavních očekávaných vlivů plynovodu je vliv na přírodní hodnoty území. Záměr se dotýká řady 
prvků obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny. Z tohoto důvodu byl pro vyhodnocení vlivů na přírodu 
zadán biologický průzkum v tomto rozsahu: 
• biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. 
• posouzení vlivu na evropsky významné lokality a/nebo ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
• vyhodnocení stability lesních porostů, 
• botanický průzkum, 
• ornitologický průzkum, 
• vertebratologický průzkum, 
• entomologický průzkum. 

Ze závěrů vyplývajících z analýzy a vyhodnocení vlivů realizace výstavby a provozování záměru na 
přírodní hodnoty území, včetně zákonem chráněných zájmů ochrany přírody, vyplývá následující srovnání: 
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Tab.: Srovnání variant A a B trasy plynovodu 

 Varianta A   Varianta B  
větší rozsah i doba výstavby - délka 235 km menší rozsah i doby výstavby - délka 166 km 
větší trvalý i dočasný zábor LPF menší trvalý i dočasný zábor LPF 
v celé trase vedena podél stávajících produktovodů zčásti vedena v nové trase, ta ale z velké většiny mimo přírodní 

stanoviště po agrocenózách 
prochází CHKO České středohoří (IV. zóna) a CHKO Český les 
(II. a III. zóna) - akceptovatelný vliv (při dodržení omezujících 
opatření)   

prochází pouze CHKO Český les (II. a III. zóna) - akceptovatelný 
vliv (při dodržení omezujících opatření)   

neprochází přímo žádným MZCHÚ, zasahuje do ochraných 
pásem dvou MZCHÚ - akceptovatelný vliv (při dodržení 
omezujících opatření)    

neprochází přímo žádným MZCHÚ, nezasahuje ani do ochraných 
pásem  

stejný vliv na lokality soustavy Natura 2000 - akceptovatelný vliv 
(při dodržení omezujících opatření)  

stejný vliv na lokality soustavy Natura 2000 - akceptovatelný vliv 
(při dodržení omezujících opatření) 

Nebylo provedeno srovnání z hlediska vlivů na ÚSES (možné pouze kvantitativní srovnání, nepodávající reálné zhodnocení 
výhodnosti či nevýhodnosti jednotlivých variant) 
zasahuje přímo do 3 registrovaných významných krajinných 
prvků - akceptovatelný vliv  

zasahuje přímo do 3 registrovaných významných krajinných 
prvků - akceptovatelný vliv (při dodržení omezujících opatření) 

přibližně stejný vliv na přírodní parky - akceptovatelný vliv  přibližně stejný vliv na přírodní parky - akceptovatelný vliv 
přibližně stejný vliv na hodnotné segmenty vegetace - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

přibližně stejný vliv na hodnotné segmenty vegetace - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

prochází cenným údolím Debeřského potoka u Peruce prochází cennými stepními stráněmi u Přívlak 
stejně intenzivní vliv na lokality zvláště chráněných druhů rostlin - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

stejně intenzivní vliv na lokality zvláště chráněných druhů rostlin - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

přibližně stejný vliv na lokality zvláště chráněných druhů 
obratlovců - akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných 
opatření) 

přibližně stejný vliv na lokality zvláště chráněných druhů 
obratlovců - akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných 
opatření) 

nižší vliv na lokality zvláště chráněných druhů hmyzu - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

výrazně větší vliv na lokality zvláště chráněných druhů hmyzu - 
akceptovatelný vliv (při dodržení ochranných opatření) 

Pro minimalizaci vlivů na druhy a společenstva je navržena řada podmínek a kompenzačních opatření 
(jejich souhrn viz kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí). 

Vlivy na krajinu jsou vzhledem k podzemnímu charakteru záměru celkově málo významné, navenek se 
budou projevovat pouze udržované průseky lesními porosty a nadzemní objekty. 

V trase záměru v libovolné z variant se nenachází žádné kulturní památky ani nemovitý hmotný majetek (s 
výjimkou pozemků), nelze však vyloučit možnost archeologického nálezu. 

Dopravní nároky za provozu plynovodu jsou prakticky nulové. Doprava v průběhu výstavby bude 
představovat špičkově několik desítek (výjimečně krátkodobě i stovek) těžkých nákladních, lehkých 
nákladních nebo osobních automobilů denně, což nepřekračuje akceptovatelnou míru. 

Jiné vlivy nelze očekávat. 

Lze shrnout, že nejvýznamnější vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí se odehrají v období výstavby 
plynovodu. Po ukončení výstavby a rekultivace a po uplynutí jistého času (na vzrůst zeleně) již nebude 
plynovod rušivou součástí území. 

Porovnání variant 

Ze srovnání variant vyplývá, že za nejméně konfliktní lze označit variantu nejkratší, tedy variantu B. 

Varianta A sice vede v celé své délce podél stávajících produktovodů (plynovody, ropovod), je však 
výrazně delší a pochopitelně s sebou tedy přináší početně více zásahů do potenciálně chráněných ploch 
(lesní porosty, nivy vodotečí  apod.). 
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ČÁST H 
PŘÍLOHY 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto posouzení. 

 

Seznam příloh: 

 

Příloha 1  Mapové a situační přílohy 
                  1.1 Situace širších vztahů 
                  1.2a - 1.2d Přehledná situace záměru 
                  1.3a - 1.3k Situace záměru, ekologické vztahy 
Příloha 2  Hodnocení vlivů na veřejné zdraví 
                  2.1 Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
Příloha 3  Biologické průzkumy a hodnocení 
                  3.1 Vegetační screening 
                  3.2 Botanický průzkum 
                  3.3 Vyhodnocení vlivů na stabilitu lesních porostů 
                  3.4 Vertebratologický průzkum 
                  3.5 Entomologický průzkum 
                  3.6 Biologické hodnocení 
                  3.7 Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 
Příloha 4  Hodnocení archeologických lokalit 
                  4.1 Vyhodnocení archeologických lokalit 
Příloha 5  Doklady 
                  5.1 Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru 

              z hlediska územně plánovací dokumentace 
                  5.2 Stanoviska orgánů ochrany přírody k možnému ovlivnění 

              evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí 
                  5.3 Vyjádření orgánů památkové péče k záměru z hlediska ochrany kulturních památek 
                  5.4 Autorizační osvědčení osob, které se podílely na zpracování dokumentace 

 

 

SOUČÁSTÍ ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTACE 
JSOU POUZE PŘÍLOHY 1.1 a 1.2a - 1.2d 
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