PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

V406/V407 KOČÍN - MÍROVKA,
NOVÉ VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznamovatel:

ČEPS, a.s.

V406/V407 KOČÍN - MÍROVKA, NOVÉ VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam zpracovatelů oznámení

Oznámení zpracoval:

Ing. Zdeněk Nehasil

Datum zpracování oznámení:

28. 9. 2009

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel
Corporation.

STRANA 1 z 56

V406/V407 KOČÍN - MÍROVKA, NOVÉ VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obsah
Titulní list
Seznam zpracovatelů oznámení ..........................................................................................................
Obsah ...............................................................................................................................................
Přehled zkratek .................................................................................................................................
Úvod ................................................................................................................................................

1
2
4
5

ČÁST A (ÚDAJE O OZNA MOVATELI) ............................................................................................ 6
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.

Obchodní fir ma ..........................................................................................................................
IČ ..............................................................................................................................................
Sídlo ..........................................................................................................................................
Oprávněný zástupce oznamovatele ..............................................................................................

6
6
6
6

ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU) ......................................................................................................... 7
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ........................................................................................................................ 7
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.I.9.

Název a zařazení záměru .................................................................................................. 7
Kapacita (rozsah) záměr u ................................................................................................. 7
Umístění záměru .............................................................................................................. 8
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry ..................................................... 9
Zdůvodnění potřeby záměr u a jeho umístění ................................................................... 10
Popis technického a technologického řešení záměru ......................................................... 13
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ................................... 17
Výčet dotčených územně samosprávných celků ............................................................... 18
Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů ...............................................................24

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ................................................................................................................ 27
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.

Půda ............................................................................................................................
Voda ............................................................................................................................
Ostatní surovinové a energetické zdroje .........................................................................
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ......................................................................

27
27
28
28

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ............................................................................................................. 28
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.

Ovzduší ......................................................................................................................
Odpadní voda .............................................................................................................
Odpady ......................................................................................................................
Ostatní .......................................................................................................................

28
28
29
29

ČÁST C (ÚDA JE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEM Í) ............................. 31
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠ ÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERIST IK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ........... 31
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOT NÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ...... 32
C.II.1.
C.II.2.
C.II.3.
C.II.4.
C.II.5.
C.II.6.
C.II.7.

Obyvatelstvo a veřejné zdraví .......................................................................................
Ovzduší a klima ............................................................................................................
Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky ............................................................
Povrchová a podzemní voda ..........................................................................................
Půda ............................................................................................................................
Horninové prostředí a přírodní zdroje .............................................................................
Fauna, flóra a ekosystémy ............................................................................................

32
32
33
33
35
36
37

STRANA 2 z 56

V406/V407 KOČÍN - MÍROVKA, NOVÉ VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.8. Krajina .........................................................................................................................
C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky ..............................................................................
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura ......................................................................................
C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí .........................................................................

40
41
41
42

ČÁST D (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ..... 43
D.I. CHARAKT ERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOST I ................................................................................................. 43
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví ............................................................................ 43
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima ................................................................................................. 44
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky ............................. 44
D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu ............................................................................ 46
D.I.5. Vlivy na půdu ................................................................................................................ 46
D.I.6. Vlivy na hor ninové prostředí a přírodní zdroje .................................................................. 47
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ................................................................................. 47
D.I.8. Vlivy na krajinu ............................................................................................................. 48
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ................................................................... 50
D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastr ukturu ......................................................................... 50
D.I.11. Jiné ekologické vlivy .................................................................................................... 50
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ................................................ 50
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 51
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, S NÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 51
D.V. CHARAKT ERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČIT OSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ........................................................................... 51
ČÁST E (POROVNÁ NÍ VARIA NT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) ................................................................... 52
ČÁST F (DOPLŇUJÍC Í ÚDAJE) .................................................................................................... 53
F.I.

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE ............................................................................................. 53

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE .................................................................... 53
ČÁST G (VŠEOBEC NĚ SROZUMITEL NÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) .............. 54
ČÁST H (PŘÍLOHY) ..................................................................................................................... 56
Příloha 1 Mapové a situační přílohy:
Příloha 1.1 Přehledná situace záměr u
Příloha 2 Doklady:
Příloha 7.1 Vyjádření příslušných stavebních úřadů z hlediska územního plánu
Příloha 7.2 Stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

STRANA 3 z 56

V406/V407 KOČÍN - MÍROVKA, NOVÉ VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Přehled zkratek
AC
AOPK
a.s.
BPEJ
ČEPS
ČEZ
ČGS
ČR
ČSN
DC
EIA
EVL
CHKO
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEK
NPP
NPR
NRBK
NV
LBC
LBK
OZKO
PO
PP
PR
PřP
PS
p.t.
PUPFL
PÚR
s.r.o.
SEKM
SCHKO
UCTE
ÚSES
ZPF
ZÚR

střídavý pr oud (ang. Alternating Current)
Agentura ochrany přírody a krajiny
akciová společnost
bonitovaná půdně-ekologická jednotka
část obchodního názvu společnosti ČEPS, a.s. (není zkratkou)
část obchodního názvu společnosti ČEZ, a.s. (není zkratkou)
Česká geologická služba
Česká republika
Česká technická norma (resp. dřívější Československá technická norma)
stejnosměrný pr oud (ang. Direct Current)
posouzení vlivů na životní prostředí (ang. Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí České republiky
nad mořem
nezávislá energetická komise
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
nadregionální biokoridor
nařízení vlády
lokální biocentr um
lokální biokoridor
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
ptačí oblast
přírodní památka
přírodní rezer vace
přírodní park
přenosová soustava
pod terénem
pozemky určené k plnění funkcí lesa
politika územního rozvoje
společnost s ručením omezeným
systém evidence kontaminovaných míst
správa chráněné krajinné oblasti
Unie pro koordinaci přenosu elektrické energie (ang. Union for the Co-ordination
of Transmission of Electricity)
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
V406/V407 KOČÍN - MÍROVKA, NOVÉ VEDENÍ 400 kV
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. (dále
jen zákon). Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a přináší údaje pro provedení
zjišťovacího řízení podle § 7 zákona, jehož cílem je, v souladu se zákonem, upřesnění informací, které je
vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní pr ostředí.
Zpracování oznámení proběhlo v červnu až září 2009. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů území.

STRANA 5 z 56

V406/V407 KOČÍN - MÍROVKA, NOVÉ VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
ČEPS, a.s.

A.2. IČ
25702556

A.3. Sídlo
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Andrew Gayo Kasembe
vedoucí odbor u rozvoje
ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel: 211 044 356
fax: 211 044 548
e-mail: kasembe@ceps.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměr u
V406/V407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV
Zařazení záměru
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., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona 216/2007 Sb., je záměr zařazen
následovně:
kategorie:

I

bod:

3.6

název:

Nadzemní vedení elektrické ener gie o napětí nad 110 kV a délce nad 15 km

sloupec:

A

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno a) a podléhá posuzování podle zákona vždy.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí České republiky.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacitní údaje ve vztahu k limitům dle přílohy č. 1 zákona jsou následující:
přenosové napětí:

400 kV

celková délka:

cca 120 km
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek 1:
Kraj
Jihočeský

Okres
České Budějovice

Obec
Dříteň
Hartmanice
Hluboká nad Vltavou
Horní Kněžeklady
Modrá Hůrka
Temelín

Žimutice

Tábor

Dolní Hořice
Hlavatce
Hodětín
Choustník
Chrbonín
Klenovice
Komárov
Košice
Krátošice
Krtov
Myslkovice
Radenín
Roudná
Sedlečko u Soběslavě
Skalice
Skopytce
Soběslav
Tučapy
Vlastiboř

Vysočina

Pelhřimov

Zálší
Dubovice
Eš
Humpolec
Kámen
Krasíkovice
Křeč
Leskovice
Moraveč
Mysletín
Nová Cerekev
Obrataň
Olešná

Katastrální území
Dříteň
Chvalešovice
Hartmanice u Žimutic
Jaroslavice u Kostelce
Štipoklasy
Modrá Hůrka
Březí u Týna nad Vltavou
Knín
Kočín
Litoradlice
Pořežany
Sobětice u Žimutic
Tuchonice
Žimutice
Nové Dvory u Pořína
Debrník
Hodětín
Choustník
Kajetín
Chrbonín
Klenovice u Soběslavi
Komárov u Soběslavi
Košice u Soběslavi
Krátošice
Krtov
Myslkovice
Kozmice u Chýnova
Radenín
Roudná nad Lužnicí
Sedlečko u Soběslavě
Rybova Lhota
Chabrovice
Skopytce
Nedvědice u Soběslavi
Brandlín u Tučap
Svinky
Vlastiboř u Soběslavi
Klečaty
Dubovice
Eš
Krasoňov
Kámen u Pacova
Nízká Lhota
Krasíkovice
Křeč
Leskovice
Moraveč
Mysletín
Nová Cerekev
Stanovice u Nové Cerekve
Obrataň
Šimpach
Sudkův Důl
Olešná u Pelhřimova
Plevnice

pokračuje >>

1

V uvedeném výčtu jsou zahrnuta nejen území, na kterých se záměr fyzicky nachází, ale i území, v jejichž blízkosti
záměr prochází. Územní jednotky (obce a katastrální území) jsou řazeny abecedně.
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Kraj

Okres

Obec
Pelhřimov

Střítež pod Křemešníkem
Věžná
Vyskytná
Vysoká Lhota
Zachotín

Jihlava

Havlíčkův Brod

Zlátenka
Žirov
Dudín
Kalhov
Opatov
Ústí
Havlíčkův Brod
Herálec

Kochánov
Lípa
Okrouhlička
Skorkov
Slavníč
Úhořilka
Úsobí

Katastrální území
Pelhřimov
Starý Pelhřimov
Čakovice u Pelhřimova
Hodějovice
Radětín
Služátky u Pelhřimova
Chvojnov
Strměchy
Jelcovy Lhotky
Střítež pod Křemešníkem
Věžná
Vyskytná
Sedliště u Častonína
Vysoká Lhota
Zachotín
Častonín
Zlátenka
Žirov
Dudín
Kalhov
Opatov u Jihlavy
Ústí u Humpolce
Květnov
Mírovka
Suchá u Havlíčkova Brodu
Herálec
Kamenice u Herálce
Mikulášov
Pavlov u Herálce
Kochánov
Dobrohostov
Chválkov
Lípa u Havlíčkova Brodu
Okrouhlička
Skorkov u Herálce
Slavníč
Úhořilka
Úsobí

Prostor a okolí záměru v uvedených obcích a katastrálních územích jsou pro účely zpracování tohoto
oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.
Přehledná situace záměru v měřítku 1:100 000 a územně správní členění území jsou doloženy v příloze 1.1
tohoto oznámení.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba dvojitého vedení 400 kV v úseku rozvodna Kočín - rozvodna Mírovka.
V souvislosti se zamýšlenou výstavbou nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Temelín je nezbytné
i posílení přenosové soustavy České republiky. Pro toto posílení jsou uvažovány následující stavby, které
jsou investicí provozovatele přenosové soustavy (společnost ČEPS, a.s.):
V případě realizace bloků s výkonem 2x1200 MW bude nutné vybudovat propojení rozvodny 400 kV Kočín
s rozvodnou 400 kV Mírovka novým dvojitým vedením 400 kV a posílit vazbu rozvodny 400 kV Mírovka na
přenosovou soustavu nasmyčkováním stávajícího vedení V413 Řeporyje - Prosenice do této stanice. V
případě realizace bloků s výkonem 2x1700 MW bude nutné, kromě uvedených opatření spojených s
vyvedením výkonu 2x1200 MW, navíc posílit schéma přenosové soustavy navýšením přenosové kapacity
na profilu Kočín - Přeštice zdvojením stávajícího vedení V432 Kočín - Přeštice a dále posílit vazbu rozvodny
400 kV Mírovka na přenosovou soustavu zdvojením stávajícího vedení V422 Mírovka - Čebín. Souvisejícími
akcemi jsou zaústění jednotlivých vedení a rozšíření a úpravy v koncových rozvodnách.
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Výkon rozšířené elektrárny Temelín bude vyveden (obdobně jako za stávajícího stavu) do rozvodny Kočín
stavbou vyvedení výkonu z elektrárny Temelín do rozvodny Kočín. Tato stavba je investicí provozovatele
elektrárny (společnost ČEZ, a.s.), nikoliv tedy provozovatele přenosové soustavy, a je předmětem
posouzení vlivů na životní prostředí vedeného v samostatném procesu 1.
Na přenosové soustavě České republiky je koncepčně připravována řada dalších záměr ů s účelem posílení
její spolehlivosti a přenosové schopnosti. Také tyto záměr y jsou, resp. budou, předmětem posouzení vlivů
na životní prostředí, zohledňujícím i jejich kumulativní vlivy. Totéž se týká i distribučních soustav. Všechny
výše uvedené stavby přenosové soustavy umožní nejen přenos výkonu rozšířené elektrárny Temelín, ale
zlepší i celkové přenosové poměr y. Nasmyčkování stávajícího vedení V413 do rozvodny 400 kV Mírovka
rozdělí nejdelší vedení 400 kV a zajistí vyšší variabilitu provozu, spolehlivost a bezpečnost chodu sítě
400 kV. Podobný účinek má i zdvojení zmiňovaných linek 400 kV, tj. V432 Kočín - Přeštice a V422 Mírovka
- Čebín. Jejich účelem tedy není pouze transport elektrické energie z elektrárny Temelín, ale také z jiných
zdrojů (včetně obnovitelných), a dále celkové zajištění spolehlivé funkce přenosové soustavy České
republiky.
Uvedené stavby proto nejsou jediným souhrnným investičním záměrem ani dílčími etapami dlouhodobého
záměru. Jsou (resp. budou) připravovány samostatně. Podléhají posouzení vlivů na životní prostředí, které
bude provedeno v čase jejich přípravy a kde budou vyhodnoceny také jejich kumulativní vlivy.
Záměr bude dále interferovat s rozvojovými záměry krajů a obcí (dopravní a technická infrastruktura,
urbanizace, rekreace apod.). Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje obou dotčených krajů
(v kraji Vysočina schválenými, v Jihočeském kraji v návrhu), jejichž součástí je i posouzení celkové
únosnosti a udržitelného rozvoje území. Z tohoto hlediska proto není očekávána významná kumulace
negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Zdůvodně ní pot řeby záměru
Záměr je navržen jako součást přenosové soustavy České republiky. Státní energetická koncepce České
republiky (SEK) předurčuje odpovědnost státu za vytvoření podmínek pro spolehlivé a bezpečné dodávky
energie za odpovídající cenu při respektování principů udržitelného rozvoje. Nastiňuje dlouhodobou vizi
naplnění energetických potřeb, která vychází z důkladných analýz spotřeby a optimálním způsobem
vyvažuje možnosti a potřeby země.
Mezi základní cíle a priority státní ener getické koncepce patří:
• nezávislost na cizích zdrojích energie,
• bezpečnost zdroj ů ener gie včetně jaderné bezpečnosti,
• spolehlivost dodávek všech druhů energie,
• princip udržitelného rozvoje, ve kterém je zahrnuta jak ochrana životního prostředí, tak ekonomický a
sociální rozvoj.
Přizpůsobení státní ener getické koncepce aktuálním podmínkám současného vývoje měla pr ovést Nezávislá
odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu (Nezávislá
energetická komise, NEK), která byla zřízena na základě usnesení vlády č. 77 ze dne 24. ledna 2007 v čele
s předsedou Akademie věd ČR Václavem Pačesem (odtud užívaný název "Pačesova komise").
Energetickou problematiku posuzovala komise ze čtyř hledisek: ekonomického, environmentálního,
bezpečnostního a společenského.

1

Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín. V době zpracování tohoto
oznámení jsou pro uvedený záměr vydány závěry zjišťovacího řízení. Bližší informace lze dohledat na informačním
systému EIA (http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP230).
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Výsledky komise jsou shrnuty do následujících zásad a dopor učení:
1. Podporovat opatření, která povedou k prohloubení konkurence na energetických trzích.
2. Přehodnotit svůj dosavadní postoj k unbundlingu (oddělení výroby a distribuce u energetických firem).
3. Umožnit nastar tovat příslušné schvalovací procesy (EIA), pokud ČEZ, jako hlavní domácí podnikatelský
subjekt v sektor u energetiky, zamýšlí zahájit výstavbu dalšího jaderného zdroje. Jaderná energetika
představuje jednu z ekonomicky i technologicky přijatelných variant výroby elektrické energie.
4. Neomezovat podnikatelská rozhodnutí v oblasti těžby hnědého uhlí a otevřít diskusi o těžebních
limitech podle jasně vymezených pravidel.
5. Do sektoru energetiky zasahovat pouze v případě, kdy to bude ve veřejném zájmu, případně to bude
vycházet z mezinárodních závazků, které ČR přijala.
6. Nepodporovat vývoj, vedoucí v dlouhodobém horizontu k dovozní závislosti české ekonomiky nejen
v případě ropy a plynu, ale i elektrické energie.
7. Považovat úspor y energií za mimořádně významnou součást formování dlouhodobé ener getické
strategie. Věnovat této oblasti zvýšenou pozornost, vyšší finanční prostředky než dosud a systémovou
podporu.
8. Pohlížet na obnovitelné zdroje jako na nezpochybnitelnou součást budoucího palivoenergetického
mixu.
9. Urychlit procesy schvalování investičních projektů v oblasti energetiky; v tomto smyslu provést revizi
stávajících zákonných i podzákonných norem a nařízení.
10. Věnovat zvýšenou pozornost rozvoji elektrických sítí v ČR, především možným vlivům plánovaných
nových bloků na spolehlivost elektrizační soustavy.
Vývoj výkonové bilance elektrizační soustavy ČR v maximu zatížení ve střednědobém výhledu ukazuje, že
pokud nedojde k výstavbě významnějšího zdroje, lze očekávat mírně přebytkovou výkonovou bilanci cca
do roku 2015 (podle referenčního scénáře). Po tomto roce nastává vyrovnání a následující roky, kdy je
výkonová bilance nedostatková, bychom museli krýt potřeby našich odběratelů dovozem ze zahraničí.
Průzkumy ukazují, že výkonová situace ve státech bezprostředně sousedících s ČR bude obdobná a je
pravděpodobné, že dovoz výkonu ze zahraničí bude stále obtížnější. Proto je třeba se na tuto nepříznivou
výkonovou situaci připravit a v dostatečném předstihu zahájit přípravu výstavby nového zdroje, schopného
spolehlivě reagovat na požadavky odběratelů.
V oblasti zdrojů primár ní energie počítá NEK s ropou, plynem a uhlím, s podporou obnovitelných zdrojů
energie, především biopaliv, a v závěr u dlouhodobého výhledu i s nutností výstavby nových jaderných
energetických bloků. Takto koncipovaná vize české energetiky, spolu s důrazem na úspory energie a na
snižování energetické náročnosti národního hospodářství, má silný potenciál přispět ke snižování
ekologické zátěže na celém území České republiky a snížit závislost na dovozech primár ních zdrojů energie.
I přes rostoucí podíl alter nativní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů nemohou tyto
technologie nahradit podíl jaderné energetiky jako jednoho z hlavních zdr ojů dodávajícího elektrickou
energii v základním pásmu zatížení. Bez jader né energie je jakákoliv naděje na snížení emisí CO2 a oxidů
způsobujících kyselé deště pouhou iluzí a utopií.
Vzhledem k omezeným zásobám hnědého uhlí je v období kolem roku 2020 plánována výstavba nových
jaderných zdrojů. Společnost ČEZ, a.s., reálně uvažuje s bloky s jednotkovým výkonem přesahujícím
1000 MW (až 1700 MW) umístěnými v areálu stávajícího jader ného zdroje Temelín. Tím by byl dosažen
výkon elektrárny, původně plánované v této lokalitě (tj. cca 4000 MW), resp. převýšen původně plánovaný
výkon v této lokalitě o 1400 MW (při užití bloků o výkonu 1700 MW).
Přísné podmínky pro bezpečnost pr ovozu jaderných elektráren, zohledněné kritériem N-2 (tj. schopnost
spolehlivého vyvedení výkonu jader né elektrárny i při výpadku dvou nezávislých pr vků v okolí elektrárny)
podmiňují provoz nových bloků jaderné elektrárny posílením schématu přenosové soustavy v okolí nového
zdroje výstavbou nových přenosových prvků. Zásadním řešením z hlediska spolehlivého a hospodár ného
provozu (významné snížení ztrát činného výkonu v přenosové soustavě) je propojení uzlů 400 kV Kočín a
Mírovka novým dvojitým vedením.
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Účelem záměru je tedy zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy
České republiky v souvislosti se záměrem výstavby nových energetických zdrojů. Je vyvolán požadavky na
spolehlivý pr ovoz systému elektrizační soustavy a souborem závazků, plynoucích pro přenosovou soustavu
z legislativy České republiky i Evr opské unie a z pravidel propojených evropských energetických soustav
(UCTE). Platná legislativa přímo ukládá provozovateli přenosové soustavy zajišťovat rozvoj přenosové
soustavy a povinnost bezodkladně přijmout opatření pro nápravu. Splnění závazků, přijatých jak
provozovatelem přenosové soustavy (ČEPS, a.s.), tak i vládou ČR, podmiňuje zachování účasti České
republiky v mezinárodním propojení přenosové soustavy a funkcionalitu jednotného evropského trhu s
elektrickou energií.
V neposlední řadě přispěje záměr ke zvýšení spolehlivosti dodávek ve spotřební oblasti kraje Vysočina,
napájené z transformace 400/110 kV Mírovka.
Umíst ění záměru, varianty řešení
Záměr je navržen v jedné variantě trasy, která představuje relativně nej kratší spojku obou koncových bodů
a zároveň se v maximální míře vyhýbá pr vkům zvláštní ochrany přírody a krajiny a lesním porostům. Trasa
je v souladu se Zásadami územního rozvoje obou dotčených krajů (na území kraje Vysočina schváleny, na
území Jihočeského kraje v přípravě). Zároveň je v souladu s vládou schválenou Politikou územního rozvoje
České republiky. Z těchto důvodů nejsou uvažovány jiné varianty trasování.
V průběhu posuzování vlivů na životní prostředí bude vedení trasy optimalizováno na základě zjištěných
skutečností (zejména z hlediska ochrany přírody a krajiny) formou pomístních úprav. Tyto úpravy budou
mít charakter lokálních úprav trasy, umístění stožárů resp. dalších parametrů vedení. V tomto případě
nepůjde o novou variantu trasy, ale o úpravu trasy navržené. Z lokálního hlediska však lze hovořit
o určitém variantním řešení.
Z potenciálních referenčních variant jsou uvažována tato řešení - nerealizace záměru (varianta nulová) a
vedení celé nebo části trasy podzemním kabelovým vedením (varianta "kabel"). K těmto řešením lze říci
následující:
Varianta nulová

Nulovou variantu představuje neprovedení záměru v předkládaném trasování a/nebo
technickém řešení. To by mělo za následek nezbytnost zajištění přenosu výkonu
z elektrárny Temelín a zajištění spolehlivosti a přenosové schopnosti energetické
soustavy České republiky jiným způsobem, který však v daném prostoru není
k dispozici.

Varianta "kabel"

Varianta náhrady vzdušného vedení podzemním je často diskutovanou otázkou.
V žádném případě však nejde (a to celosvětově) o běžné rutinní řešení. Naopak,
v napěťové úrovni 400 kV jde v delších úsecích vedených volnou krajinou o řešení
prakticky nerealizovatelné. Pomineme-li otázky ekonomické (pouze pro informaci podzemní vedení je řádově dražší než vedení vzdušné), rozhodují otázky technické a
provozní i otázky vlivů na životní prostředí. Jde zejména o tyto ukazatele:
• Jedno vedení se skládá ze tří fází, s ohledem na požadované přenášené výkony
by musely být pro každou fázi vždy dva kabely paralelně. Protože jde o dvojité
vedení, je nutno umístit v trase celkem 12 kabelů. Tyto kabely nemohou být
uloženy těsně vedle sebe z důvodu odvodu jejich ztrátového tepla do země bez
vzájemného ovlivňování. Z toho vyplývá relativně velká šířka výkopu pro jejich
uložení.
• Ochranné pásmo kabelového vedení je ze zákona 3 m od krajního kabelu, to
vede k celkovému koridoru širšímu než 14 m, v němž je zákaz výsadby
jakýchkoliv porostů.
• V ochranném pásmu je nezbytné zřídit bez výjimky souvislou zpevněnou
obslužnou komunikaci, umožňující při výstavbě pohyb tahače a návěsu s
kabelovým bubnem, při následném provozu potom příjezd k nadzemním
objektům (kabelové komory, přechodové stanice, kompenzační stanice).
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• Kabel lze vyrobit v největší délce cca 650 m, pro větší délky je nutno použít
kabelových spojek, které se uloží do suché železobetonové jímky (kabelové
komor y) o r ozměrech cca 10x6x2 m. Tyto jímky, rozmístěné po délce trasy
přibližně po 600 metrech, musí být přístupné z povrchu terénu pro údržbu.
• Vzhledem k vysokým ztrátovým kapacitním proudům kabelů pro 400 kV, by bylo
nutno řešit umístění oplocených kompenzačních stanic s kompenzačním
zařízením, s ochranným pásmem 20 m od oplocení.
• Při případném přechodu ze vzdušného vedení na podzemní kabelové (resp.
naopak) při kombinaci obou konstr ukčních typů vedení musí být zajištěna
ochrana kabelu proti přepětí. To představuje vybudování oplocených
přechodových stanic o rozměrech cca 50 x 50 m s bleskojistkami, kabelovými
koncovkami a dalším zařízením, s ochranným pásmem 20 m od oplocení.
• Při výstavbě je nutné provedení bezvýhradně souvislého výkopu šíře 10 m,
hlubokého 2 m v celé délce kabelové trasy, ve skalních úsecích rozrušení podloží
trhavinou, přesun cca 20 m3 hmot na běžném metru. I v případě možnosti
odkládání zeminy vedle výkopu při provádění je nutno odvézt cca 5 m3 zeminy
z každého běžného metru a dovézt cca 5 m3 písku na pískové lože pro kabely.
• Vzhledem k průměru jednotlivých kabelů (min. 15 cm) a požadavkům na
mechanizované pokládání (zatahování) nelze reálně uvažovat se změnou směru
trasy mezi sousedními kabelovými komorami.
• U podzemního vedení je velmi obtížné řešení poruch při provozu (vyhledání místa
poruchy, oprava poškozeného místa). Doba zásahu se pohybuje nikoliv v řádu
hodin až dní (jako u vzdušného vedení), ale týdnů až měsíců.
Obě uvedené referenční varianty nepřinášejí řešení účelu záměru a nejsou proto ani smysluplnými
variantami pro posouzení vlivů na životní prostředí.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje
Záměr po technické a technologické stránce odpovídá normě ČS N EN 50341 Elektrická venkovní vedení s
napětím nad AC 45 kV, která stanovuje obecné technické požadavky pro navrhování staveb nadzemního
vedení elektrické energie.
Základní údaje jsou následující:
Celková délka vedení:

cca 120 km

Napěťová soustava:

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem

Jmenovité napětí:

400 kV AC (nejvyšší napětí 420 kV)

Jmenovitá frekvence:

50 Hz

Maximální proudové zatížení:

2280 A

Ochrana před úrazem:

ochrana živých částí:

polohou

ochrana neživých částí: uzemněním s rychlým vypnutím
Vodiče:

svazek lanových vodičů s ocelovým jádrem
a opletením z hliníkové slitiny

Izolace:

izolátorové závěsy

Zemnicí lana:

ocelohliníková lana kombinovaná
s optickými vlákny

Stožáry:

jednodříkové, ocelové příhradové konstrukce,
typ "Donau"
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Ochrana proti korozi:

žárové zinkování, nátěr (odstín bude zvolen
s ohledem na začlenění do krajiny)

Základy stožárů:

betonové dělené, hloubka založení do cca 3,5 m
(podle únosnosti podloží)

Údaje o trase
Trasa záměru je zřejmá z přílohy 1.1 tohoto oznámení.
Trasa vychází z rozvodny Kočín jižním směrem, láme se východně, pokračuje v souběhu se stávajícím
vedením 400 kV (V474), překročí Hněvkovickou vodní nádrž a v k.ú. Tuchonice se odpoutá od stávajícího
vedení 400 kV. Asi 1,5 km pokračuje v souběhu se stávajícím vedením 110 kV a směřuje sever ně. Za obcí
Horní Kněžeklady (část Štipoklasy) se láme východně, západně míjí Hartmanice, Klečaty, jižně Komárov,
severně Vlastiboř, Nedvědice, Sedlečko u Soběslavě, jižně Krátošice, Skopytce, severně Choustník, jižně
Krtov a západně Chr bonín. U obce Obrataň (část Sudkův Důl) se vedení dostává do souběhu se stávajícím
vedením 110 kV. Od obce Obrataň prochází v krátkém souběhu se stávajícím vedením 110 kV, aby za obcí
Kámen v něm pokračovalo až k obci Dubovice. U Dubovic se vedení láme severně ke stávajícímu vedení
200 kV (V207), se kterým pokračuje až k obci Strměchy. Trasa vedení se postupně stáčí severně, obec Ústí
míjí západně, Mikulášov jihovýchodně, Herálec (část Kamenice u Herálce) jihozápadně. U obce Mikulášov
je trasa vedení situována do souběhu se stávajícím vedením 110 kV až k obci Lípa, od Lípy pokračuje
souběh s vedením 400 kV (V420) až k silnici I/38 Jihlava - Havlíčkuv Brod a dále s vedením 110 kV až před
rozvodnu Mírovka. Do rozvodny je vedení zaústěno od jihovýchodu.
Trasa vedení prochází především zemědělskou krajinou, lesním porostům se maximálně vyhýbá.
Údaje o konstrukci
Venkovní (vzdušné) vedení je tvořeno řadou stožárů, nesoucích vodiče. Jedno vedení je tvořeno vždy třemi
fázovými vodiči, násobná vedení potom v násobcích počtu tří fázových vodičů. V daném případě jde o
dvojité vedení, tj. s celkem šesti fázovými vodiči.
Stožáry vedení se dělí dle jejich funkce na tzv. kotevní a tzv. nosné.
Kotevní stožáry mají robustnější konstr ukci a nacházejí se vždy v lomových bodech trasy a dále v místech,
kde to vyžaduje statický výpočet. Jejich hlavním účelem je jednak udržet tíhové zatížení vodičů, jednak
výslednice tahových reakcí vodičů ze sousedních úseků (a to i v případě, kdy tah působí pouze
jednostranně) a výslednice sil v lomových bodech trasy. Z toho vyplývá, že čím větší je úhel lomu trasy,
tím robustnější musí být konstrukce kotevního stožáru.
Nosné stožár y se nacházejí v přímých úsecích mezi lomovými body (kotevními stožáry) a jejich hlavním
účelem je udržet tíhové zatížení vodičů. Nosné stožáry jsou proto lehčí konstrukce než stožár y kotevní.
Stožáry (a další pr vky vedení) jsou navrženy i s ohledem na klimatické podmínky tak, aby přenesly veškerá
v úvahu připadající zatížení větrem a námrazou.
Pro vedení bude použit jako základní typ "Donau". Stožáry jsou ocelové příhradové konstr ukce,
šroubované, chráněné proti korozi zinkováním v tavenině (včetně základových dílů) a nátěrem. Nosné
stožáry jsou typizované pro vedení 2 x 400 kV, jednodříkové. Kotevní stožáry jsou rovněž jednodříkové,
navržené pro různé úhly lomu.
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Obr.: Schéma základních typů stožárů pro dvojité vedení 400 kV

Základní výška stožárů typu "Donau" je cca 41,5 metr ů nad terénem. Tato výška je v případě potřeby
zvyšována v modulu 4 m tak, aby byla dodržena minimální výška vodičů nad terénem resp. hygienické
požadavky.
Přehled základních parametr ů stožár ů je uveden v následující tabulce:
Tab.: Přehled základních parametrů stožárů typu "Donau"
typ stožáru
nosný
nosný zesílený
kotevní pro 20°
kotevní pro 40°

rozměry nad zemí
4,0 x 6,6 m
4,0 x 6,6 m
12,7x 12,7 m
22,3 x 22,3 m

hmotnost
18,6 t
22,3 t
34,8 t
46,2 t

Minimální výška vodičů nad zemí je 8 metrů, a to v místech největšího pr ůhybu mezi stožáry. Tím je
zajištěna ochrana proti nebezpečnému dotyku vedení např. lidmi nebo živočichy. Ptáci mohou usednout na
jednotlivé fázové vodiče, aniž by byli ohroženi elektrickým proudem. Ohrožení by mohlo vzniknout pouze v
případě spojení těla ptáka s dalším fázovým vodičem nebo se zemí (resp. s uzemněnou konstr ukcí
stožáru), což není vzhledem ke vzdálenostem mezi vodiči a konstrukcí možné 1.
Z uvedených technických parametr ů vedení bohužel vyplývá i požadavek na nezbytnost poměrně
dominantního vedení záměru krajinou. Stožáry totiž musí být umístěny zpravidla na vrcholech terénních
vyvýšenin v trase (nebo v jejich blízkosti), jinak by nebylo možno zajistit v úsecích mezi stožáry minimální
bezpečnou výšku vodičů. Stejně tak vzdálenost jednotlivých stožár ů, která je dána pr ůhybem vodičů mezi
nimi, nelze libovolně měnit. Případný požadavek na zvětšení rozestupu stožárů je možno (do jisté míry)
řešit zvětšením jejich výšky, což ovšem vede i k jejich celkově robustnější konstrukci. Ještě
problematičtější je případná změna trasy vedení, zejména v krátkých úsecích. Každý nově vzniklý lomový
bod musí totiž být vybaven robustním kotevním stožárem, kter ý zesiluje negativní působení v krajině. V
ideálním případě by mělo být vedení pokud možno přímé, s minimem lomových bodů a tím i minimálním
počtem kotevních stožárů.
Základy stožárů jsou železobetonové, řídce armované, provedené dle statického výpočtu na základě
provedeného inženýrskogeologického průzkumu a odpovídající základovým poměr ům v podloží. Na terén
vystupují pouze části základů pod jednotlivými stoj kami stožárů, hlavní hmota základů (včetně pr ostoru
mezi jednotlivými stoj kami stožár ů) je skryta pod terénem. Přehled základních parametr ů základů je
uveden v následující tabulce:

1

Vedení, které je předmětem záměru, má vzdálenost mezi jednotlivými fázemi resp. mezi fázemi a konstrukcí stožáru
větší než 5 metrů. Rozpětí křídel našich největších ptáků přitom nepřesahuje 2,5 metru, u naprosté většiny druhů je
ještě mnohem menší. Tím je spolehlivě dodrženo ustanovení § 5a, odst. (6), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, které požaduje vybavit budovaná nebo rekonstruovaná nadzemní vedení vysokého napětí
ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. Ochranným prostředkem, který
účinně zabraňuje usmrcování ptáků elektrickým proudem, je konstrukce stožárů a geometrie vedení.
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Tab.: Přehled základních parametrů základů stožárů
typ stožáru
nosný
nosný zesílený
kotevní pro 160°
kotevní pro 140°
kotevní pro 120°

objem betonu
45,6 m3
72,7 m3
127,1 m3
127,1 m3
127,1 m3

Jako fázové vodiče se běžně používají lana s ocelovým jádrem a hliníkovým opletením (Al-Fe). Ocelové
jádro zajišťuje zejména statické parametr y vodiče (pevnost v tahu), hliníkové opletení potom přenos
elektrické energie (nízký elektrický odpor). Fázové vodiče mají vzhledem k provozovanému napětí poměrně
malý průměr. Za vlhka se proto na povrchu vodičů může projevovat tzv. korona, projevující se drobnými
výboji, které zvyšují ztráty ve vedení. Pro omezení ztrát kor onou se proto u vyšších napěťových úrovní
používají svazkové vodiče, kdy každá fáze je vedena dvoj- až čtyřsvazkem lan. V daném případě je
uvažováno s trojsvazky.
Zvolená napěť ová úroveň ovlivňuje ztráty při přenosu elektrické energie. Vedení přenáší výkon s
nejmenšími ztrátami tehdy, je-li provozováno s přirozeným výkonem, tj. když přenáší jen tzv. činný výkon.
Přirozený výkon přitom vzrůstá se čtvercem napětí. Vlastnosti vedení se tedy přizpůsobují tak, aby
přenášený výkon odpovídal přirozenému výkonu vedení. Přirozený výkon venkovního vedení 400 kV je
596 MW (pro ilustraci - u venkovního vedení 220 kV pouze 127 MW).
Vodiče jsou na stožárech upevněny pomocí izolátorových závěsů délky cca 5 metrů.
Na ochranu před atmosférickou elektřinou je vedení vybaveno jedním nebo dvěma zemnicími lany. Ta jsou
natažena nad fázovými vodiči a slouží jako ochrana před přímým úderem blesku do vedení. Zemnicí lana
se běžně používají v kombinaci s optickými vlákny, po kter ých jsou vedeny datové spoje (telekomunikace,
signalizace elektrických ochran mezi konci vedení pro jeho bezpe čný provoz).
Údaje o ochranných pás mech
Ochranná pásma nových venkovních vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění. Ochranné pásmo vedení je podle citovaného zákona prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti:
•

20 m od krajního vodiče (pro vedení 400 kV).

Při vyložení krajních vodičů od osy nosného stožáru (typ "Donau") 14,5 m a ochranném pásmu 20 m je
tedy celková šířka ochranného pásma 69 m.
V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení zřizovat stavby či
zřizovat konstrukce, skladovat výbušné nebo hořlavé látky, provádět zemní práce, dále je zakázáno
vysazovat chmelnice, nechávat r ůst porosty nad výšku 3 m, provádět činnost ohrožující spolehlivost a
bezpečnost provozu vedení nebo životy, zdraví a majetek osob a činnosti znesnadňující přístup k vedení.
Údaje o údržbě a revizích
Údržba a revize vedení je dána platnými předpisy a spočívá zejména v těchto činnostech:
• údržba a revize vlastního vedení,
• protikorozní ochrana nadzemních částí ocelových konstrukcí,
• údržba ochranných pásem vedení přenosové soustavy.
Běžná údržba se provádí na základě výsledků kontrol a prohlídek. Periody údržbových prací jsou
následující:
•
•
•
•

pochůzková kontrola po trase vedení
letecká kontrola
preventivní lezecká pr ohlídka stožárů
podrobná lezecká prohlídka stožárů

1x za
1x za
1x za
1x za

rok
3 roky
5 let
10 let
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Údaje o výstavbě
Výkopy základů:

Ve fázi provádění výkopů základů stožárů budou na staveništi provozovány
mechanismy zajišťující sejmutí ornice a podorničí a bezprostředně navazující
výkopové práce pro založení stožáru a odvoz výkopové zeminy.
Použitá technika: rypadlo, nákladní automobily.

Betonáž základů:

Základy stožárů budou vyplňovány mokrou betonovou směsí, kterou nebude nutno v
době zrání vlhčit.
Použitá technika: nákladní automobily, domíchávací automobily, ponorný vibrátor +
dieselagregát.

Stožáry:

Konstrukční pr vky stožárů (válcované profily) se spoj ují přímo na staveništi šrouby,
jen některé detaily jsou svařovány jako větší celky u dodavatele konstrukcí. Na
staveništi pak budou již postavené stožár y opatřeny nátěrem.
Použitá technika:
dieselagregát.

nákladní

automobily,

autojeřáb,

elektrické

utahováky

+

Izolátory, fázové vodiče: Na stožáry jsou zavěšeny izolátor y, které jsou předem připraveny jako celek.
Fázové vodiče budou na izolátor y navěšeny přes kladky. Nejdříve bude taženo
syntetické nebo kevlarové lano, na které se připevní fázový vodič. Natažením
tažným zařízením a upevněním na izolátor y, včetně umístění rozpěrek bude tento
proces ukončen. Zemnicí lana budou tažena stejným technologickým postupem. Při
tažení vodičů je i z technologických důvodů požadováno, aby nedošlo ke kontaktu
vodičů se zemí.
Použitá technika: nákladní automobily, traktor, navíjecí a brzdné zařízení +
dieselagregát, montážní plošina, mobilní výsuvný jeřáb.
Údaje o demontáži
Životnost vedení se pohybuje v řádu mnoha desítek let. Případná demontáž tedy bude následovat až po
této době. Při demontáži vedení budou na staveništi provozovány mechanismy zajišťující nejdříve sejmutí
vodičů a dále pak obdobné operace jako při stavbě a montáži. Lana budou svěšena a rozřezána na části po
cca 100 m, stočena a naložena na vozidla k odvozu. Izolátor y budou svěšeny a odvezeny. Stožáry budou
za pomoci techniky (jeřáb a naviják) demontovány na díly schopné naložení na nákladní vozidla. Základy
stožárů budou odstraněny 1 metr pod úroveň povrchu a převrstveny zeminou resp. ornicí.

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

po roce 2015

Předpokládaný termín dokončení:

po roce 2018
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraje:

Jihočeský

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 2
370 76 České Budějovice
tel.: 386 720 111
fax: 386 359 049

Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
tel.: 564 602 111
fax: 564 602 420

obce:

Dříteň

Obec Dříteň
Dříteň 152
373 51 Dříteň
tel.: 387 991 121
fax: 387 991 240

Hartmanice

Obec Hartmanice
Hartmanice 22
373 65 Dolní Bukovsko
tel.: 385 726 111

Hluboká nad Vltavou

Město Hluboká nad Vltavou
Masarykova 36
373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: 387 001 322
fax: 387 001 320

Horní Kněžeklady

Obec Hor ní Kněžeklady
Horní Kněžeklady
375 01 Horní Kněžeklady
tel.: 385 737 090

Modrá Hůr ka

Obec Modrá Hůr ka
Modrá Hůr ka
375 01 Týn nad Vltavou 1
tel.: 385 726 457

Temelín

Obec Temelín
Temelín 104
373 01 Temelín
tel.: 385 734 311, 385 734 379
fax: 385 734 379

Žimutice

Obec Žimutice
Žimutice
373 66 Žimutice
tel.: 385 737 041
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Dolní Hořice

Obec Dolní Hořice
Dolní Hořice 50
391 43 Dolní Hořice
tel.: 381 299 010

Hlavatce

Obec Hlavatce
Hlavatce
392 01 Hlavatce
tel.: 381 591 064

Hodětín

Obec Hodětín
Hodětín
391 65 Hodětín
tel.: 381 219 851

Choustník

Obec Choustník
Choustník
391 18 Choustník
tel.: 381 592 117, 381 592 181
fax: 381 592 117

Chrbonín

Obec Chrbonín
Chrbonín
391 55 Chrbonín
tel.: 381 298 186, 381 298 069

Klenovice

Obec Klenovice
Klenovice 69
392 01 Klenovice
tel.: 381 524 844

Komárov

Obec Komárov
Komárov 32
392 01 Soběslav
tel.: 381 591 365

Košice

Obec Košice
Košice 47
392 01 Košice
tel.: 381 270 141
fax: 381 270 169

Krátošice

Obec Krátošice
Krátošice
392 01 Soběslav
tel.: 381 592 204, 381 592 184

Krtov

Obec Krtov
Krtov
391 18 Krtov
tel.: 381 592 253
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Myslkovice

Obec Myslkovice
Myslkovice 59
391 16 Myslkovice
tel.: 381 520 161
fax: 381 520 161

Radenín

Obec Radenín
Radenín 61
391 20 Radenín
tel.: 381 298 036 (obecní úřad)

Roudná

Obec Roudná
Roudná
392 01 Roudná
tel.: 381 520 016

Sedlečko u Soběslavě

Obec Sedlečko u Soběslavě
Sedlečko u Soběslavě
392 01 Sedlečko u Soběslavě
tel.: 381 522 332

Skalice

Obec Skalice
Skalice 48
391 11 Skalice
tel.: 381 524 066

Skopytce

Obec Skopytce
Skopytce
391 18 Skopytce
tel.: 381 592 153

Soběslav

Město Soběslav
náměstí Republiky 59/I
392 01 Soběslav
tel.: 381 508 111
fax: 381 524 143

Tučapy

Obec Tučapy
Tučapy 19
391 26 Tučapy
tel.: 381 594 736

Vlastiboř

Obec Vlastiboř
Vlastiboř
392 01 Vlastiboř
tel.: 381 591 090

Zálší

Obec Zálší
Zálší
391 81 Zálší
tel.: 381 580 055, 381 580 881

Dubovice

Obec Dubovice
Dubovice 22
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 322 461
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Eš

Obec Eš
Eš 41
395 01 Eš
tel.: 602 602 869

Humpolec

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec
tel.: 565 518 111
fax: 565 518 199

Kámen

Obec Kámen
Kámen 16
394 13 Kámen
tel.: 565 426 670

Krasíkovice

Obec Krasíkovice
Krasíkovice 19
393 01 Pelhřimov
tel.: 603 356 358

Křeč

Obec Křeč
Křeč 95
394 95 Křeč
tel.: 565 492 384

Leskovice

Obec Leskovice
Leskovice 51
393 01 Leskovice
tel.: 565 394 298

Moraveč

Obec Moraveč
Moraveč 110
393 01 Moraveč
tel.: 565 394 129

Mysletín

Obec Mysletín
Mysletín
396 01 Mysletín

Nová Cerekev

Městys Nová Cerekev
Nová Cerekev 276
394 15 Nová Cerekev
tel.: 565 394 127, 565 394 114
fax: 565 394 208

Obrataň

Obec Obrataň
Obrataň 204
394 12 Obrataň
tel.: 565 441 190

Olešná

Obec Olešná
Olešná 94
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 323 772
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Pelhřimov

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 351 111, 565 323 527

Střítež pod Křemešníkem

Obec Střítež pod Křemešníkem
Střítež pod Křemešníkem
393 01 Střítež pod Křemešníkem

Věžná

Obec Věžná
Věžná 25
395 01 Pacov
tel.: 565 492 165

Vyskytná

Obec Vyskytná
Vyskytná 74
394 05 Vyskytná
tel.: 565 395 254

Vysoká Lhota

Obec Vysoká Lhota
Vysoká Lhota
395 01 Vysoká Lhota

Zachotín

Obec Zachotín
Zachotín
393 01 Zachotín
tel.: 565 395 943

Zlátenka

Obec Zlátenka
Zlátenka
395 01 Zlátenka

Žirov

Obec Žirov
Žirov
393 01 Žirov

Dudín

Obec Dudín
Dudín 26
588 05 Dušejov
tel.: 567 275 413

Kalhov

Obec Kalhov
Kalhov 50
588 42 Větrný Jeníkov

Opatov

Obec Opatov
Opatov
588 05 Opatov
tel.: 567 272 372

Ústí

Obec Ústí
Ústí 88
588 42 Ústí
tel.: 567 275 206
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Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 497 111
fax: 569 497 197

Herálec

Obec Herálec
Herálec 257
582 55 Herálec
tel.: 569 432 624
fax: 569 445 185

Kochánov

Obec Kochánov
Kochánov 40
582 53 Štoky
tel.: 569 459 463

Lípa

Obec Lípa
Lípa 93
582 57 Lípa
tel.: 569 437 121
fax: 569 437 121

Okrouhlička

Obec Okrouhlička
Okrouhlička 48
582 53 Štoky
tel.: 569 459 433
fax: 569 459 433

Skorkov

Obec Skor kov
Skorkov
582 53 Skor kov
tel.: 569 447 182

Slavníč

Obec Slavníč
Slavníč
582 55 Slavníč
tel.: 569 445 341

Úhořilka

Obec Úhořilka
Úhořilka 22
582 53 Úhořilka
tel.: 569 459 319

Úsobí

Městys Úsobí
Úsobí 43
582 54 Úsobí
tel.: 569 447 110, 569 435 110
fax: 569 435 110
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
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.
Záměr se nachází ve správním obvodu těchto stavebních úřadů:
Městský úřad Hluboká nad Vltavou

Městský úřad Hluboká nad Vltavou
Stavební úřad
Masarykova 36
373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: 387 001 338, 387 001 328
fax: 387 001 320

Městský úřad Týn nad Vltavou

Městský úřad Týn nad Vltavou
Stavební úřad
nám. Míru 2
375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 385 772 233, 385 772 234
fax: 385 731 624

Městský úřad Bechyně

Městský úřad Bechyně
Stavební úřad
nám. T.G.Masaryka 2
391 65 Bechyně
tel.: 381 477 045
fax: 381 477 049

Městský úřad Chýnov

Městský úřad Chýnov
Stavební úřad
Gabrielovo náměstí 7
391 55 Chýnov
tel.: 381 297 166
fax: 381 297 880

Městský úřad Sezimovo Ústí

Městský úřad Sezimovo Ústí
Stavební úřad
Dr. E. Beneše 21
391 01 Sezimovo Ústí
tel.: 381 201 140, 381 201 141
fax: 381 263 179

Městský úřad Soběslav

Městský úřad Soběslav
Stavební úřad
náměstí Republiky 55/I
392 01 Soběslav
tel.: 381 508 140, 381 508 146
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Městský úřad Tábor

Městský úřad Tábor
Stavební úřad
Žižkovo náměstí 3
390 15 Tábor
tel.: 381 486 181, 381 486 180
fax: 381 486 100

Městský úřad Veselí nad Lužnicí

Městský úřad Veselí nad Lužnicí
Stavební úřad
nám. T.G. Masaryka 26/I
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: 381 548 160
fax: 381 583 721

Městský úřad Černovice

Městský úřad Černovice
Stavební úřad
Mariánské nám. 718
394 94 Černovice
tel.: 565 492 102

Městský úřad Humpolec

Městský úřad Humpolec
Stavební úřad
Horní náměstí 300
396 88 Humpolec
tel.: 565 532 322
fax: 565 518 199

Městský úřad Pacov

Městský úřad Pacov
Stavební úřad
nám. Svobody 1
395 01 Pacov
tel.: 565 455 125, 565 455 126
fax: 565 455 133

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov
Stavební úřad
Solní 1814
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 351 111

Magistrát města Jihlavy

Magistrát města Jihlavy
Stavební úřad
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava
tel.: 567 167 210, 567 167 211

Městský úřad Havlíčkův Brod

Městský úřad Havlíčkův Brod
Stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 497 212, 569 497 215
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Úřad městyse Štoky

Úřad městyse Štoky
Stavební úřad
Štoky 261
582 53 Štoky
tel.: 569 459 101
fax: 569 459 297

Rozhodnutí o stanovení příslušného stavebního úřadu k provedení územního řízení a vydání stavebního
povolení je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj a bude provedeno následně.
Otázka správních řízení, vedených v souvislosti se zásahem do zvláště chráněných území resp. ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (pokud k nim dojde), bude řešena na základě
výsledků biologických průzkumů a hodnocení, které budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí. Správním úřadem bude v těchto případech místně příslušný orgán ochrany přírody, tj. buď
krajský úřad, nebo příslušná správa chráněné krajinné oblasti.
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Trvalý zábor ZPF a PUPFL bude realizován na pozemcích určených pro zastavěné plochy nadzemních částí
betonových základů, pokud v každém jednotlivém případě přesáhnou 30 m2. Předpokládá se (na straně
bezpečné), že tato plocha bude překročena u všech nosných i kotevních stožárů.
Dočasný zábor bude nutný pro stavební a montážní práce, pojezdový pruh a příjezdové cesty. Doba
výstavby se předpokládá déle než 1 rok.
Omezení a dočasné odnětí PUPFL 1 se předpokládá v šíři ochranného pásma a je vázán vedení trasy přes
lesní pozemky. Kácení v lesních porostech se předpokládá v délce cca 5,6 km, dále nelze vyloučit zásah do
okrajových částí lesních porostů.
V souvislosti s výstavbou bude dočasné odnětí PUPFL prováděno pouze v nezbytně nutných případech.
Trvalý zábor:

ZPF (or ná půda):
PUPFL (lesní půda):

cca 2,3 ha
cca 0,05 ha

Dočasný zábor:

ZPF (or ná půda):
PUPFL (lesní půda):

cca 122 ha
cca 25 ha

B.II.2. Voda
Pitná voda:

bez nároků

Požární voda:

bez nároků

Ostatní voda:

bez nároků

Výstavba:

spotřeba vody:
zdroj (prostor výstavby):
zdroj (výrobna betonových směsí):

spotřeba nespecifikována (běžná)
dovoz - cister ny, balená pitná voda
vlastní zdroj

1

Odnětí z PUPFL dle zákona č. 289/95 Sb.: "Odnětí pozemků 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.".
Stavba vedení je stavbou s omezenou dobou životnosti.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

bez nároků

Zemní plyn:

bez nároků

Výstavba:

pohonné hmoty:
beton:
ocel:
fázové vodiče:
zemnicí lano:
poznámka:

spotřeba nespecifikována (běžná)
cca 25 000 m3
cca 10 000 t
cca 2 x 1100 km (trojsvazek)
cca 2 x 120 km (1x vč. optického kabelu)
vše jednorázově, bez nároků
na pravidelný odběr.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Údržba, revize:

intenzita dopravy:
druh vozidel:

jednotky vozidel za rok
lehká (terénní) osobní, výjimečně těžká

Výstavba:

intenzita dopravy:

variabilní (jednotky, špičkově desítky
vozidel za den v lokalitě výstavby)
převážně těžká nákladní

druh vozidel:

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Provoz:

bez výstupů

Výstavba:

nespecifikováno (provoz běžné techniky)

B.III.2. Odpadní voda
Provoz:

bez výstupů

Výstavba:

bez výstupů (na staveništi mobilní WC)
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B.III.3. Odpady
Provoz:

zařazení, množství:

odpady z elektrického a elektronického
zařízení (skupina 16 02) - bez obsahu
nebezpečných složek, množství
nespecifikováno (malé)
odpadní obaly (skupina 15 01) - převážně
bez obsahu nebezpečných složek,
s výjimkou obalů obsahujících zbytky
nebezpečných látek (kód 15 01 10) - obaly
nátěrových hmot, množství
nespecifikováno (malé)
kovy (skupina 17 04) - bez obsahu
nebezpečných složek, množství
nespecifikováno (malé)

Výstavba:

nakládání:

předávání odborným firmám, recyklace

poznámka:

problematika odpadů je bezproblémově
řešitelná v rámci platné legislativy

zařazení, množství:

stavební a demoliční odpady (skupina 17)
- převážně bez obsahu nebezpečných
složek, tisíce tun za dobu výstavby
odpady z elektrického a elektronického
zařízení (skupina 16 02) - bez obsahu
nebezpečných složek, jednotky tun za
dobu výstavby
odpadní obaly (skupina 15 01) - převážně
bez obsahu nebezpečných složek,
s výjimkou obalů obsahujících zbytky
nebezpečných látek (kód 15 01 10) - obaly
nátěrových hmot, jednotky tun za dobu
výstavby
kovy (skupina 17 04) - bez obsahu
nebezpečných složek, desítky tun za
dobu výstavby

nakládání:

předávání odborným firmám, recyklace

poznámka:

problematika odpadů je bezproblémově
řešitelná v rámci platné legislativy

provoz:

bez produkce, výjimečně projevy koróny
(do LA = 50 dB/5 m)
do LA = 80 dB/5 m

B.III.4. Ostatní
Hluk:

výstavba:
Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány
ionizující záření:
elektromagnetické záření:

Další fyzikální nebo biologické faktory:

zdroje nejsou používány
splňuje požadavky nařízení vlády
č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví
před neionizujícím zářením
nejsou používány
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B.III.5. Doplňující údaje
Výstavba ani provoz záměru nebude produkovat žádné další významné výstupy do životního prostředí.
Součástí záměru nejsou terénní úpravy, stožáry budou umístěny na stávajícím terénu.
Provoz ani výstavba záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Riziko spojené s provozem záměru je minimální a
nevymyká se běžně přijímaným rizikům. Vedení neohrožuje svoje okolí. Je navrženo na klimatické
podmínky příslušné lokality, je pravidelně revidováno a je jištěno automatickými ochranami. Nelze zcela
vyloučit nepředvídatelné události resp. zásah třetí strany (havárie letadla apod.). V takovémto případě by
mohlo dojít ke zhroucení stožáru resp. pádu vodiče na terén, což by mohlo v krajním případě ohrozit
přítomné osoby, živočichy nebo způsobit požár. Automatické ochrany v takovémto případě vypínají linku,
další opatření závisí na vzniklé situaci.
Riziko poškození životního prostředí resp. veřejného zdraví, spojené s výstavbou záměru, je minimální a
nevymyká se běžně přijímaným rizikům stavebních resp. konstr ukčních prací.
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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 na území Jihočeského kraje a kraje Vysočina.
Záměr je v kontaktu se zákonnými pr vky ochrany přírody. To prakticky znamená:
• Dotčené území nezasahuje do velkoplošného chráněného území.
• Záměr je v prostorovém kontaktu s maloplošným chráněným územím - národní přírodní památka
Jankovský potok. Další chráněná území nejsou dotčena.
• Záměr se okrajově dotýká se lokalit soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality).
• V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby a jejím bezprostředním okolí) se nacházejí prvky
územního systému ekologické stability, a to na lokální i regionální úrovni.
• Dotčené území není součástí přírodního par ku.
• Záměr se dotýká řady významných krajinných prvků ze zákona.
Bližší popis uvedených pr vků je předmětem části C, kapitoly 7. Fauna flora a ekosystémy (strana 37 tohoto
oznámení).
Dotčené území nezasahuje přímo do aktivního těžebního prostor u, nenachází se zde žádné zdroje
nerostných surovin. V dotčeném území je evidován výskyt starých důlních děl a poddolovaných území,
nejsou evidovány žádné sesuvné jevy nebo svahové pohyby.
V koridoru vymezeném pro výstavbu jsou evidovány staré ekologické zátěže. V trase se nenacházejí žádné
významné geologické nebo paleontologické památky.
V dotčeném území se nachází ochranná pásma vodních zdr ojů podzemních vod a přírodního léčivého
zdroje. Dotčené území zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Třeboňská
pánev.
Dotčené území se bezprostředně nedotýká zastavěného území obcí.
V dotčeném území se nenacházejí kultur ní ani historické památky, nelze vyloučit přítomnost latentních
archeologických nalezišť.
Dotčené území nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V dotčených obcích trvale bydlí cca 84 296 obyvatel 1. Naprostá většina z tohoto počtu žije v
urbanizovaném prostor u (zástavbě) měst a obcí (jen v nej větších dotčených městech - Hluboká nad
Vltavou, Soběslav, Humpolec, Pelhřimov a Havlíčkův Brod - bydlí cca 64 805 obyvatel).
Celkový počet bezprostředně dotčených obyvatel je potom do cca tisícovky osob, bydlících v pásmu
volného kontaktu se záměrem, do cca stovky osob v užším kontaktu se záměrem a cca jednotek osob v
bezprostřední blízkosti ochranného pásma záměru (týká se města Pelhřimov, k.ú. Radětín).
Zdravotní stav obyvatel v dotčeném území nebyl pro účely zpracování oznámení zjišťován.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduš í
Ve vztahu k záměru je stávající kvalita ovzduší v území nepodstatná.
Území, kter ými prochází trasa záměru, nejsou zařazeny mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Dle sdělení odbor u ochrany ovzduší MŽP, publikovaného ve Věstníku MŽP, částka 6 z června 2009 (údaje
za rok 2007) nedochází v zónách Jihočeského kraje a kraje Vysočina k překr očení hodnot imisních limitů
pro PM10, NO2 a benzen.
Klimat ické faktory
Trasa záměru prochází klimatickými oblastmi MT10, MT9, MT7, MT5 a MT3 (dle Quitta).
Jedná se o mír ně teplé klimatické oblasti, charakterizované následovně:
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 9 - dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mír ně teplým
jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
MT 7 - normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mír ně teplým
podzimem, zima je normálně dlouhá, mír ně teplá, suchá až mír ně suchý s krátkým trváním sněhové
pokr ývky.
MT 5 - normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období
normální až dlouhé, s mírným jarem a mír ným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně chladná,
suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou.
MT 3 - krátké léto, mírné až mír ně 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 pokr ývky.
1

Dle údajů ČSÚ z roku 2008.
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Z hlediska normy ČS N EN 50341-3-19, kterou jsou dány technické požadavky na vedení, prochází trasa
námrazovými oblastmi N0, N1, N2, N3, N5 a N8. V těchto oblastech lze použít pro realizaci vedení
standardních technických řešení 1.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
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
stacionár ní zdroje hluku (průmysl), mohou být zvýšené hladiny hluku.
Vibrace
V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací.
Ionizující záření
V dotčeném území je provozována elektrárna Temelín, která je zdrojem radioaktivních výpustí do ovzduší a
do vodotečí. T yto výpusti jsou limitovány a kontrolovány Státním úřadem pro jader nou bezpečnost (vč.
nezávislých organizací) a jejich vliv na obyvatelstvo je hluboko v pásmu přirozeného ozáření.
Problematika elektrárny Temelín resp. nového jaderného zdroje v této lokalitě je předmětem samostatného
procesu posouzení vlivů na životní prostředí.
Neionizující záření
V dotčeném území jsou provozovány pouze běžné zdroje elektromagnetického záření telekomunikačního
charakteru a dále elektrorozvodná síť.
Ostatní
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Trasa vedení Kočín - Mírovka náleží z hlediska vodopisného členění do hlavního povodí České republiky povodí Labe 1-00-00 (úmoří Severního moře) a povodí Moravy, včetně dalších povodí přítoků Dunaje 4-0000 (úmoří Černého moře). Dle podrobnějšího správního členění (Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech
povodí, ve znění pozdějších předpisů, Příloha 1) patří dotčené území do II. Oblasti povodí Horní Vltavy a
IV. Oblasti povodí Dolní Vltavy. V těchto oblastech budou dotčena následující povodí:
II. Oblast povodí Horní Vltavy
• povodí 1-06-03 Vltava od Malše po Lužnici,
• povodí 1-07-04 Lužnice od Nežárky po ústí do Vltavy,
• povodí 1-08-03 Blanice a Otava od Blanice po Lomnici.
IV. Oblast povodí Dolní Vltavy
• povodí 1-09-01 Sázava po Želivku,
• povodí 1-09-02 Želivka po ústí do Sázavy.
Příslušným správcem povodí je státní podnik Povodí Vltavy.

1

U námrazové oblasti N0 je referenční zatížení vodiče námrazou 0,5 kg/m, obdobně N1 zatížení 1 kg/m, N2 zatížení
2 kg/m, N3 zatížení 3 kg/m, N5 zatížení 5 kg/m a N8 zatížení 8 kg/m.
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Navržená trasa vedení prochází dílčími povodími vodních toků, jejichž přehled je uveden v následující
tabulce. Uvedeny jsou zde rovněž vodní toky, které plánovaný záměr kříží. Jednotlivá povodí jsou řazena
ve směru trasy záměru.
Tab.: Povodí v trase záměru
Číslo hg pořadí
1-08-03-079
1-06-03-073
1-06-03-076

Povodí
Malešický potok
Strouha
Vltava∗)

1-06-03-075
1-07-04-113

Budáček
Židova strouha∗)

1-07-04-005
1-07-04-003
1-07-04-004
1-07-04-002
1-07-04-040

Blatská stoka
Blatská stoka
Komárovská stoka
Bechyňský potok∗ )
Lužnice∗ )

1-07-04-042
1-07-04-045
1-07-04-043
1-07-04-036
1-07-04-043

Lužnice∗ )
Stružka
Borecký potok
Kratošický potok
Borecký potok

1-07-04-033
1-07-04-032
1-07-04-064

Černovický potok∗ )
Vlčeveský potok
Hrobský potok

1-07-04-063

Bělá

1-09-02-053

Kejtovský potok∗ )

1-09-02-055

Kejtovský potok∗ )

1-09-02-056

Novodvorský potok

1-09-02-006

Cerekvický potok

1-09-02-009

Hejlovka (Želivka) ∗ ) ∗∗)

1-09-02-018

Bělá∗ )

1-09-02-019

Olešná

1-09-02-027
1-09-02-022
1-09-02-023
1-09-02-024
1-09-02-025
1-09-01-081

Kladinský potok
Jankovský potok∗ )
Bukový potok
Hejšťský potok
Hejnický potok
Nohavický potok

1-09-01-080
1-09-01-082
1-09-01-074
1-09-01-069

Úsobský potok∗ )
Úsobský potok∗ )
Žabinec∗ )
Stříbrný potok

1-09-01-068

Šlapanka∗ )

Křížené vodní toky
Náhon mezi Malešickým potokem a Kočínský m rybníkem
Strouha
Hradní strouha
Vltava - Hněvkovická přehrada
Bezejmenný pravostranný přítok Vltavy
Bezejmenný levostranný přítok Židovy strouhy
Židova strouha
Komárovská stoka
Bechyňský potok
Lužnice
Myslkovický potok
Bezejmenný pravostranný přítok Lužnice
Košický potok
Kratošický potok
Borecký potok
Kajetínský potok
Levostranný bezejmenný přítok Hrobského potoka
Levostranný bezejmenný přítok Hrobského potoka
Levostranný bezejmenný přítok Bělé
Bělá
Kejtovský potok
Hrobský potok
Levostranný bezejmenný přítok Kejtovského potoka
Kejtovský potok
Pravostranný bezejmenný přítok Kejtovského potoka
Levostranný bezejmenný přítok Novodvorského potoka
Novodvorský potok
Levostranný bezejmenný přítok Cerekvického potoka
Levostranný bezejmenný přítok Cerekvického potoka
Hejlovka (Želivka)
Pravostranný bezejmenný přítok Hejlovky (Želivky)
Levostranný bezejmenný přítok Bělé
Bělá
Pravostranný bezejmenný přítok Bělé
Olešná
Pravostraný bezejmenný přítok Olešné
Pravostraný bezejmenný přítok Olešné
Kladinský potok
Jankovký potok
Bukový potok
Hejšťský potok
Nohavický potok
Levostranný bezejmenný přítok Nohavického potoka
Úsobský potok
Žabinec
Stříbrný potok
Pravostranný bezejmenný přítok Stříbrného potoka
-

∗)

takto označené v odní toky jsou registrov ány jako významné toky dle vyhlášky č. 470/2001 S b., kterou se stanov í
seznam vý znamný ch v odních toků a způsob prov ádění činností souv isejících se správ ou v odních toků, v e znění
pozdějších před pisů.

∗∗)

název H ejlovka je použit v e V odohospodářské mapě Č R 1:50 000, název Želiv ka je použit dle vyhlášky č. 470/2001 S b.

Trasa záměru přechází vodní nádrž Hněvkovická přehrada na Vltavě.
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Podzemní voda
Trasa záměru prochází přes následující hydrogeologické rajóny (Olmer a kol., 2006):
•
•
•
•
•

6320
2151
1211
6510
6520

Kr ystalinikum v povodí Střední Vltavy,
Třeboňská pánev - severní část,
Kvartér Lužnice,
Kr ystalinikum v povodí Lužnice,
Kr ystalinikum v povodí Sázavy.

Podzemní voda se podle informací archivních průzkumů (ČGS-Geofond) nachází v dotčeném území různých
hloubkách. Předpokládá se výskyt hladiny podzemní vody při zakládání (tj. do hloubky 3,5 m pod úrovní
terénu) u cca 10% z celkového počtu stožárů.
Pro účely oznámení nebyly úrovně hladiny podzemní vody při zakládání stožárů zjišťovány. Konkrétní údaje
o její výšce budou upřesněny v dalším stupni projektové přípravy, v rámci zpracování podrobného
inženýrskogeologického průzkumu.
Ochranná pás ma vodních zdrojů
Trasa vedení zasahuje do těchto ochranných pásem vodních zdroj ů podzemních vod:
• vodní zdroj Chrbonín,
• vodní zdroj Zlátenka,
• vodní zdroj Olešná.
Trasa vedení prochází ochranným pásmem vodní nádrže Želivka. Ochranné pásmo v zájmovém území
zahrnuje celé povodí 1-09-02.
Mezi obcemi Klečaty a Komárov kříží trasa záměru ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje Komárovská
blata. V území je těžena rašelina, využívaná v lázních Bechyně.
Trasa záměru zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Třeboňská pánev,
vyhlášené nařízením vlády ČR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská
pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvar tér
řeky Moravy. Podle tohoto nařízení tvoří ochranný režim uvnitř těchto oblastí zákazy pro jednotlivé
činnosti. Výstavba elektrických vedení není v tomto výčtu uvedena.

C.II.5. Půda
Předmětem tr valého záboru ZPF a PUPFL jsou pozemky určené pro výstavbu jednotlivých stožárů v trase
vedení. Ostatní zemědělská půda (dotčená výstavbou) bude pouze dočasně vyňata na dobu trvání
výstavby. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou pouze omezeny v užívání (ochranné
pásmo).
Půdotvorným substrátem půd v dotčeném území jsou převážně kvartér ní sedimenty a spraše, aluviální
sedimenty. Zastoupeny jsou převážně tyto půdní typy 1:
•
•
•
•

1

kambizemě (dominují),
gleje, pseudogleje,
fluvizemě,
hnědozemě (výjimečně).

K popisu půdních typů byla užita všeobecná metodika popisu půd dle biogeografického členění (Culek, 1995).
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologická charakterist ika území
Dle geomorfologického členění (Demek, Mackovčin a kol., 2006) prochází celá trasa vedení provincií Česká
vysočina, suprovincií Česko-moravská soustava. Dotčeny jsou tyto nižší geomorfologické jednotky:
• oblast Středočeská pahorkatina, celek Táborská pahor katina,
• oblast jihočeské pánve, celek Třeboňská pánev,
• oblast Českomoravská vrchovina, celek Křemešnická vrchovina a celek Hornosázavská pahorkatina.
Základní charakteristiky dotčených geomorfologických celků jsou sumarizovány v následující tabulce.
Tab.: Základní charakteristiky dotčených geomorfologických celků
Táborská pahorkatina je členitá pahorkatina v povodí Vltavy, Lužnice a Otavy, převážně na granitoidech středočeského
plutonu a moldanubických horninách (především ruly s pestrými vložkami). Střední výška terénu 449,3 m n.m., střední sklon
svahů je 3°05´. Povrch je rozčleněný, erozně denudační, místy tektonicky porušený. Zachovány jsou četné hřbety a suky a
zbytky zarovnaných povrchů. Údolí toků Vltavy, Lužnice a Otavy a jejich přítoků jsou hluboce zaříznutá, lemovány jsou místy
pleistocenními říčními terasami.
Třeboňská pánev je tektonicky podmíněná pánev v povodí Lužnice na svrchnokřídových a neogenních sedimentech. Střední
výška terénu 457,0 m n.m., střední sklon svahů je 1°17´. Povrch terénu je převážně rovinný. Reliéf je plochý pahorkatinný
na V, na Z členitý pahorkatinný v prostoru asymetrické hrástě.
Křemešnická vrchovina je plochá vrchovina tvořená převážně metamorfovanými horninami. Střední výška terénu 551,5 m
n.m., střední sklon svahů je 3°42´. Vcelku monotónní provrch je rozřezaný hlubokými údolími vodních toků. Členitý povrch
mají části tvořené granitoidy.
Hornosázavská pahorkatina je členitá pahorkatina na krystaliniku fundamentu Českého masívu se zbytky křídových a
neogenních usazenin. Střední výška terénu 463,0 m n.m., střední sklon svahů je 3°06´. Plochý povrch pahorkatiny se sklání
k severu. Na sucích jsou zachovány kryogenní jevy.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska (Mísař a kol., 1983) je trasa záměru vedena v regionálních jednotkách
Moldanubické oblasti a Jihočeské pánve.
V Moldanubické oblasti se předpokládá výstavba v následujících jednotkách:
• české moldanubikum,
• centrální moldanubický pluton,
• strážecké moldanubikum.
České moldanubikum je rozděleno na jednotvárnou a pestrou sérii. V zájmovém území je jednotvárná série
budována muskoviticko-biotitickými, biotitickými a sillimaniticko-biotitickými pararulami, případně
migmatity. Pestrá série je tvořena biotitickými, muskoviticko-biotitickými, sillimaniticko-biotitickými
a cordieriticko-biotitickými pararulami a migmatity s hojnými vložkami amfibolitů, kvarcitů, erlanů, skarnů
a grafitických hornin. S průběhem pestré série se shoduje i průběh pruhů granulitů a leptynitů a část
výskytu ortor ulových hornin, eklogitů a ultrabazik. Trasa vedení kříží pruh pestré série, který lze sledovat
od Mladé Vožice k Chýnovu, Černovicím a Pacovu, kde se stáčí k Nové Cerekvi a do Posázaví.
Centrální moldanubický pluton je variský, pozdně tektonický. Převládající hor ninou jsou granodiority a
granity (biotitický porfyrický granodiorit weinsberský, muskoviticko-biotitický granit eisgarnský). Při
okrajích masívu se objevují převážně biotitem bohatší typy ovlivněné asimilací pláště, v centrální části jsou
hrubozrnné granity. S plutonem souvisí bohatý žilný doprovod - aplity, pegmatity, křemenné žíly apod.
Strážecké moldanubikum vystupuje v trase záměru v okolí Havlíčkova Br odu. Litologicky je tvořené
komplexem různě metamorfovaných hornin. V průzkumné oblasti jsou zastoupeny především sillimanitbiotitické a cordierit-biotitické pararuly, místy migmatitizované. Tyto horniny nepravidelně a poměrně
hluboko zvětrávají, a to na hlinité nebo hlinitopísčité eluvium.
V regionální geologické jednotce Jihočeské pánve bude záměrem dotčena třeboňská pánev. Tato pánev je
tektonicky predisponovaná. Její výplň tvoří především svrchnokřídové klikovské souvrství, které pokr ývá
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největší území a dosahuje i nejvyšších mocností. Charakterizuje jej střídání světle šedých hrubozrnných
kaolinických pískovců až slepenců, s pestr ými jílovitými pískovci a konečně s tmavě šedými pískovci
a prachovci. V nadloží klikovského souvrství se nacházejí terciérní sedimenty - lipnické souvrství, zlivské
souvrství, mydlovarské souvrství, domanínské souvrství a ledenické souvrství.
Kvar térní pokr yvné sedimenty tvoří povrch území v celé trase záměru. Nej více rozšířenými jsou fluviální
a deluviofluviální sedimenty v nivách toků a občasných vodotečí. Dále se vyskytují eluviální zvětraliny
a deluviální písčité a kamenité hlíny. Jejich mocnost a petrografický charakter jsou proměnlivé a závislé na
typu skalního podkladu a pozici sedimentů.
Stará ekologická zát ěž
V koridor u vymezeném pro výstavbu jsou (dle databáze SEKM) evidovány tyto staré ekologické zátěže:
•
•
•
•

Skládka Debrník
Kámen - V hliníku
Skládka Strměchy
VČE, a.s. Mírovka

ID 389001
ID 6234001
ID 11891001
ID 3782005

riziko
riziko
riziko
riziko

střední, lokální
nízké, lokální
nízké, bodové
nízké, bodové

Př írodní zdroje, stabilita území, ses uvy
V dotčeném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin. Trasa záměru se na hranici katastrů
Mikulášov a Pavlov u Herálce přibližuje k ložisku kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
č. 3128300 Pavlov - Mikulášov. Ložisko je v současné době těženo povrchovým lomem. Dobývací prostor je
veden pod č. 60051 s názvem Mikulášov. Chráněné ložiskové území Mikulášov je registrováno pod
č. 12830000.
V dotčeném území je evidován výskyt star ých důlních děl a poddolovaných území. Jde především o těžbu
polymetalických rud v katastrech obcí Starý Pelhřimov, Radětín, Opatov u Jihlavy, Dudín, Ústí u Humpolce,
Krasoňov, Mikulášov, Květnov a Suchá u Havlíčkova Brodu. Dále byly v dotčené oblasti v minulosti těženy
zlatonosné rudy, a to v katastrech Choustník, Zlátenka a Leskovice. V k.ú. Klenovice u Soběslavi jsou
registrovány pozůstatky těžby grafitu, v k.ú. Komárov u Soběslavi zbytky po těžbě železných r ud.
V trase se nenacházejí žádné významné geologické nebo paleontologické památky. Nelze vyloučit existenci
lokality s výskytem minerálů, a to zejména na katastrech obcí Tučapy, Choustník, Chrbonín, Obrataň,
Kámen, Zlátenka a dalších.
V celé trase záměru nejsou evidovány žádné sesuvné jevy nebo svahové pohyby.
Podle ČS N 73 036 „Seismické zatížení staveb“ náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže 5 až 6° M.C.S.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) náleží dotčené území do pěti bioregionů,
dominantně jsou však zastoupeny bioregiony Bechyňský a Pelhřimovský. Trasa vedení prochází rovněž
Českobudějovickým a Pelhřimovským bioregionem. Okrajově je zasažen i Velkomeziříčský bioregion,
reprezentovaný zde přechodnou zónou v okolí obce Štipoklasy.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík, 1988) se dotčené území nachází ve
fytogeografické oblasti mezofytikum, ve fytogeografickém obvodu Českomoravské mezofytikum,
fytogeografickém okrese Třeboňská pánev, Písecko-hlubocký hřeben, Purkarecký kaňon, Táborskovlašimská pahorkatina a Českomoravská pahor katina.
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Fauna a flora
Pro posouzení biotické složky životního pr ostředí byl vzhledem k rozsahu záměru zadán soubor
biologických pr ůzkumů. Tyto průzkumy jsou prováděny generelně v koridoru 50 metrů oboustranně od
trasy vedení. Šířka tohoto koridoru se může měnit v závislosti na charakteru území a na doporučení či na
požadavcích orgánů ochrany přírody.
Zprávy a závěr y průzkumů budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí resp. posudku.
Jedná se o následující průzkumy:
• Biologické hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zahrnující
botanický a zoologický pr ůzkum. V obou případech se jedná o průzkumy území, na kterém je plánována
stavba záměru, se zaměřením na výskyt zvláště chráněných dr uhů rostlin a živočichů. Biologické
hodnocení bude provedeno v pr ůběhu vegetačního období roku 2009 autorizovanou osobou.
• Ornitologický průzkum, jako součást zoologického průzkumu biologického hodnocení, se zaměřením na
tahové trasy ptáků.
• Vyhodnocení stability lesních porostů v souvislosti s tvorbou nových průseků lesními porosty.
• Vyhodnocení vlivů záměr u na krajinný ráz.
Územní systém 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 systém ekologické stability.
Pro účely tohoto oznámení není proveden výčet dotčených prvků. Územní systém ekologické stability bude
doplněn v rámci dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně zákresu jeho jednotlivých prvků a
vyznačení vztahů k trase záměru.
Významné krajinné prv ky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. Významnými krajinnými pr vky ze zákona jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, r ybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistr uje orgán
ochrany přírody jako významný krajinný pr vek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé
travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvar y, výchozy a odkr yvy.
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.
V trase záměru jsou tedy významnými krajinnými pr vky ze zákona všechny lesní porosty, vodní toky,
mokřady a rybníky. Popis jednotlivých významných krajinných pr vků, včetně registrovaných (pokud byly
registrovány), bude proveden v dokumentaci vlivů záměr u na životní prostředí.
Zv lášt ě chráně ná území
Trasa vedení není v prostorovém kontaktu s žádným velkoplošným chráněným územím. Nejbližším
velkoplošným chráněným územím je CHKO Třeboňsko, vzdálené cca 11 km od vymezeného koridoru.
Trasa vedení je v prostorovém kontaktu s maloplošným chráněným územím, nad obcí Vyskytná přechází
nad územím národní přírodní památky Jankovský potok.
Další maloplošná zvláště chráněná území v širším okolí trasy jsou následující (trasováno od T R Kočín
k TR Mírovka):
• přírodní památka Černická obora, vzdálená cca 5,5 km severně od trasy vedení,
• přírodní rezer vace Borkovická blata, vzdálená cca 0,8 km východně od trasy vedení,
• přírodní rezer vace Kozohlůdky, vzdálená cca 3,5 km jihovýchodně od trasy vedení,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přírodní
přírodní
přírodní
národní
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní

rezer vace Dráchovské tůně, vzdálená cca 5 km jižně od trasy vedení,
památka Nový rybník u Soběslavi, vzdálená cca 1,3 km jižně od trasy vedení,
památka Ostrov Mar kéta, vzdálená cca 3 km severozápadně od trasy vedení,
přírodní památka Luční, vzdálená cca 6,5 km severně od trasy vedení,
rezer vace Choustník, vzdálená cca 1,3 km jihovýchodně od trasy vedení,
památka Hroby, vzdálená cca 2 km severozápadně od trasy vedení,
památka U Bezděčína, vzdálená cca 0,5 km západně od trasy vedení,
rezer vace Křemešník, vzdálená cca 4,2 km jihozápadně od trasy vedení,
rezer vace Na Oklice, vzdálená cca 4 km jižně od trasy vedení,
rezer vace U Milíčova, vzdálená cca 2,3 km jižně od trasy vedení,
rezer vace Rybník Březina, vzdálená cca 1 km západně od trasy vedení,
památka Šlapanka, vzdálená cca 0,6 km východně od trasy vedení.

Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů
všechny státy Evr opské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin
a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nej více ohrožené, vzácné či
omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva
nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody, a to:
• směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků ("směr nice o ptácích"),
• směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
("směrnice o stanovištích").
Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť
mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí
oblasti - PO (v anglickém originále: Special Protection Areas - SPA) a podle směr nice, o stanovištích
evropsky významné lokality - EVL (v anglickém originále Sites of Community Impor tance - SCI).
Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území Natura 2000.
Obě směrnice byly v naší legislativě implementovány do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.
Trasa záměru je vedena v kontaktu s následujícími lokalitami soustavy Natura 2000:
• EVL CZ0310421 Borkovická blata,
• EVL CZ0313106 Lužnice a Nežárka,
• EVL CZ0613321 Jankovský potok.
EVL Bor kovická blata
Trasa vedení přechází přes jihozápadní hranici EVL mezi obcemi Komárov a Klečaty. Plocha EVL se nachází
na katastrálním území obcí Bor kovice, Klečaty, Komárov u Soběslavi, Mažice, Sviny, Vlastiboř u Soběslavi,
Zálší.
Nejvýznamnějšími biotopy jsou blatkové a rašelinné br usnicové bory a komplex přechodových
rašeliništních společenstev. Dnešní blatkové bor y a rašelinné br usnicové bor y jsou posledními zbytky kdysi
mnohem rozsáhlejšího komplexu rašelinného lesa. Jsou negativně ovlivněny odvodněním v souvislosti
s dřívější těžbou rašeliny a stromové patr o blatkových borů se postupně rozpadá.
Předměty ochrany:
Typy přírodních stanovišť:
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae),
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště,
91D0* - Rašelinný les.
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

Druhy:
vážka jasnoskvrnná (Leucorr hinia pectoralis).
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EVL Lužnice a Nežár ka
Lokalita zahr nuje tok a říční nivu Nežár ky zhruba od osady Jemčina (k.ú. Hatín) po soutok s Lužnicí ve
Veselí nad Lužnicí a dále tok a nivu Lužnice z Veselí nad Lužnicí po ústí Lužnice do Vltavy. Ve své jižní části
zasahuje do CHKO Třeboňsko. Trasa vedení kříží tok Lužnice nad obcí Klenovice, na hranicích k.ú. Rybova
Lhota a k.ú. Klenovice u Soběslavi.
Předměty ochrany:
Druhy:
vydra říční (Lutra lutra),
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis),
páchník hnědý (Osmoderma eremita*),
velevr ub tupý (Unio crassus).
(symbol * označuje prioritní druhy)

EVL Jankovský potok
EVL je situována do povodí Jankovského potoka od Vyskytné po Kletečnou, jižně od Humpolce v centrální
části Vysočiny. V jeho poměrně široké nivě zůstala zachována pestrá mozaika převážně mokřadních lučních
společenstev. V okolí vodního toku se vyskytují přípotoční olšiny a iniciální olšiny na bývalých loukách.
Jedná se o jednu z významných lokalit tr valého výskytu vydry říční (Lutra lutra) pro oblast Vysočiny.
Trasa vedení kříží pr ostor EVL nad obcí Vyskytná, v k.ú Vyskytná.
Předměty ochrany:
Druhy:
vydra říční (Lutra lutra).
Dalšími nejbližšími evropsky významnými lokalitami (EVL) jsou:
• EVL CZ0312035 Kladrubská hora, vzdálená cca 4,7 km západně od trasy vedení,
• EVL CZ0312033 Hroby, vzdálená cca 3,2 km jižně od trasy vedení,
• EVL CZ0313139 Záhostice - potok, vzdálená cca 4,4 km severoseverozápadně od trasy vedení.
Př írodní par ky
Trasa vedení není v prostorovém kontaktu s žádným přírodním par kem, tj. s chráněným územím
vyhlášeným za účelem ochrany krajinného rázu a soustředěných estetických a přírodních hodnot.
Nejblíže záměr u jsou situovány následující:
•
•
•
•
•
•
•

Přírodní
Přírodní
Přírodní
Přírodní
Přírodní
Přírodní
Přírodní

park Písecké hor y, vzdálený cca 8 km severně od trasy vedení,
park Plziny, vzdálený cca 12 km severně od trasy vedení,
park Čer nická obora, vzdálený cca 1,5 km severně a severozápadně od trasy vedení,
park Kukle, vzdálený cca 8,3 km severně od trasy vedení,
park T urovecký les, vzdálený cca 2 km severně a severozápadně od trasy vedení,
park Polánka, vzdálený cca 4,2 km sever ně a severozápadně od trasy vedení,
park Čeřínek, vzdálený cca 5,4 km jižně od trasy vedení.

C.II.8. Krajina
Krajinný ráz je určitou základní doménou každé krajiny. Je utvářen znaky přírodní, kulturní a historické
povahy udávajícími význam přítomnosti přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného území. Znaky
při tom představují pr vky a složky krajiny v určité konfiguraci a vzájemném vztahu a jsou nositeli estetické
a přírodní hodnoty území.
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Krajina, kterou prochází trasa vedení je různorodá a pestrá četnými krajinnými typy, ale též přítomností
drobných prvků kulturního dědictví. Trasa vedení prochází krajinou Jihočeského kraje a kraje Vysočina
mnoha krajinnými prostory r ůzné estetické i přírodní kvality a typu.
Trasa vychází z rozvodny u obce Kočín, kde sleduje stávající vedení směrem k Litoradlicím, kde prochází
zalesněnými partiemi údolí Vltavy prořezávající se nevysokými kopci Týnské pahor katiny v okolí
Jaroslavického vrchu. Tato část krajiny představuje mozaiku lesů, polí a luk uspořádanou podél toku
Vltavy, na níž je zde vytvořena údolní nádrž Hněvkovice.
Přibližně od Pořežan prochází trasa vedení otevřenou odlesněnou krajinou vyznačující plošším reliéfem
s drobnými lesy, kterou z velké části tvoří severní výběžek Třeboňské pánve, tzv. Borkovická pánev.
Dále je trasa vedena pahor katinou krajinou se zalesněnými vrchy a hřbety a drobnými rybníky v údolních
partiích v okolí Soběslavi a dále směrem k Choustníku, kde zasahuje okraj vrchovinného území typického
pro Českomoravskou vrchovinu se zalesněnými hřbety a nevýraznými vrcholy o nadmořské výšce okolo
700 m a zorněnými bloky v plošších partiích ve volné otevřené krajině střídajícími se s malebnými prostory
mnoha drobných, ale často zahloubených údolí. V tomto prostoru opouští též trasa vedení Jihočeský kraj a
v okolí obce Křeč vstupuje do kraje Vysočina, kde pokračuje odlesněnými prostory Pacovské vrchoviny sv.
směrem k Obratani, kde se stáčí k východu a sleduje silnici č. I/19, obchází dominantu krajiny hrad Kámen
a pokračuje směrem k Pelhřimovu.
Trasa vedení míjí Pelhřimov ze severní strany a prochází krajinou Pelhřimovska typického drobnými lesy
v rozsáhlé zemědělské krajině rozřezané údolími drobných vodních toků a pokračuje pod mohutným lesním
masivem Křemešníku směrem k Vyskytné přičemž sleduje silnici II/602 do Jihlavy. Před Vyskytnou se trasa
vedení stáčí k severu a prochází krajinářsky pestrými prostory Humpolecké vrchoviny směrem k Herálci,
u kterého přechází přes dálnici D1. Krajina je zde typická mozaikou lesů, luk a pastvin s drobnými rybníky,
ale zejména dochovanými prvky historického členění krajiny.
Trasa vedení dále prochází odlesněnými prostory Herálecké pahorkatiny, vyznačující se nevysokými kopci
a zemědělskou krajinou s lesy vymezujícími prostory. Před Herálcem se trasa vedení stočí východním
směrem k Úsobí, dále sever ním směrem k Lípě. Zde trasa vedení prochází do poměrně velké otevřené
pahor katinné zemědělské krajiny s velkými bloky orné půdy v okolí Havlíčkova Brodu, náležející
k Chotěbořské pahorkatině. Krajina je specifická soustředěnými údolími drobných přítoků řeky Sázavy
lemovanými vzrostlou zelení a lesy. Trasa je ukončena v rozvodně u obce Mírovka nad údolím Šlapanky.
V celém úseku se trasa snaží obejít významné kultur ní dominanty a též lesní porosty, až na úsek
procházející od Chr bonína ke Kozmicím.
Další údaje k dotčenému krajinnému prostor u včetně popisu možných střetů s ochranou krajiny jsou
uvedeny v kapitole D.I.8. Vlivy na krajinu (strana 48 tohoto oznámení).

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Trasa záměru prochází napříč volnou krajinou, bez bezprostředního kontaktu s obytnými objekty.
Trasa se nedotýká žádných kulturních památek, nelze vyloučit přítomnost drobné solitér ní architektury
resp. latentních archeologických nalezišť. Otázka vizuálního ovlivnění je předmětem krajinářského
hodnocení.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
V území je dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru, zejména komunikační
síť. Trasa záměru prochází napříč krajinou, bez ohledu na směrování dopravních sítí (cesty, silnice,
železnice).
Ve vztahu k záměru je stav infrastruktury v území celkově málo významný a vyhovující.
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C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohrožoval zdraví obyvatel. V daném případě přichází
v úvahu zejména vliv elektromagnetického pole, ostatní v úvahu připadající potenciální vlivy (vlivy hluku,
vlivy v důsledku dopravního provozu apod.) jsou celkově málo významné.
Expozice obyvatelstva elektrickému resp. magnetickému poli je limitována nařízením vlády č. 1/2008 Sb.,
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. U elektrických a magnetických polí (do 10 MHz) se
přípustnost expozice posuzuje podle hustoty elektrických proudů, které tato pole v těle člověka mohou
vyvolat.
V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 1/2008 Sb. je stanovena nej vyšší přípustná hodnota indukované proudové
hustoty J v centrálním ner vovém systému člověka (pro ostatní osoby, tj. veřejnost) J = 0,002 A/m2. Dále
jsou zde uvedeny pro jmenovitý kmitočet vedení 50 Hz referenční hodnoty intenzity elektrického pole E =
5 kV/m a magnetické indukce B = 100 µT. Tyto referenční hodnoty mohou být překr očeny, pokud není
překročena nej vyšší přípustná hodnota indukované proudové hustoty v těle člověka J = 0,002 A/m2.
Jak je uvedeno níže v kapitole 3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
(strana 44 tohoto oznámení), uvedená referenční hodnota magnetické indukce je u vedení 400 kV splněna
do vzdálenosti cca 4 metry od libovolného vodiče. V tomto prostoru se ani trvale, ani dočasně nevyskytují
žádné osoby z řad obyvatelstva. Nelze proto očekávat negativní vlivy na zdraví obyvatel.
Uvedená analýza je pouze obecná a vychází z dříve publikovaných prací. Z tohoto důvodu bylo zadáno
zpracování podr obné studie elektrického a magnetického pole a indukované proudové hustoty, která
zohlední všechny relevantní faktor y (geometrii stožárů, výšku vodičů nad zemí, napětí resp. pr oud a sled
fází) a stanoví hodnoty indukované proudové hustoty. Na základě výsledků této studie bude provedeno
posouzení vlivů na veřejné zdraví, které bude zpracováno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, a jeho výsledky budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí.
Pokud jde o vlivy v průběhu výstavby, lze očekávat, že budou dočasné, poměrně krátkodobé a nepříliš
intenzivní (konstrukční a montážní práce, spojené s relativně malým objemem dopravy a s vyloučením
těžké zemní techniky). Vyhodnocení vlivů v průběhu provádění záměr u bude zahrnuto v posouzení vlivů na
veřejné zdraví.
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Sociální a ekonomické d ůs ledky
Nelze očekávat, že záměr bude mít významné sociální důsledky. Ekonomické důsledky mohou vzniknout
vlastníkům dotčených pozemků, tyto skutečnosti budou řešeny v samostatných řízeních, mimo proces
posouzení vlivů na životní prostředí.
Počet dot čených obyvatel
Pro obyvatelstvo jsou (resp. budou) zajištěny veškeré hygienické požadavky. Počet takto přímo dotčených
obyvatel je proto nulový.
Očekávané vlivy jsou proto spíše rázu psychologického, majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí apod.)
či estetického. Tyto vlivy se budou v různé míře týkat obyvatel žijících v pásmu užšího kontaktu se
záměrem (cca stovka osob) resp. volného kontaktu se záměrem (cca tisícovka osob), nelze vyloučit ani
dotčení širšího okr uhu osob.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduš í
Vlivy na kvalitu ovzduší jsou vyloučeny. Potenciální vlivy v průběhu výstavby v důsledku provozu stavební
dopravy a stavebních mechanismů budou celkově malé a nevýznamné.
Vlivy na klima
Vlivy na klima jsou vyloučeny.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy hluku
Provoz záměru je činností výrazně klidovou, bez provozu aktivních pr vků, které by způsobovaly hluk.
Akustické jevy mohou obecně vznikat v okolí stávajících rozvoden (provoz transformátorů způsobující
charakteristický zvuk na frekvenci 50 Hz), ty však nejsou předmětem záměru. Za vlhkého počasí mohou
vznikat akustické jevy v důsledku tzv. koróny (charakteristické "sršení") v okolí stožárů s izolátor y. Hladina
akustického tlaku v důsledku těchto jevů se může na úrovni terénu pohybovat až kolem nočního limitu
(LA eq,T = 40 dB). Vzhledem k umístění záměru mimo obytné objekty a jejich chráněné venkovní prostory
nejde o problém 1.
Hlukové vlivy dále způsobuje údržba ochranného pásma vedení (mýcení náletů), kterou je nutno provádět
v intervalu cca 2 roky. S ohledem na četnost prací a umístění záměru však nejde o významný problém.
Hluk v období provádění stavebních a konstrukčních prací je možno označit vzhledem k umístění záměru za
celkově málo významný. Záměr se nachází ve volné krajině, bez přítomnosti hlukově chráněných objektů.
Pro období provádění stavebních a konstrukčních prací dále platí korekce +10 dB k základním limitům,
k takovýmto nárůstům nebude v hlukově chráněných prostorech docházet. Konečně intenzita dopravy
v odhadované četnosti nejvýše několika desítek vozidel denně je 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).

1

Kromě toho by akustické projevy koróny svědčily o zvýšených ztrátách ve vedení. Situace proto bývá v ekonomickém
zájmu provozovatele vedení urychleně technicky řešena.
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Vlivy vibrací
Vlivy vibrací jsou vyloučeny.
Vlivy záření
Zdroje ionizujícího (radioaktivního) záření nejsou používány.
Pro vliv elektrického a magnetického pole 1 v okolí vedení vysokého napětí je dle přílohy č. 1 k nařízení
vlády č. 1/2008 Sb. je stanovena nejvyšší přípustná hodnota indukované proudové hustoty J v centrálním
nervovém systému člověka (pro ostatní osoby, tj. veřejnost) J = 0,002 A/m2. Dále jsou zde uvedeny pro
jmenovitý kmitočet vedení 50 Hz referenční hodnoty intenzity elektrického pole E = 5 kV/m a magnetické
indukce B = 100 µT. Tyto referenční hodnoty mohou být překročeny, pokud není překročena nej vyšší
přípustná hodnota indukované proudové hustoty v těle člověka J = 0,002 A/m2. Nepřekročení referenčních
úrovní zaručuje, že nejsou překročeny ani nejvyšší přípustné hodnoty expozice osob, tj. hodnoty
indukovaného proudu, stanovené v příloze č. 1 uvedeného nařízení vlády.
Typické rozložení pole pro vedení 400 kV je znázorněno na následujícím obrázku:
Obr.: Prostorové rozložení efektivní hodnoty z velikosti magnetické indukce v okolí vodičů 400 kV, celkový proud
v jedné fázi 2100 A

Zdroj: Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. Informace národní referenční
laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření č. 12/2002

Je zřejmé, že referenční hodnota 100 µT, platná pro ostatní osoby (tj. obyvatelstvo), není překročena již ve
vzdálenosti cca 4 metry od libovolného z vodičů.
Uvedená analýza je pouze obecná, vycházející z dříve publikovaných prací. Z tohoto důvodu bude
provedena podrobná studie vlivů elektrického a magnetického pole. Její výsledky budou doloženy v
dokumentaci vlivů záměr u na životní prostředí.
Vlivy dalš ích fyzikálních nebo biologických faktorů
Vlivy dalších fyzikálních nebo biologických faktorů jsou vyloučeny.

1

V blízkosti vodičů nelze použít z fyzikáln ího hlediska pojem "záření". Vlnová délka odpovídající frekvenci 50 Hz je
6000 km a v blízkém okolí vodičů proto nejsou elektrická a magnetická pole spolu svázána vlastnostmi použitými k
popisu šíření elektromagnetických vln (tj. vlastnostmi záření).
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodně ní území
V současné době je oblast potenciálně dotčená výstavbou vedení nezastavěná, tvořená volným terénem
(vyjma stávajících základových konstrukcí stožárů). Na celém území tedy dochází k přirozenému vsakování
srážkových vod. Patky stožárů budou založeny do hloubky max. 3,5 m. Plošný výkop se liší podle typu
stožáru, maximálně však cca 150 m2.
Dešťová voda bude během provozu i výstavby záměru vsakovat volně do terénu, obdobně jako za
stávajícího stavu. Vliv na charakter odvodnění oblasti je proto hodnocen jako nulový, hydrologické
charakteristiky území nebudou záměrem ovlivněny.
Vedení na své trase kříží množství vodních toků s různou průtočností. Křížení těchto vodních toků bude
provedeno dle ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné
požadavky - Společné specifikace. Nebudou ovlivněny hydraulické parametry toků.
Vlivy na kvalitu povrchové vody
Při provozu vedení nejsou vypouštěny žádné odpadní vody nebo jiné škodliviny do povrchových vod.
Nebude proto ovlivněna kvalita povrchových vod. Totéž se týká i období výstavby, zde za předpokladu
dodržování technologické kázně (vyloučení úniku závadných látek z mechanismů apod.).
Vlivy na podzemní vodu
Podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměr u ovlivněny.
Stavební aktivity budou v převážné části trasy (dle předběžných odhadů) prováděny nad stávající hladinou
podzemní vody, popř. v dosahu možné amplitudy jejího kolísání. Pouze u cca 10% stožárů může být při
zemních pracích zastižena hladina podzemní vody. Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území
výstavby 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.
Zemní a stavební práce při zakládání stožárů v ochranných pásmech vodních a přírodních léčivých zdrojů
podléhají hydrogeologickým vyjádřením, pro každé konkrétní ochranné pásmo bude v dalším stupni
posuzování (dokumentace vlivů záměru na životní prostředí) zpracován hydr ogeologický posudek.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr si vyžádá trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro výstavbu betonových
základů stožárů, u nichž zastavěná plocha nadzemní části přesáhne 30 m2. Trvalý zábor činí cca 1,9 ha.
Ostatní zemědělské pozemky (dočasný zábor v rozsahu cca 122 ha) budou bezprostředně po období
výstavby zrekultivovány a vráceny k původnímu užití.
U záměru se dále předpokládá nárok na trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Na
základě současné úrovně projektové přípravy lze předběžně stanovit zábor PUPFL na cca 0,05 ha.
S omezením a dočasným odnětím PUPFL se počítá v lesních úsecích v rozsahu ochranného pásma vedení.
Předpokládá se cca 25 ha.
Vlivem výstavby dojde k objemově manipulaci s or nicí, drnem. Přesná bilance zemních prací není
v současné době k dispozici. Při dodržení standar dních stavebních postupů by půdní povrch neměl být
dotčen větrnou ani vodní erozí, což je dáno zejména r ychlostí výstavby a bezprostřední rekultivací.
Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
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Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k uvažovanému záměr u žádná omezení. Z hlediska
znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě nebude půda negativně
ovlivněna.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Zakládáním budou zastiženy převážně horniny kvartérního stáří - eluvia podložních hornin, deluviální,
deluviofluviální a v údolích vodních toků fluviální sedimenty. Litologicky půjde zejména o písčité hlíny,
kamenité sutě, jílovité písky a štěrkopísky.
Základy stožárů budou blokové, případně stěnové, s předpokládanou hloubkou založení do 3,5 m.
Základové patky stožárů tvoří z geologického hlediska cizorodý pr vek v geologické stavbě území, bez
dalších vlivů na její kvalitu.
V dotčeném území se vyskytují místa s evidovanými pozůstatky po těžbě nerostných surovin v minulosti.
V dalším stupni projektové přípravy bude nutné vymezit poddolovaná území a stanovit vhodný způsob
zakládání.
Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme.
Záměr nezasahuje do aktivního těžebního ani výsypkového prostoru, nezasahuje do dobývacího prostoru
ani chráněného ložiskového území.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Ovlivnění biotické složky životního prostředí bude podrobně vyhodnoceno na základě průzkumů a
biologických hodnocení v rámci dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Pro účely tohoto oznámení
uvádíme pouze str učný přehled potenciálních vlivů. Jedná se o:
• zábory půdy a odstranění vegetačního krytu v místě budování betonových základů jednotlivých stožár ů
v trase záměr u,
• zábory půdy s potenciálním výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, tedy zásah do jejich
biotopu,
• odstranění stávající dřevinné vegetace (ať už lesních porostů či dřevin rostoucích mimo les) v šířce
koridor u ochranného pásma nového vedení,
• křížení pr vků územního systému ekologické stability,
• vlivy spojené s výstavbou, jako jsou pojezdy vozidel, provoz techniky a budování resp. využití
přístupových komunikací.
Vedení je v části trasy vedeno v souběhu se stávajícími vedeními různé napěťové úrovně, popř.
umísťováno do souběhu s dopravními koridory v území. Část trasy je vedena v prostorech dosud
nedotčených.
Vlivy na zv lášt ě chráněná území
Podrobné vyhodnocení dopadu na zvláště chráněná území bude uvedeno v dokumentaci vlivů záměr u na
životní prostředí.
Vlivy na lokality Natura 2000
V rámci zpracování tohoto oznámení byla trasa záměru zaslána na dotčené orgány ochrany přírody a
krajiny (Krajský úřad Jihočeského kraje a Krajský úřad kraje Vysočina) k vyjádření podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Oba kraje shodně ve svém stanovisku vyloučily možnost významného ovlivnění naturových lokalit, viz
dokladová část.
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Vedení představuje liniovou stavbu s výraznými prvky technicistní povahy (stožáry, vodiče), které jsou
dobře viditelné zejména v otevřené krajinné scéně. Vedení představuje především vizuálně patr ný pr vek
krajiny, který v "přírodní" nebo harmonické krajině může působit cizorodě. Ochranné pásmo vedení vytváří
trvale vizuálně patrné pr ůseky lesními porosty. Snahou je vést vedení v souběhu s trasami r ůzných již
existujících vedení v území, což na jednu stranu nepřináší nový pr vek do krajiny, ale na druhou stranu
posiluje vizuální uplatnění prvku stávajícího.
Záměr neprochází žádným územím zvláštní ochrany krajiny, tj. národními parky, chráněnými krajinnými
oblastmi nebo přírodními parky.
Z pohledu vlivů stavby na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb. lze v území nalézt několik
problematických míst. V následujících tabulkách je proveden jejich výčet a základní charakteristika (zdroj
údajů: Generel krajinného rázu Jihočeského kraje autorského kolektivu Atelier V (dále jen "generel") a
Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina autorského kolektivu STUDIO B&M (dále jen
"strategie")).
Tab.: Krajinně hodnotné dotčené prostory, Jihočeský kraj
Místo
Prostor mezi Soběslaví, Veselím
nad Lužnicí a Bečicí

Lužnice
Choustník
Vrch Blaník

Základní charakteristika
Celý prostor je vymezen v generelu jako charakteristický krajinný prostor odpovídající místu
krajinného rázu ze zákona. Představuje z pohledu generelu území se zvýšenou ochranou
krajinného rázu. Trasa vedení tímto prostorem prochází téměř napříč, zejména však severní částí
a protíná krajinné rámce několika sídel vyhlášených za vesnické památkové zóny a vesnické
památkové rezervace (Klečaty, Komárov, Svinky, Debrník, Vlastiboř, Nedvědice), trasa též
prochází prostorem významné přírodní hodnoty krajiny Borkovická blata (evropsky významná
lokalita, zvláště chráněné území).
Prostor široké údolní nivy řeky Lužnice, které podle autorů generelu tvoří typickou přírodní osu
krajiny, kterou je nutné zachovat. V území jsou dvě kulturní dominanty, zejm. kostel v Janově a
zámeček v Myslkovicích.
Prostor s významnou kulturní dominantou hradu Choustník a kostela stejnojménné obce v
podhradí ovlivňující poměrně rozsáhlý krajinný prostor. Hrad je navíc významným vyhlídkovým
místem.
Zalesněný prostor pod kopcem Blaník se dvěma údolími.

Tab.: Krajinně hodnotné dotčené prostory, kraj Vysočina
Místo
Bezděčín - Sudkův důl - Obrataň

Šimpach - Dvořiště - Eš - Kámen
Vysoká Lhota - Zlátenka
Nová Cerekev - Čížkov Stanovice
Dubovice
Olešná - Služátky - Krasíkovice

Dudín

Základní charakteristika
Celý prostor náleží k oblasti krajinného rázu Pacovsko a je navíc vymezen ve strategii jako
prostor dochovaného historického členění krajiny s drobnými sídly v původním prostorovém
uspořádání a četnými objety lidové architektury, tvrz, dále jsou zde vymezeny: prostor s
dochovanou urbanistickou strukturou a cenou lidovou architekturou Sudkův důl, významné
kulturní dominanty (Sudkův důl, Obrataň) a územím je veden biokoridor nadregionálního
významu.
Významný kulturní prostor s četnými kulturními dominantami krajiny - rybníky, kostely, hrady a
zámky. Významný prostor tvoří Dvořiště s rybníkem a přírodními louka mi, dále dominanta hradu
Kámen. Prostor je na pomezí oblastí krajinného rázu Pacovsko a Pelhřimovsko.
Prostor vymezený strategií jako prostor dochovaného historického členění krajiny s drobnými
sídly v původním prostorovém uspořádání a četnými objety lidové architektury Vysoká Lhota,
Zlátenka.
Prostor s významnými kulturními dominantami: synagoga v Nové Cerekvi, Zámek v Čížkově s
fragmenty komponované krajiny a sídlo v dochované struktuře okrouhlice.
Prostor vymezený strategií jako prostor dochovaného historického členění krajiny s drobnými
sídly v původním prostorovém uspořádání a četnými objety lidové architektury Dubovice s
navazujícím přírodním prostorem údolí Hejlovky.
Prostor vymezený strategií jako prostor dochovaného historického členění krajiny s drobnými
sídly v původním prostorovém uspořádání a četnými objety lidové architektury obcí Služátky,
Olešná, Krasíkovice s navazujícím přírodním prostorem údolí Olešné s dochovanými vztahy sídla
a jeho krajinného rámce.
Komplikovaný prostor soustřeďující vysoké estetické hodnoty. Zejména jde o místo krajinného
rázu Dudín - Buková vyznačující se dochovanými prvky historického členění krajiny,
architektonicky a urbanisticky dochovaná sídla, údolní nivu Jankovského potoka vyhlášenou jako
zvláště chráněné území.
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Kalhov
Krasoňov
Skortov
Herálec
Mandlův kopec
Svatý kříž

Ve strategii stanovená ochrana krajinného předělu jako významného dominantního prostoru.
Ve strategii stanovená ochrana krajinného předělu jako významného dominantního prostoru.
Prostor vymezený strategií jako prostor dochovaného historického členění krajiny s drobnými
sídly v původním prostorovém uspořádání a četnými objety lidové architektury Skorkova.
Místo s významným výskytem dochovaných prvků záměrně komponované krajiny navazující na
panské sídlo zámku v obci Herálec.
Významný elevační bod působící jako referenční prostor zesiluje uplatnění stavby.
Dominanta kostela, jejíž význam je však poměrně značně potlačen stávajícími prvky v krajině
(zemědělský areál, vedení 110 kV, silnice I. tř.).

Prostor v okolí obce Dudín se jeví z pohledu ochrany krajinného rázu jako nej problematičtější, neboť si
doposud zachoval původní historickou str ukturu paprsčité plužiny sídla (zřejmé z následujícího obrázku),
která patří k nesporným pozitivním hodnotám krajinného rázu v rámci celého regionu. Z hlediska zachování
hodnot krajinného rázu představuje prostor v okolí Dudína jedinečný doklad původní historické struktury
krajiny vyplývající ze specifického uspořádání záhumenic a zaslouží si nejpřísnější ochranu. Jako řešení je
doporučena změna trasy vedení západně až severozápadně blíže k Zachotínu.
Situace v popisovaném prostoru a návr h změny trasy s ohledem na ochranu krajinného prostoru v okolí
Dudína jsou zřejmé z následujícího obrázku.
Obr.: Krajinný prostor v okolí Dudína, návrh změny trasy (zákres do ortofotomapy, M 1 : 50 000)

V ostatních prostorech lze z hlediska ochrany krajinného rázu očekávat v různé míře kontrastní působení
stavby především vůči:
•
•
•

přírodní hodnotě území,
kulturním dominantám krajiny a
vztahům v krajině.

Vlivy na krajinu lze u daného záměru považovat za jeden z hlavních potenciálních vlivů. Z tohoto důvodu
bylo zadáno posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. Výsledky tohoto
posouzení budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek nebude v rámci navrženého trasování záměru dotčen.
Záměr nebude mít vliv na architektonické památky. V trase záměru 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. Vliv na památky jako součást krajiny bude
vyhodnocen v rámci posouzení vlivů záměru na krajinný ráz (blíže viz kapitola D.I.8. Vlivy na krajinu,
strana 48 tohoto oznámení).
Při realizaci záměru (v pr ůběhu zemních prací) nelze vyloučit možnost archeologického nálezu. Území
dotčené výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu uvedeného zákona bude nutné stavbu, resp. část
stavby, kde jsou prováděny zemní práce, od jejího zahájení sledovat a v případě narušení archeologické
struktur y situaci prostřednictvím oprávněné organizace kresebně, fotograficky a písemně zdokumentovat,
včetně provedení archeologického výzkumu.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr neklade v žádné z variant významné nároky na dopravní infrastrukturu dotčeného území. V období
provozu jsou dopravní nár oky zanedbatelné (jednotky lehkých vozidel za rok). Obdobně tak dopravní
nároky v období výstavby (špičkově až desítky těžkých nákladních vozidel za den) jsou celkově malé,
dočasné a nezpůsobující dopravní problémy na komunikacích dotčeného území. Záměr nevyžaduje
výstavbu nových komunikací, pro výstavbu resp. údržbu budou využity existující silnice a cesty, případně s
využitím dočasných komunikací v rámci ochranného pásma záměru.
Respektuje stávající vedení přenosové soustavy (400 kV, 220 kV) a distribuční soustavy (110 kV) a využívá
souběhu s těmito vedeními. Případné dotčení distribučních sítí nižší napěťové úrovně (22 kV) bude řešeno
jejich přeložkami, se zachováním zásobování měst a obcí elektrickou ener gií.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem ochranného pásma záměr u. Širší rozsah vlivů se
může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu.
V ochranném pásmu záměru se nenachází žádné trvale obývané objekty. V širším území (vizuální kontakt
se záměrem) žije řádově tisíce obyvatel. Jsou (resp. budou) zajištěny veškeré hygienické požadavky,
očekávané vlivy na obyvatelstvo jsou proto spíše rázu psychologického, majetkového (obavy o hodnotu
nemovitostí) či estetického.
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D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
spočívají v těchto oblastech:
•
•
•
•

přednostní vedení trasy záměru územím již existujících ener getických a dopravních koridor ů,
minimalizace prostorových nároků vedení,
minimalizace ztrát při přenosu elektrické energie,
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. Tato opatření se stanou
součástí podmínek navazujících správních řízení a budou při přípravě, výstavbě i provozu záměru
provedena.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Potenciální vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví budou podrobněji analyzovány v rámci cílených studií,
které budou vypracovány pro nejvýznamnější hodnocené okruhy a které budou přílohou dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí. Jde o tyto studie:
• Biologické průzkumy a hodnocení:

•
•
•
•

• biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
• vyhodnocení stability lesních porostů,
• botanický průzkum,
• ornitologický průzkum,
• vertebratologický průzkum,
• entomologický pr ůzkum.
Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb.
Studie vlivů elektromagnetického pole.
Vyhodnocení zdravotních rizik a vlivů na veřejné zdraví.
Hydrogeologické posouzení možného ovlivnění zdrojů podzemních vod a přírodního léčivého zdr oje.

Tento výčet může být upraven resp. doplněn na základě výsledků zjišťovacího řízení.

STRANA 51 z 56

V406/V407 KOČÍN - MÍROVKA, NOVÉ VEDENÍ 400 kV
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr není předložen ve více variantách trasy.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Přehledná situace záměru je dokladována v příloze 1.1 tohoto oznámení.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stru čné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých díl čích okruh ů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto dopor učujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje o záměru
V souvislosti se zamýšlenou výstavbou nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Temelín je nezbytné i
posílení přenosové soustavy České republiky. Zásadním řešením z hlediska spolehlivého a hospodár ného
provozu při přenosu elektrické energie je propojení stávajících rozvoden Kočín (nacházející se v Jihočeském
kraji) a Mírovka (kraj Vysočina) novým dvojitým vedením 400 kV.
Navržená trasa vedení vychází ze schválené Politiky územního rozvoje České republiky a je v souladu se
Zásadami územního rozvoje obou dotčených krajů (na území kraje Vysočina schváleny, na území
Jihočeského kraje v přípravě). Z tohoto důvodu nejsou uvažovány jiné varianty trasování, v průběhu
posouzení vlivů na životní prostředí však může být trasa pomístně upravována dle skutečností, zjištěných v
průběhu pr ůzkumů a hodnocení (vlivy na flóru a faunu, vlivy na krajinu resp. další).
Podoba venkovního (vzdušného) vedení je všeobecně známa. Jde o řadu stožár ů, nesoucích vodiče. Jedno
vedení je tvořeno vždy třemi fázovými vodiči, násobná vedení potom v násobcích počtu tří fázových
vodičů. V daném případě jde o dvojité vedení, tj. s celkem šesti fázovými vodiči.
Pro vedení je uvažováno se stožár y typu "Donau", které se vyznačují relativně menší výškou ve srovnání s
ostatními typy stožárů. Schéma základních typů stožárů pro dvojité vedení 400 kV je zřejmé z následujícího
obrázku:

Základní údaje vedení následující:
celková délka:
jmenovité napětí:
stožáry:
základní výška stožár ů:
šířka stožárů:
ochranné pásmo:
celková šířka koridoru (ochranného pásma) vedení:

cca 120 km
400 kV
typ "Donau"
41,5 m
29 m
20 m od krajního vodiče (oboustranně)
69 m
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Ochranná pásma nových venkovních vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění. V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení
zřizovat stavby či zřizovat konstr ukce, skladovat výbušné nebo hořlavé látky, pr ovádět zemní práce, dále je
zakázáno vysazovat chmelnice, nechávat růst porosty nad výšku 3 m, provádět činnost ohrožující
spolehlivost a bezpečnost provozu vedení nebo životy, zdraví a majetek osob a činnosti znesnadňující
přístup k vedení.
Základní údaje o možných vlivech záměru na životní prost ředí
Výstavba vedení si vyžádá trvalý zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí
lesa v celkově malém r ozsahu. Nároky záměru na infrastrukturní zdroje (voda, plyn, elektrická energie)
jsou téměř nulové. Produkce odpadů je zanedbatelná a nevymyká se běžné produkci, související s
výstavbou a provozem stejných nebo podobných zařízení.
Vedení se vyhýbá obydleným územím, v žádném případě neprochází nad obytnými objekty. Vedení není
významným zdrojem hluku, není zdrojem znečištění ovzduší ani dalších faktorů ovlivňujících životní
prostředí nebo zdraví. Vliv elektrického a magnetického pole v důsledku provozu vedení bude nevýznamný,
výška vodičů bude zvolena tak, aby byly dodrženy všechny v úvahu přicházející hygienické požadavky.
Nelze pr oto očekávat jakkoli negativní vlivy na zdraví obyvatel.
Vedení se nedotýká žádných velkoplošných chráněných území. Přechází přes území národní přírodní
památky Jankovský potok, dále se nedotýká žádných maloplošných chráněných území. Vliv na lokality
soustavy Natura 2000 je vyloučen. Pro vyhodnocení vlivů na biotu (flóru, faunu a ekosystémy) byl zadán
biologický pr ůzkum, jehož výsledky budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
Typickým očekávaným vlivem je vliv na krajinu. Požadavky na bezpečnost vyvolávají i nezbytnost poměrně
výrazného charakteru vedení při průchodu krajinou. Stožáry totiž musí být umístěny zpravidla na vrcholech
terénních vyvýšenin v trase (nebo v jejich blízkosti), aby bylo možno zajistit minimální bezpečnou výšku
vodičů. Pro vyhodnocení vlivů na krajinu bylo zadáno vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, jehož výsledky
budou uvedeny v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
Dalš í doporu čení
Toto oznámení přináší pouze nezbytné údaje pro provedení zjišťovacího řízení. Cílem zjišťovacího řízení je
mimo jiné upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Následný proces posouzení vlivů na životní prostředí přinese jednak podrobnější informace o záměru,
jednak i podrobnější stanovení míry potenciálních vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí a na
obyvatelstvo.
V případě požadavků na konkrétní obsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí resp. obyvatelstvo proto
doporučujeme čtenář ům tohoto oznámení předat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Toto
vyjádření bude zohledněno v závěrech zjišťovacího řízení a následně i v dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Mapové a situační přílohy:
1.1 Přehledná situace záměru
Příloha 2 Doklady:
2.1 Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměr u
z hlediska územně plánovací dokumentace
2.2 Stanoviska orgánů ochrany přírody k možnému ovlivnění
evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí

KONEC HLAVNÍHO TEXT U OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení, se nacházejí v jeho úvodní části.
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