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1. Úvodem
Předkládaný posudek řeší posouzení naturového hodnocení vlivu záměru „V223/V224 –
přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ na lokality
soustavy Natura 2000, vypracovaného podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění Mgr.
Adriánem Czernikem v lednu 2013 jakožto součásti Dokumentace E.I.A. (Příloha č. 8) ve
smyslu § 8 zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatelem předkládaného Posouzení je ing. Václav Obluk, jakožto příslušným úřadem
pověřený zpracovatel posudku E.I.A. na dokumentaci výše uvedeného záměru dle § 9 zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění (příslušným orgánem je ministerstvo životního prostředí).
Předkládané posouzení je zpracováno v souladu s §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, směrnicí o ptácích 79/409/EHS,
směrnicí o stanovištích 92/43/EHS, metodickými doporučeními MŽP ČR a Evropské komise
(viz Kolektiv 2001, 2001a) a také v souladu s metodikou MŽP ohledně hodnocení
významnosti vlivů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Věstník
MŽP ČR, ročník XVII, částka 11, listopad/2007; Chvojková E. a kol., 2011) s tím, že
reflektuje potřeby struktury posudku EIA ve smyslu náležitostí, předepisovaných platným
zněním zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Není tedy (a nemůže ani být) novým
naturovým hodnocením podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ale jen oponentním posouzením
předloženého naturového hodnocení na výše uvedený záměr.
Posudek vychází z naturového hodnocení dle §45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění
(příloha č. 8 Dokumentace EIA – viz Czernik A., 01/2013), terénního průzkumu
posuzovatele, který proběhl dne 30.6.2013, Dokumentace E.I.A. dle § 8 zák.100/2001 Sb.
v platném znění (Skoumal V. a kol., 01/2013), vybrané spisové agendy a zpracování dalších
tištěných a digitálních dat o sledovaném území.
Podrobný popis jednotlivých aspektů projektového záměru a jeho vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí nejsou předmětem tohoto Posouzení dle §45i zák. 114/1992 Sb. Další
informace lze získat zejména v technické dokumentaci posuzovaného záměru, případně ve
zveřejněné Dokumentaci E.I.A. dle zák.100/2001 Sb. v platném znění1.

1

Viz IS EIA na www.mzp.cz nebo www.cenia.cz, kód záměru MZP386
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2. Údaje o záměru a oznamovateli
2.1. Identifikace oznamovatele záměru
Obchodní firma:
ČEPS, a.s.
IČ:
25702556
Sídlo (bydliště):
Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele ČEPS, a.s.:
Ing. Andrew Gayo Kasembe,
Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10,
tel. 411 044 356
2.2. Stručné údaje o záměru
Název posuzovaného záměru: V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV
na dvojité vedení 400 kV
Kapacita a rozsah záměru
Posílení spolehlivosti energetické soustavy ČR a přenosového profilu mezi transformovnami
TR Vernéřov a TR Vítkov přestavbou stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení
400 kV v celkové délce 80 km
Umístění záměru
Kraj: Ústecký, okres: Chomutov, katastrální území: Mikulovice u Vernéřova, Vernéřov,
Kadaň, Pokutice, Uhošťany, Rokle, Vináře u Kadaně, Radonice u Kadaně, Kojetín u Radonic,
Vintířov u Radonic, Háj u Vintířova, Vojnín, Sedlec u Radonic, Mašťov, okres: Louny,
katastrální území: Nepomyšl, Chmelištná, Dětaň, Podbořanský Rohozec, Vrbička, Horní
Záhoří, Libkovice.
Kraj: Karlovarský, okres: Karlovy Vary, katastrální území: Jeřeň, Náhořečice, Kostrčany,
Vrbice u Valče, Skřípová, Verušičky, Týniště, Vahaneč, Budov, Čichalov, Štoutov, Knínice u
Žlutic, Bochov, Herstošice, Údrč, Dlouhá Lomnice, Německý Chloumek, Javorná u Toužimi,
Rybničná, Nové Kounice, Dražov, Hlinky, Teplička, Krásný Jez, okres: Sokolov, katastrální
území: Horní Slavkov, Ležnička, Kfely u H. Slavkova, Ležnice, Bošířany, Třídomí, Nadlesí,
Hrušková, Vítkov u Sokolova.
Umístění záměru řešení dokládá obrázek ze str. 37 dokumentace (Skoumal V. a kol., 01/2013):

Stručné údaje o technickém a technologickém řešení 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.
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Záměr po technické a technologické stránce odpovídá normě ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní
vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1; Všeobecné požadavky – Společné specifikace a Národní
normativní aspekty pro ČR k této normě ČSN EN 50341-3-19.
Základní údaje o záměru:
Celková délka vedení:
Jmenovité napětí:
Max. proudové zatížení:
Napěťová soustava:
Ochrana před úrazem:
Vodiče:
Izolace:
Zemnicí lana:
Ochrana proti korozi:
Základy stožárů:
Ochranné pásmo (šířka):

Stožáry:

cca 80 km
400 kV
2500 A
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50
Hz
ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým
vypnutím
ocelohliníková lana ve trojsvazku
izolátorové závěsy
ocelohliníková lana
žárové zinkování, nátěr
betonové patkové
je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajního
vodiče ve vodorovné vzdálenosti (zákon č. 458/2000
Sb., § 46)
celková šířka OP pro dvojité vedení 400 kV v běžné
trase: 69,4 m
ocelové samonosné příhradové šroubované konstrukce,
typ DONAU;
základní výška stožáru: 46 m

Nově navržená trasa vedení vychází z rozvodny TR Vernéřov jihovýchodním směrem, kde křižuje
silnici, stávající vedení vedoucí do trafostanice a železniční trať. Po překřížení vedení V465/V466 se
stáčí jihovýchodním směrem kolem statku Špičák, kříží vodní nádrž Kadaň (lomové body č. R6 a R7)
a pokračuje v souběhu se stávajícími vedeními míjí obce Pokutice a Kadaňská Jeseň. Zde kříží vedení
V445/V446 a pokračuje směrem k obci Rokle, kterou obchází ze severovýchodu. Na úrovni stávající
rozvodny TR Hradec se vedení v lomovém bodě R15 lomí ve směru na jihozápad. Od lomového bodu
R15 pokračuje vedení ve stávající trase vedení V223/224 jižním směrem až k obci Kostrčany, kde se
lomí východním směrem (lomový bod R22) a sleduje silnici I/6 Praha – Karlovy Vary. Před obcí
Bochov se trasa vedení odklání od silnice a pokračuje i nadále východním směrem. Trasa vedení je
ukončena zaústěním do nové rozvodny TR Vítkov.
Vedení využívá převážně koridoru stávajícího vedení V223/V224. Nová trasa vedení je navržena
pouze od TR Vernéřov na úroveň TR Hradec (tj. po lomový bod R15), na území Slavkovského lesa
jižně od obce Nadlesí a zaústění do TR Vítkov od lomového bodu R40. V případě varianty nové trasy
v lokalitě Nadlesí se jedná o R41.
Trasa vedení v oblasti Nadlesí: Pro území Nadlesí byly předloženy čtyři varianty:
 Varianta 0 – tzv. nulová varianta. Původní trasa vedení V223/224 se základní výškou stožárů
Donau 400 kV. Ochranné pásmo nového vedení 400 kV je 20 m od krajního vodiče na obě strany.
Celková šíře OPV vedení 2x 400 kV v běžné trase je 69,4 m.
 Varianta I – Hranice lokality „Nadlesí“ rozpětími 193-194 a 194-195 stávajícího vedení
V223/224. Maximální výška stávajícího porostu v daném úseku dle podélného profilu z provozní
RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA
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dokumentace je 21,4 m. Zadavatelem byla předána předpokládaná maximální výška dřevin 25 m.
Pro období uvažované životnosti vedení a vzhledem k obvyklé maximální výšce porostu v ČR,
byla tato hodnota shledána provozovatelem za nedostatečnou, a byla uvažována maximální výška
dřevin 40 m. Daná lokalita se nachází v námrazové oblasti „N5“ dle ČSN EN 50 341-3 a větrové
oblasti „III“ dle ČSN EN 1991-4. Pro překonání uvažované maximální zeleně bylo uvažováno
v úseku 193-195 včetně obou krajních vodičů s výstavbou nových „vyšších“ nosných stožárů.
Stožáry 192 a 196 byly uvažovány jako nové kotevní. Posouzení bylo provedeno variantně pro
zachování stávajících stožárových míst a pro omezení celkových výšek stožárů. Stožáry byly
uvažovány typu Donau pro svoji celkovou nižší výšku. Zatížení na stožáry bylo voleno nižší, než
dovoluje typová řada, protože je pouze do oblasti N2 a pro výšky do N+12. Maximální hodnota
tahu ve vodiči byla zvolena na 56 kN pro -5 °C námrazek a vítr. S ohledem na rozměry konstrukcí
a stávající šíři průseků je možné, že založení stožárů bude provedeno pomocí velkoplošných pilot.
Vzhledem ke stávající šíři průseku bude nutné zvolit vhodný postup výstavby s ohledem na
projíždění mechanizací okolo velkoplošných pilot a následně výkopů pro spojení piloty a stožárové
konstrukce. Vzhledem k rozměrům a váhám nových konstrukcí, bude muset stavba pravděpodobně
probíhat v kombinaci montáže pomocí jeřábu a „štokování“. Spodní díl stožáru o maximálním
uvažovaném rozměru cca 15 x 15 x 6 m bude montován s ohledem na rozměry a hmotnost jeřábem
stejně jako několik následujících dílů. Možné je, že spodní díly budou montovány postupně po
stěnách, protože v okolí stožáru nebude dostatek místa pro jejich předmontáž před stavbou.
Štokování bude přicházet v úvahu až od vyšších výšek s ohledem na rozměry konstrukce.
S ohledem na váhu jednotlivých částí konstrukce bude muset být štokovací jehla dostatečně
dimenzována. Horní části konstrukce by bylo možné montovat i pomocí vrtulníku, ale s nárokem
na velkou montážní plochu jednotlivých dílů.
 Varianta II – Nová trasa vedení je navržena v oblasti Slavkovského lesa jižně od obce Nadlesí, tj.
od lomového bodu R35 (stožár 189) po R38 (stožár č. 194). Před i za tímto úsekem je vedení ve
stávající trase vedení V223/V224. Ochranné pásmo nového vedení 400 kV je 20 m od krajního
vodiče na obě strany. Celková šíře OPV vedení 2x 400 kV v běžné trase je 69,4 m.
 Varianta III – Zájmová část vedení jižně od obce Nadlesí se nachází v námrazové oblasti „N5“ dle
ČSN EN 50 341-3 a větrové oblasti „III“ dle ČSN EN 1991-4. Stožáry byly uvažovány typu Donau
pro svoji celkovou nižší výšku. Zatížení na stožáry bylo voleno nižší, než dovoluje typová řada,
protože je pouze do oblasti N2 a pro výšky do N+12. Maximální hodnota tahu ve vodiči 490AL1/64-ST1A byla zvolena na 56 kN pro -5 °C námrazek a vítr. Hranice lokality „Nadlesí“
zasahuje stávající vedení mezi stožáry 189 a 195. Byla navržena nová trasa omezující střet s danou
lokalitou. Nová trasa se odklání před stávajícím stožárem č. 189 jihozápadním směrem a částečně
podchází danou lokalitu jižním směrem. Za stožárem č 195 se z jihovýchodu připojuje na stávající
trasu. Do stávající trasy budou vloženy stožáry na nová stožárová místa. Stožárové místo stožáru č.
189 nebylo použito z důvodu blízkosti plynovodu. Stávající místo stožáru č. 195 nebylo využito,
z důvodu dostatečného místa mezi stožárem K a lokalitou „Nadlesí“. Stožár C byl situován jižněji
proti prvotnímu návrhu, aby nezasahoval do výběžku lokality „Nadlesí“ jižně od Kozího Vrchu.
Stožár J byl situován tak, aby nebylo nutné z důvodů výstavby zasahovat do lokality „Nadlesí“.
Ochranné pásmo nového vedení 400 kV je 20 m od krajního vodiče na obě strany. Pro nosný
stožár je výsledná šíře pruhu 69,4 m.
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Umístění záměru řešení dokládá obrázek ze str. 37 dokumentace (Skoumal V. a kol., 01/2013):

Návrh variantního řešení dokládá obrázek ze str. 41 dokumentace (Skoumal V. a kol., 01/2013):

Výše uvedený text je jen stručným výtahem z příslušných kapitol naturového hodnocení
(Czernik A., 01/2013) a Dokumentace (Skoumal V. a kol., 01/2013), v podrobnostech na tyto
dokumenty posuzovatel odkazuje.
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3. Posouzení naturového hodnocení
3.1. Úplnost hodnocení
Posuzované naturové hodnocení vlivu záměru „V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého
vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ na lokality soustavy Natura 2000 (dále již jen
„naturové hodnocení“) bylo zpracováno pro fázi Dokumentace EIA Mgr. Adriánem
Czernikem, jako autorizovanou osobou dle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění,
v lednu 2013. Požadavek na hodnocení vyplynul ze závěrů zjišťovacího řízení k záměru, a to
v kapitole Ochrana přírody a krajiny, dále ve shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejnění
oznámení vyjádření. Dále vychází požadavek na zpracování naturového hodnocení ze
stanoviska Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Spis. zn.:
SR/0106/106/SL/2012, Čj.: SR/0106/SL/2012 – 2 ze dne 26.3.2012. Hodnotitel konstatuje, že
posouzení záměru vychází z předložené projektové dokumentace. V rámci lokality EVL
Nadlesí bylo předloženo více variant (4 varianty). U ostatního území mimo EVL Nadlesí byla
předložena pouze jedna varianta.
Stanovisko posuzovatele:
Obsah předloženého naturového hodnocení odpovídá požadavkům zák.114/1992 Sb.
v platném znění, předložené naturové hodnocení vlivu záměru dle §45i zák. č.114/1992 Sb.,
v platném znění formálně zcela koresponduje s metodikou (Věstníku MŽP, 11/2007,
Chvojková a kol., 2011). Jsou správně identifikovány potenciálně dotčené lokality soustavy
Natura 2000 (EVL CZ0424125 Doupovské hory, PO CZ0411002 Doupovské hory, EVL
CZ0412015 Louky u Dlouhé Lomnice, EVL CZ041002 Nadlesí), jsou obsaženy všechny
metodikou požadované kapitoly, je vyhodnocena úplnost podkladů (mj. doloženo seznamem
literatury, uvedena jména specialistů, se kterými byla práce konzultována, včetně konkrétní
problematiky těchto konzultací). Přílohová část je velmi instruktivní, přehledná, včetně
dokladování problematických úseků trasy, fotodokumentace s potřebnou vypovídací
schopností. Formálně lze namítnout, že v přílohové části mohla být doložena kopie
rozhodnutí o autorizaci.
K vlastnímu vypracování naturového hodnocení je možno ze strany posuzovatele namítnout
několik drobnějších formálních nepřesností: terminologicky jde o naturové hodnocení, nikoli
posouzení (to právě posuzuje v rámci posudku E.I.A. předložené naturové hodnocení), titulní
list je datován rokem 2012, ale datace textu je leden 2013. Další námitka je k terminologii
v kapitole týkající se předmětů ochrany některých EVL, kdy jsou k termínu „biotopy“
uváděny kódy přírodních stanovišť, přičemž předmětem ochrany jsou v konkrétních EVL
vybraná přírodní stanoviště, představovaná konkrétními biotopy (dle katalogu biotopů ČR,
Chytrý, Kučera, Kočí /2001, eds./ nebo Chytrý M. a kol., /2010/). Uvedené formální
nepřesnosti nesnižují věcnou a odbornou kvalitu předloženého naturového hodnocení, které
lze jinak pokládat za formálně úplné s tím, že k věcné stránce naturového hodnocení je dále
poskytnut podrobnější komentář posuzovatele.
3.2. Správnost údajů uvedených v hodnocení včetně použitých metod
hodnocení
3.2.1. Popis a charakteristika posuzovaného záměru
Naturové hodnocení obsahuje stručný popis charakteru záměru, jde o prezentaci souborné
informace o záměru a o určitý výtah z příslušných částí textu dokumentace ohledně popisu
záměru.
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Stanovisko posuzovatele:
Popis záměru obsahuje kromě charakteru záměru i základní popis vstupů a výstupů, bez
závažnějších připomínek. Účelně jsou rozvedeny rozdíly mezi variantami přechodu EVL
Nadlesí. Posuzovatel v rámci popisu záměru pouze postrádá bližší údaje o fázi přípravy území
a výstavby. S ohledem na stupeň přípravy záměru je možno popis záměru jinak pokládat za
korektní.
3.2.2. Identifikace dotčených území
Hodnotitel provedl identifikaci příslušných evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí (PO), potenciálně dotčených realizací záměru. Na základě podrobného rozboru polohy
a předmětů ochrany nejbližších lokalit soustavy Natura 2000 vzhledem ke koridoru liniové
stavby VVN vymezuje 4 potenciálně dotčené lokality soustavy Natura 2000, a to EVL
CZ0424125 Doupovské hory, PO CZ0411002 Doupovské hory, EVL CZ0412015 Louky u
Dlouhé Lomnice, EVL CZ041002 Nadlesí. Ostatní území soustavy Natura 2000 se dle
hodnotitele nacházejí v dostatečné vzdálenosti, aby byly jejich předměty ochrany tímto
záměrem ovlivněny – EVL CZ0420012 Želinský meandr, EVL CZ0424036 Běšický chochol,
EVL CZ0420069 Dětanský chlum, EVL CZ041427 Hradiště,. EVL CZ041396 Týniště, EVL
CZ0410018 Jezerský vrch, EVL CZ0413014 Hřívinovské pastviny, EVL CZ0413013
Mokřady u Těšetic, EVL CZ0413173 Za Údrčí, EVL CZ0414027 Lomnický rybník, EVL
CZ0413181 Mokřady u Javorné, EVL CZ0413191 Na Pilské šachtě, CZ0410413 Kaňon
Ohře. V případě výše uvedených lokalit, které se nacházejí mimo vlastní trasu ZVN je možno
považovat jejich ovlivnění záměrem za málo pravděpodobné a to s ohledem na jejich
vzdálenost a zároveň charakter předmětů ochrany, které se záměrem a jeho povahou
nekolidují. Pro PO CZ0421003 Vodní nádrž Nechranice jsou rozvedeny důvody, proč nejsou
zařazeny mezi potenciálně ovlivněné lokality. Uvedený rozbor je doložen přehledným
mapovým podkladem v úvodu přílohové části naturového hodnocení (obr.3)
Stanovisko posuzovatele:
Bez připomínek.
3.2.3. Charakteristika lokalit Natura 2000, jejich předmětů ochrany, kontext
s dotčeným územím
Jak je výše uvedeno, hodnotitel se zabývá celkem 4 lokalitami soustavy Natura 2000
v koridoru trasy, vymezené pro Ústecký a Karlovarský kraj, identifikovanými jako
potenciálně ovlivněnými:
EVL Doupovské hory (CZ0424025)
V hodnocení je podrobně prezentována charakteristika EVL z hlediska jejích parametrů,
přírodních poměrů, stavu bioty a významu. Hodnotitel prezentuje pro EVL následující
předměty ochrany (v tabelární formě, posuzovatelem zvýrazněné předměty ochrany
hodnotitel pokládá za potenciálně ovlivněné):
Přírodní stanoviště (symbol* označuje prioritní stanoviště)
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná
naleziště vstavačovitých
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodion-Centaureion nemoralis)
9130 Bučiny asociace Asperulo – Fagetum
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
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a následujících druhů (symbol* označuje prioritní druhy):
rostliny
koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
živočichové
čolek velký (Triturus cristatus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
losos obecný (Salmo salar)
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
netopýr velký (Myotis myotis)

EVL Louky u Dlouhé Lomnice (CZ0412015)
V hodnocení je podrobně prezentována charakteristika EVL z hlediska jejích parametrů,
přírodních poměrů, stavu bioty a významu. Hodnotitel prezentuje pro EVL jediný předmět
ochrany hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)2.
EVL Nadlesí (CZ0424025)
V hodnocení je podrobně prezentována charakteristika EVL z hlediska jejích parametrů,
přírodních poměrů, stavu bioty a významu. Hodnotitel prezentuje pro EVL následující
předměty ochrany (v tabelární formě, posuzovatelem zvýrazněné předměty ochrany
hodnotitel pokládá za potenciálně ovlivněné):
Přírodní stanoviště (symbol* označuje prioritní stanoviště)3
3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně
4030 Evropská suchá vřesoviště
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodion-Centaureion nemoralis)
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* Rašelinný les
9140 Acidofilní smrčiny

Ptačí oblast Doupovské hory (CZ 0411002)
V hodnocení je podrobně prezentována charakteristika PO z hlediska jejích parametrů,
přírodních poměrů, stavu bioty a významu. Hodnotitel prezentuje pro PO následující
předměty ochrany (v tabelární formě, posuzovatelem zvýrazněné druhy hodnotitel pokládá za
potenciálně ovlivněné):
chřástal polní (Crex crex)
čáp černý (Ciconia nigra)
datel černý (Dryocopus martius)
lejsek malý (Ficedula parva)
lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
moták pochop (Circus aeruginosus)
pěnice vlašská (Sylvia nissoria)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
výr velký (Bubo bubo)
žluna šedá (Picus canus)

Pro všechny předměty ochrany všech lokalit soustavy Natura 2000 je provedena vstupní
analýza pro hodnocení vlivů posuzovaného záměru s tím, že kapitola vymezuje ty předměty
ochrany, které mohou být záměrem potenciálně ovlivněny a ty předměty, které apriori být
2
3

Druhy rostlin a přírodní stanoviště nejsou předměty ochrany EVL
Druhy rostlin a živočichů nejsou předmětem ochrany EVL
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ovlivněny nemohou. Výběr potenciálně ovlivněných a neovlivněných předmětů ochrany je
proveden na základě podrobné analýzy jejich vztahu k zájmovému území, záboru biotopů,
nepřímým vlivům, bionomickým nárokům a dalším, u jednotlivých předmětů ochrany
specifickým aspektům. Pro všechny potenciálně ovlivněné předměty ochrany čtyř řešených
lokalit soustavy Natura 2000 hodnotitel uvádí bližší popisy včetně zjištění ve vztahu k území
a charakteru posuzovaného záměru.
Stanovisko posuzovatele:
Identifikace předmětů ochrany všech tří EVL a jediné PO včetně výběru těch předmětů
ochrany, které mohou být potenciálně ovlivněny, je korektní. K provedenému výběru
potenciálně dotčených předmětů ochrany není nutno vznášet připomínky, vymezení
potenciálně ovlivněných předmětů ochrany je možno pokládat za objektivní. Jinak bez
připomínek ke vstupní analýze hodnotitele.
3.2.4. Metody použitého hodnocení
Podklady poskytnuté zadavatelem byly shledány jako dostatečné pro provedení celkového
posouzení. V podkladech je uveden celkový charakter záměru a jeho řešení včetně plochy
záboru, a dalších vstupů a výstupů. V rámci dokumentace byla dodána textová, výkresová a
mapová dokumentace včetně vrstev v GISu. Na základě závěru zjišťovacího řízení EIA, byly
pro lokalitu EVL Nadlesí předloženy varianty záměru. Hodnotitel použil vzhledem
k charakteru záměru a poloze vůči vymezení EVL metodu verbálního hodnocení vlivů
(komentář k jednotlivým potenciálně ovlivněným předmětům ochrany EVL) s využitím
velikosti vlivu podle vyžadované metodiky MŽP z roku 2007 (s přihlédnutím k aktualizaci dle
Chvojkové a kol., 2011), včetně konzultací s místními znalci. Vlastní hodnocení je provedeno
souborně v textu i tabelárně s vylišením vztahu ke každému z potenciálně ovlivněných
předmětů ochrany EVL nebo PO (včetně podrobného popisu jednotlivých předmětů ochrany,
ze kterého je v části pro každý předmět ochrany EVL či PO vycházeno). Dále bylo použito
pro stanovení míry možného ovlivnění předmětů ochrany v řešeném území i aktuálních
literárních podkladů zejména ve vztahu k možnému ovlivnění druhů, které jsou předměty
ochrany řešených lokalit soustavy Natura 2000 (zejména pro hnědáska chrastavcového). Je
využito i vlastních terénních šetření hodnotitele a dalších spolupracovníků při řešení údajů
floristického a faunistického charakteru pro vypracování Dokumentace E.I.A., důraz je
položen na variantní řešení přechodu trasy přes EVL Nadlesí.
Stanovisko posuzovatele:
Ke zvolenému metodickému přístupu hodnocení vlivů posuzovatel nepokládá za potřebné
vznášet zásadnější námitky a použité metody pro hodnocení lze pokládat za korektní, ne vždy
je zcela důsledně oddělována část popisná (analýza) od části vlivové, tato okolnost ale nemá
vliv na výsledky hodnocení a stanoven í významnosti vlivu. K hodnocení úplnosti podkladů
není nutno vznášet připomínky. Verbální hodnocení vlivů na potenciálně ovlivněné předměty
ochrany všech 4 lokalit soustavy Natura 2000 je účelně a přehledně shrnuto tabelární formou
(tab. 9 na str. 35). Konkrétní aspekty hodnocení vlivů jsou rozvinuty v rámci komentáře v
následující kapitole.
3.2.5. Hodnocení vlivů realizace záměru na předměty ochrany lokalit Natura
2000 a na předměty ochrany
Hodnotitel úvodem kapitol, identifikujících vlivy a hodnotících jejich velikost/významnost
stanovuje potenciální okruhy a charakter vlivů; tyto předpokládané vlivy byly konfrontovány
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s ekologickými nároky dotčených předmětů ochrany každé z dotčených EVL a PO
Doupovské hory dle kapitoly 3 naturového hodnocení. Identifikuje především vlivy, jako
pojezd techniky v území a průjezdy segmenty biotopů, kácení dřevin v rozšířeném ochranném
pásmu ZVN a trase vedení, včetně křovin a dřevin při základech stožárů. Jedná se rovněž o
dočasný a trvalý zábor biotopů. Možným ovlivněním může být také znečištění povrchových a
podzemních vod provozními látkami (např. maziva, pohonné hmoty, vrtání základů, betonáž
atd.). Živočichové mohou být dotčeny stavebními pracemi (fyzické ovlivnění – pojezd, zábor
biotopu, kolize, rušení) nebo také ovlivnění živočichů přítomnosti liniového prvku VVN a
ZVN.
V případě PO Doupovské hory hodnotitel zdůrazňuje zejména skutečnost, že s přítomností
prvků VVN, ZVN souvisí obecná rizika, která mohou mít negativní vliv na ptáky, přičemž
z pohledu ostatních přímých a nepřímých vlivů je nutné také počítat s trvalým záborem
biotopů, fragmentací a narušení části stanovišť. Dočasné rušivé vlivy zahrnují také činnosti
při stavebních pracích a úpravách pozemků. Z hlediska výše uvedených rizik souvisejících
s výstavbou a provozováním prvků VVN upozorňuje především na následující vlivy:
-

-

-

-

Kolize ptáků v důsledku nárazů do konstrukcí stožárů a vodičů vysokého napětí při snížené viditelnosti
(mlha, rozednívání, stmívání apod.) zejména u druhů migrujících v noci. Ve většině případů dochází
k okamžitému usmrcení nebo k vážným zraněním vedoucích k úmrtím ptáků. Riziko tohoto charakteru lze
částečně eliminovat zviditelňováním vodičů a stožárů značkami (výstražné prvky). Takto označené prvky se
využívají pro vizualizaci drátů např. pro nízko letící letadla (Haas et al. 2003) nebo jsou ve formě tzv. „bird
flappers“ využívány při ochraně ptáků před kolizí nebo pro snížení pravděpodobnosti kolize; zviditelňující
prvky ve formě např. vlaječek, třásní, spirál
K těžkým poraněním a úmrtím ptáků dochází nejčastěji na nevhodně konstruovaných typech stožárů
(zejména 22 kV, 35 kV) v důsledku poranění elektrickým proudem, při dosedu na vodorovnou konzoli
(výložník) stožáru nebo vodiče. Při dosednutí často dochází k vytvoření zkratu mezi vodiči a stožáry
v místech uchycení. Poranění vzniká také spojením vodiče s ptákem prostřednictvím trusu. Rizika tohoto
charakteru lze minimalizovat vhodnými technickými opatřeními nebo při použití nových „bezpečných“ typů
uchycení drátů a typů stožárů. V tomto konkrétním případě je však nutné uvést, že poranění elektrickým
proudem ptáků lze u vedení 400 kV vyloučit. To s ohledem ke vzdálenosti mezi jednotlivými fázemi
přesahující rozpětí křídel i největších druhů ptáků, kteří se v rámci ČR vyskytují nebo zde protahují.
Výstavbou prvků VVN, ZVN soustavy – stožáry a dalších antropogenních prvků (silnice, produktovody,
zastavěné plochy) dochází k fragmentaci biotopů nebo rušení citlivých druhů. Je rozvedeno, že problematika
fragmentace biotopů (hnízdiště, loviště) podmíněná negativní lidskou činností je poměrně dobře známá a má
vliv jak na kvalitativní, tak na kvantitativní podmínky přírodních stanovišť, zejména ztrátu a degradaci
hnízdního prostředí a ovlivnění fitness.
Možným vlivem na ptáky v PO může být pohyb techniky, stavební práce či jiné rušení při sběru potravy
nebo při hnízdění ptáků. Zásadní vliv může také mít záměr ve fázi provozu a to v případě údržby ploch
s ohledem na načasování a technologii prováděných zásahů (práce v hnízdním období, mulčování,
štěpkování, pálení klestu apod.)

Kapitola v části 4.3 obsahuje podrobný popis dotčených biotopů a druhů (pro EVL
Doupovské hory, pro hnědáska v EVL Louky u Dlouhé Lomnice), ptačích druhů PO
Doupovské hory a dotčených biotopů EVL Nadlesí podle variant průchodu trasy jako vstup
pro vlastní hodnocení pro vybrané biotopy a druhy. Hodnotitel prezentuje především
následující údaje a výstupy:
EVL Doupovské hory
 Možné ovlivnění může být v případě biotopu 3260 - V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty
aktuálně přítomných vodních makrofyt. Tento biotop nebude přímo dotčen záměrem, avšak trasa ZVN
přechází přes řeku Ohři u Kadaně, kde se po proudu toku tento biotop nachází. Ovlivnění je pouze v rovině
potenciální havárie či úniku provozních kapalin ze stavebních strojů. Přímé ovlivnění biotopu realizací
záměru lze vyloučit.
 Biotop 6210 – T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých se nachází
v trase záměru severozápadně od Mašťova. Fyzicky se v území tento biotop vyskytuje v mozaice s dalšími
biotopy. V území prochází nezpevněná komunikace, z níž je stožár dobře přístupný. Část porostů je kosena
zemědělskou mechanizací a dochází zde k pojezdu technikou. Dotčení biotopu lze uvažovat pouze
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v omezeném rozsahu, což bude znamenat disturbance nejbližšího okolí stožáru (výkopy, pojezdy techniky) a
pojezd mezi stožáry při tažení vodičů.
Biotop 6510 – T1.1 Mezofilní ovsíkové louky. Ovlivnění tohoto biotopu lze spatřovat jako u výše uvedeného
biotopu a to při pojezdech techniky a při demontáži a výstavbě nových stožárů. Tyto vlivy dle intenzity lze
zařadit k mírně negativním vlivům. Pozitivní vliv záměru na luční biotopy lze spatřovat v rozšíření
ochranného pásma v šíři 69,4 m v běžné trase, které bude potřeba udržovat bez křovin a dřevin, to v případě
správně technologického provádění znamenat zlepšení stavu těchto biotopů, neboť je v území dobře patrné,
že tyto biotopy rychle zarůstají křovinami a degradují.
Biotop 9130 – L5.1 Květnaté bučiny. Výskyt tohoto biotopu je vymezen v původní vrstvě mapování biotopů
(©VMB AOPK ČR 2012) v území v okolí vodního toku Dubá I. Tyto porosty se zde však fakticky
nevyskytují (ověřeno terénním průzkumem) a biotop lze přiřadit ke stanovišti X9A Lesní kultury
s nepůvodními jehličnatými dřevinami. Může se jednat také o mozaiku s malým zastoupením tohoto
stanoviště, ale na kontaktu se stávajícím VVN a v rozšířeném pásmu ZVN nebyl tento biotop identifikován.
Biotop 91E0* – L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy. Převažují mírně až středně ruderalizované porosty
s chudým bylinným patrem a často bez přítomnosti hájových druhů rostlin, v trase vedení vysokého napětí
(ochranné pásmo) navíc s cyklickým odstraňováním dřevin - vyskytují se pouze fragmentárně jako náletové
zmlazující dřeviny. Ve většině trasy současného vedení VVN je při křížení s toky a křovinami tento porost
zcela nebo částečně redukovaný již z předchozích let údržby. Fyzicky se tyto biotopy vyskytují pouze mimo
současné ochranné pásmo nebo v hlubokých údolích, kdy vodiče nadchází lesní porost v dostatečné výšce,
aniž by muselo docházet k jejich kácení. Ovlivnění biotopu bude probíhat při rozšíření ochranného pásma –
kácení porostu, možné je uvažovat o disturbanci pojezdem. Dotčení biotopu bude ve všech dotčených
segmentech akceptovatelné. Z lokalit v území EVL lze vyjmenovat plochu vodní nádrže Kadaň a severní
svahy údolí Ohře, cíp EVL Doupovské hory západně od Miřetic, území západně od Vintířova, území v okolí
vodního toku Dubá I.
Vylučuje ovlivnění koniklece otevřeného
Pro živočichy je mj. konstatováno, že ve většině případů (čolek velký, kuňka ohnivá a losos obecný) nebude
zasahováno přímo do biotopů těchto živočichů, je ovlivnění spíše nepřímé. Vzhledem k charakteru záměru
lze vlivy označit za minimální nebo bez vlivů. Jistý negativní vliv může znamenat možný únik provozních
kapalin nebo maziv do vodních biotopů z techniky provádějící dopravu a výkopy základů, popřípadě při
kácení křovin a dřevin v ochranném pásmu vedení VVN, ZVN. Přestože tyto činnosti jsou zařaditelné na
úroveň běžného hospodaření v území (pojezd zemědělské techniky, průjezd územím EVL autodopravou po
komunikacích), je potřeba je zahrnout mezi mírně negativní vlivy; u hnědáska chrastavcového je možno
ovlivnění tohoto druhu vyloučit, neboť v trase VVN a ZVN v území EVL nebyl tento druh nalezen a nebyly
rovněž zaznamenán jeho biotop s živnými rostlinami; negativní vlivy na oba druhy netopýrů je možno
považovat spíše za méně pravděpodobné s ohledem na jejich schopnost echolokace a vyhýbání se statickým
překážkám za letu, úplné vyloučení kolize však patrně nelze zcela vyloučit.

PO Doupovské hory
Hodnotitel především rozebírá případné riziko kolize jednotlivých druhů s vedením (vodiče a stožáry). Poranění
a usmrcení ptáků elektrickým proudem vedení 400 kV lze vzhledem k parametrům vedení vyloučit. To
s ohledem na konstrukci vedení vysokého napětí a vzdáleností mezi vodiči. Délka závěsů na stožárech a
vzdálenost mezi jednotlivými fázemi překračuje rozmezí cca 10,5 - 11 m. Největší pták, který je předmětem
ochrany v území PO je čáp černý s rozpětím jeho křídel cca 2,2 m. U ostatních druhů je toto rozpětí křídel
mnohem menší. Z tohoto hlediska lze poranění nebo usmrcení elektrickým proudem vyloučit. Podrobněji je ale
proveden rozbor z hlediska kolizí nárazem do vedení/vodičů, kdy pro všechny druhy jsou stanovena rizika kolize
s tím, že pro druhy menší je riziko obecně nižší mimo chřástala polního. Dále je konstatováno, že s ohledem na
přestavbu stávajícího vedení VVN 220 kV na ZVN 400 kV v PO Doupovské hory lze vliv tohoto záměru
považovat spíše bez výraznější změny, co se týče stávající trasy se zdůrazněním, že trasa 400 kV bude vedena
v podstatné části stávající trasy 220 kV a v případě nového úseku z Vernéřova do rozvodny TR Hradec se bude
trasa přimykat ke stávajícím vedením stejného typu, což je považováno s ohledem na omezení kolizí ptáků jako
lepší řešení, než vést trasu nové linky zcela jiným a nezastavěným územím nebo když tyto linky jsou ve větším
rozestupu od sebe, samozřejmě to závisí také na aktuálním výskytu citlivých druhů na kolize, morfologii území,
tahových cestách a dalších aspektech ovlivňujících tyto parametry.
Dále je porovnáno konstrukční řešení stožárů typu Soudek a typu Donau včetně polohy vodičů a je mj.
konstatováno, že Lze tedy shrnout, že z pohledu rizika kolize jsou rozdíly ve vzdálenosti mezi zemnícím a
fázovým vodičem obou typů stožárů zanedbatelné. Z pohledu možné kolize je ale důležité, kolik je zde hladin
vodičů a jaká je jejich viditelnost. Na základě konstrukčního řešení lze konstatovat, že méně hladin vodičů u
stožáru Donau a jejich lepší viditelnost (trojsvazky) je předpokladem nižšího rizika kolize.
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V případě hnízdního období, může docházet k rušení ptáků a poškozování jejich vývojových stádií a sídel, pokud
budou prováděny zemní práce (pojezd a práce techniky, hluk) a kácení dřevin a křovin v hnízdním období, což
může mít za následek opět rušení a dotčení ptáků zejména pro fázi realizace. S ohledem na specifickou biologii
některých druhů ptáků lze počátek tohoto hnízdního období vymezit obdobím prvních hnízdících druhů od konce
února (výr velký) do poloviny srpna u nejpozději hnízdících druhů (lelek evropský, chřástal polní). Úseky, kde
se nachází intenzivně obhospodařované louky, pole nebo jinak intenzivně udržované plochy či biologicky málo
cenné plochy, je možno realizovat i v hnízdním období za specifických podmínek (biologický dozor, konzultace
s OOP, aktuální stav území). Při údržbě ochranného pásma, která spočívá zejména v odstraňování dřevin a
křovin, může opět docházet k negativním zásahům v rámci hnízdění ptáků. Ovlivnění může také vycházet ze
způsobu likvidace dřevní hmoty (pila, křovinořez, mulčovač, drtič, štěpkovač) a jejího umístění v ochranném
pásmu (naštěpkované hromady na okrajích nebo uvnitř ploch, hromady klestu na okrajích nebo uvnitř plochy,
odvoz biomasy z území ochranného pásma apod.). Hodnotitel v závěru kapitoly opětovně upozorňuje, že
v podstatné části PO Doupovské hory (mimo novou trasu z TR Vernéřov do TR Hradec kde bude ZVN
přimknuto ke stávajícím vedením) povede trasa 2x 400 kV ve stejném koridoru jako bylo tomu doposud, tedy
v koridoru, který se dlouhodobě nacházel před vyhlášením území PO Doupovské hory. Na základě konzultací
s místními odborníky, nebyly v minulosti zaznamenány kolize předmětů ochrany s tímto VVN, ale je také nutné
uvést, že nebyly ani systematicky vyhledávány a dokumentovány. Na základě provedeného posouzení je učiněn
závěr, že možnosti ovlivnění budou v rozsahu dosavadních vlivů.
EVL Louky u Dlouhé Lomnice
Negativní dotčení hnědáska chrastavcového je možné při nekorigovaném provádění zemních prací, manipulaci u
stožárů a zejména při pojezdech mezi stožáry (poškození jedinců, hnízd, živných rostlin). Negativní vliv může
mít také způsob a technologie při rozšiřování a následné údržbě ochranného pásma (nevhodná technologie,
nevhodné načasování, ukládání dřevní hmoty nebo štěpky do biotopů motýla apod.).
EVL Nadlesí
Pro lokalitu Nadlesí byly předloženy čtyři varianty řešení z čehož jednu z nich lze považovat za nulovou tzv.
zachování stávajícího stavu v současné trase vedení. V případě všech těchto variant je nutné počítat s dílčím
ovlivněním území, které spočívá v pojezdu v území a záboru části biotopů při realizaci stožárů a při rozšíření
ochranného pásma. Jed mj. konstatováno:
 Biotop 4030 (T8.2B). Tyto biotopy se v trase variant nevyskytují.
 Možné ovlivnění lze uvažovat v případě biotopu 3260 - V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní.
Tento biotop se nachází v trase současného ochranného pásma a mohl by být potenciálně dotčen pojezdem
technikou mezi jednotlivými stožáry nebo při havárii či úniku provozních kapalin ze stavebních strojů. ¨
 Biotop 6510 – T1.1 Mezofilní ovsíkové louky. Ovlivnění tohoto biotopu je předpokládáno zejména při
přejezdech mezi stožáry, při demontáži stávajícího VVN a výstavbě nových stožárů ZVN včetně zemních
prací. Tyto vlivy je nutno zařadit mezi negativní vlivy. S ohledem na přítomnost invazních druhů rostlin vlčí
bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus), kolotočník ozdobný (Telekia speciosa), křídlatka japonská
(Reynoutria japonica) a janovec metlatý (Cytisus scoparius) může v souvislosti se zemními pracemi a
disturbancí půdního pokryvu dojít k dalšímu šíření těchto druhů a degradaci biotopu.
 Biotop 7140 – R2.3 Přechodová rašeliniště. Ovlivnění tohoto biotopu je předpokládáno zejména při
přejezdech mezi stožáry, při demontáži stávajícího VVN a výstavbě nových stožárů ZVN včetně zemních
prací. S ohledem na závislost na vodním režimu a poměrně citlivý typ biotopu, mohou jak z krátkodobého,
tak zejména dlouhodobého hlediska znamenat práce a jejich způsob provedení různou míru negativních
vlivů. Je zdůrazněna vysoká citlivost na změny a disturbanci a jejich resilience („obnova“) probíhá ve velmi
dlouhém časovém období.
 Biotop 91D0* – L9.2A Rašelinné smrčiny. Ovlivnění tohoto biotopu je zejména v rozšiřování stávajícího
ochranného pásma nebo realizaci nového průseku ochranného pásma. Další ovlivnění spočívá v pojezdu
techniky, disturbanci bylinného patra a možném znečištění vodních zdrojů.
 Biotop 9410 – L9.2B Podmáčené smrčiny. Ovlivnění je stejné jako u výše uvedeného biotopu - rozšiřování
stávajícího ochranného pásma nebo realizaci nového průseku ochranného pásma. Další ovlivnění spočívá
v pojezdu techniky, disturbanci bylinného patra a možném znečištění vodních zdrojů.

Dále je prezentována podrobná konkretizace vlivů na předměty ochrany jednotlivých
naturových lokalit především na základě propočtu záborů stanovišť/biotopů, tak identifikace
dalších přímých či nepřímých vlivů, včetně vyhodnocení dopadů ochranných pásem
stávajících vedení, poněvadž většina trasy je řešena jako rekonstrukce vedení stávajícího.
RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Str.

14

V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV
Posouzení naturového hodnocení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. pro účely posudku E.I.A.

Právě i tato okolnost je zdůrazněna pro PO Doupovské hory, kde je předpokládán dopad bez
výraznějšího ovlivnění potravních a hnízdních biotopů s ohledem na výše provedenou
identifikaci vlivů a zachování dosavadní trasy VVN v podstatné části stávající trasy. Podíl
ovlivněné populace lze předpokládat v dosavadním rozsahu ovlivnění, na druhé straně např.
pro EVL Nadlesí je prokázána nevhodnost rekonstrukce ve stávající trase mj. na základě
hodnocení pro každou variantu průchodu trasy touto EVL zvlášť. Pro tuto EVL dle
hodnotitele především poměr přímého dotčení jednotlivých biotopů pro předložené varianty
se ukazuje jako zcela stěžejní pro výslednou kategorizaci významnosti vlivu.
Výsledná prezentace vlivů na předměty ochrany jednotlivých lokalit soustavy Natura 2000 je
tabelární a s ohledem na komplexnost tohoto pojetí jsou tabulky prezentovány jako celek:
Tab. č. 17 – Významnost vlivů pro EVL Doupovské hory
Kódy

Předmět ochrany

Hodnota

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty
aktuálně přítomných vodních makrofyt
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez
význačného výskytu vstavačovitých

-1

6210

6210

6510

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na
vápnitých
podložích
(Festuco-Brometalia),
význačná naleziště vstavačovitých - prioritní
stanoviště
T3.4A Širokolisté suché trávníky s význačným
výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným
(Juniperus communis)
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným
výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného
(Juniperus communis)
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

-1/+1

-1/+1

Termín
Možnost ovlivnění
Mírně
Pouze
potenciální
ovlivnění
negativní v případě havárie při realizaci.
vliv
Mírně
negativní
vliv/
Mírně
pozitivní
vliv

Pojezd techniky a narušení
biotopů disturbancí, možné šíření
invazních druhů rostlin. /
Rozšíření ochranného pásma a
jeho cyklická údržba může omezit
sukcesi křovin a dřevin ve
prospěch lučního biotopu.
Mírně
Pojezd techniky a narušení
negativní biotopů disturbancí, možné šíření
vliv/
invazních druhů rostlin. /
Mírně
Rozšíření ochranného pásma a
pozitivní jeho cyklická údržba může omezit
vliv
sukcesi křovin a dřevin ve
prospěch lučního biotopu.

-1/+1

Mírně
negativní
vliv/
Mírně
pozitivní
vliv

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny

0

Nulový
vliv

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy

0

Nulový
vliv

91E0*

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

-1

0

1477

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

1166

čolek velký (Triturus cristatus)

0

1065

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

0
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Pojezd techniky a narušení
biotopů disturbancí, možné šíření
invazních druhů rostlin. /
Rozšíření ochranného pásma a
jeho cyklická údržba může omezit
sukcesi křovin a dřevin ve
prospěch lučního biotopu.
Záměr nemá žádný prokazatelný
vliv. Mimo ověřený výskyt
biotopu.
Záměr nemá žádný prokazatelný
vliv. Mimo výskyt biotopu.

Mírně
Rozšířením ochranného pásma
negativní dojde k záboru části biotopu,
vliv
degradace,
možné
šíření
invazních druhů rostlin.
Nulový Záměr nemá žádný prokazatelný
vliv
vliv. Mimo známý výskyt druhu.
Nulový
Záměr nemá žádný prokazatelný
vliv
vliv. Mimo známý výskyt druhu.
Nulový
Záměr nemá žádný prokazatelný
vliv
vliv. Mimo známý výskyt druhu.
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1188

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

0

1106

losos obecný (Salmo salar)

-1

1308

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

0

1324

netopýr velký (Myotis myotis)

0

Nulový
vliv
Mírně
negativní
vliv
Nulový
vliv
Nulový
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný
vliv. Mimo známý výskyt druhu.
Pouze potenciální ovlivnění
v případě havárie při realizaci.
Záměr nemá žádný prokazatelný
vliv.
Záměr nemá žádný prokazatelný
vliv.

Tab. č. 18 – Významnost vlivů pro PO Doupovské hory
Kódy
A122

Předmět ochrany
chřástal polní
(Crex crex)

A030

čáp černý
(Ciconia nigra)

A236

datel černý
(Dryocopus martius)
lejsek malý
(Ficedula parva)

A320

Hodnota
-1

Termín
Mírně negativní vliv

-1

Mírně negativní vliv

-1/0?

Mírně negativní vliv

0

Nulový vliv

A224

lelek lesní
(Caprimulgus
europaeus)

-1

Mírně negativní vliv

A081

moták pochop
(Circus aeruginosus)

-1

Mírně negativní vliv

A307

pěnice vlašská
(Sylvia nissoria)

-1/+1

Mírně negativní vliv
/
Mírně pozitivní vliv

A338

ťuhýk obecný
(Lanius collurio)

-1/+1

Mírně negativní vliv
/
Mírně pozitivní vliv

A072

včelojed lesní
(Pernis apivorus)

-1

Mírně negativní vliv

A215

výr velký
(Bubo bubo)

-1

Mírně negativní vliv

A234

žluna šedá
(Picus canus)

-1/0?

Mírně negativní vliv
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Možnost ovlivnění
ZVN prochází částečně biotopem druhu, možné
rušení v hnízdění ve fázi realizace, nelze zcela
vyloučit kolizi.
ZVN prochází v trase přeletů mezi hnízdišti a
potravním teritoriem, nelze zcela vyloučit kolize
zejména v blízkosti rybníků a v místech kde stožáry
výškově přesahují okolní porosty. Možné rušení
v hnízdním období v blízkosti hnízdišť při realizaci,
nelze zcela vyloučit kolizi.
ZVN prochází územím širších hnízdních a potravních
teritorií. Kolize jsou vzácné.
ZVN prochází územím mimo typické hnízdní a
potravní biotopy. Pravděpodobnost kolize je velmi
nízká.
ZVN prochází v blízkosti hnízdiště a potencionálních
hnízdních biotopů, možné rušení ve fázi realizace a
údržbě ochranného pásma v hnízdním období.
Ochranné pásmo při šetrné údržbě může poskytovat
vhodné hnízdní a potravní biotopy. Kolize jsou
vzácné.
ZVN prochází v blízkosti potravních teritorií,
hnízdišť v blízkosti rybníků a rákosin, možné rušení
ve fázi realizace, nelze zcela vyloučit kolize s vodiči.
Pravděpodobnost kolize je nízká.
ZVN prochází hnízdišti, možné rušení v hnízdění ve
fázi realizace. /
Ochranné pásmo při údržbě vytváří bezlesí/ekoton –
vhodné hnízdní a potravní biotopy. Pravděpodobnost
kolize je nízká.
ZVN prochází hnízdišti, možné rušení v hnízdění ve
fázi realizace. /
Ochranné pásmo při údržbě vytváří bezlesí/ekoton –
vhodné hnízdní a potravní biotopy. Pravděpodobnost
kolize je velmi nízká.
ZVN prochází v trase přeletů mezi hnízdišti a
potravním teritoriem, nelze zcela vyloučit kolize
zejména v blízkosti luk v místech, kde stožáry
výškově přesahují okolní porosty. Možné rušení
v hnízdním období v blízkosti hnízdišť. Druh na
kolize není příliš citlivý.
Prochází v trase přeletů mezi hnízdišti a potravním
teritoriem, nelze zcela vyloučit kolize zejména
v místech, kde stožáry výškově přesahují okolní
porosty nebo v blízkosti skal kde výr hnízdí a odkud
vylétá do krajiny za potravou. Možné rušení
v hnízdním období v blízkosti hnízdišť. Nelze zcela
vyloučit kolizi.
ZVN prochází územím širších hnízdních a potravních
teritorií. Kolize jsou vzácné.
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Tab. č. 19 – Významnost vlivů pro EVL Louky u Dlouhé Lomnice
Kódy
1065

Předmět ochrany
Hodnota
hnědásek chrastavcový
- 1/+1
(Euphydryas aurinia)

Termín
Mírně negativní vliv/
Mírně pozitivní vliv

Možnost ovlivnění
Pojezd techniky a narušení biotopů disturbancí,
likvidace vývojových stádii při pojezdu
lokalitou technikou, možné šíření invazních
druhů rostlin – potlačující živné rostliny
hnědáska. /
Rozšířením ochranného pásma ZVN a jeho
cyklické údržby, omezí zarůstání plochy
křovinami a dřevinami ve prospěch lučních
biotopů z čehož může plynout podpora živných
rostlin, odstínění ploch a podpora motýla. To
může mít pozitivní vliv na populaci motýla

Tab. č. 20 – Významnost vlivů pro EVL Nadlesí, varianta ve stávající trase, nulová varianta - 0
Kódy

Předmět ochrany

Hodnota

Termín

Možnost ovlivnění

3160

Přirozená dystrofní jezera a tůně
V3
Makrofytní
vegetace
oligotrofních jezírek a tůní

-1

Mírně
negativní
vliv

4030

Evropská suchá vřesoviště
T8.2B Sekundární podhorská a
horská vřesoviště bez výskytu
jalovce
obecného
(Juniperus
communis)
Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.3 Přechodová rašeliniště

0

Nulový
vliv

Pojezd techniky a pracovní činnost mezi stožáry,
možný únik provozních kapalin ze strojů. Je možno
omezit nebo zcela vyloučit technologickým
postupem práce a dodržení doporučení.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
tohoto biotopu.

-1

Mírně
negativní
vliv

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště

0

6510

7140

91D0* Rašelinný les
L9.2A Rašelinné smrčiny

9410

-2

-2

L10.2 Rašelinné brusnicové bory

0

Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea)
L9.2B Podmáčené smrčiny

-2

Pojezd techniky a narušení biotopů disturbancí,
možné šíření invazních druhů rostlin. Je možno
výrazně omezit technologickým postupem práce a
dodržení doporučení.

Významný Významný rušivý vliv na stanoviště a její
negativní podstatnou část; významné narušení ekologických
nároků stanoviště, významný zásah do biotopu cca
vliv
31,3 %. Možný únik provozních kapalin ze strojů.
Pojezd techniky a narušení biotopů disturbancí.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
Nulový
tohoto biotopu.
vliv
Významný Významně rušivý vliv při rozšíření ochranného
negativní pásma znamenající vykácení podstatné rozlohy
biotopu 61 %. Dále pojezd techniky a pracovní
vliv
činnost u stožáru, možný únik provozních kapalin
ze strojů, nutná realizace příjezdových komunikací.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
Nulový
tohoto biotopu.
vliv
Významný Významně rušivý vliv při rozšíření ochranného
negativní pásma znamenající vykácení významnější rozlohy
biotopu 1,2 %. Dále pojezd techniky a pracovní
vliv
činnost u stožáru, možný únik provozních kapalin
ze strojů, nutná realizace příjezdových komunikací.

Tab. č. 21 – Významnost vlivů pro EVL Nadlesí, vysoké stožáry ve stávající trase, varianta I
Kódy

Předmět ochrany

Hodnota

Termín

Možnost ovlivnění

3160

Přirozená dystrofní jezera a tůně
V3
Makrofytní
vegetace
oligotrofních jezírek a tůní

-1

Mírně
negativní
vliv

Pojezd techniky a pracovní činnost mezi stožáry,
možný únik provozních kapalin ze strojů. Je možno
omezit nebo zcela vyloučit technologickým
postupem práce a dodržení doporučení.
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4030

6510

7140

Evropská suchá vřesoviště
T8.2B Sekundární podhorská a
horská vřesoviště bez výskytu
jalovce
obecného
(Juniperus
communis)
Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.3 Přechodová rašeliniště

0

Nulový
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
tohoto biotopu.

-1

Mírně
negativní
vliv

Pojezd techniky a narušení biotopů disturbancí,
možné šíření invazních druhů rostlin.

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště

0

91D0* Rašelinný les
L9.2A Rašelinné smrčiny

9410

-2

-1

L10.2 Rašelinné brusnicové bory

0

Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea)
L9.2B Podmáčené smrčiny

-1

Významný Významný rušivý vliv na stanoviště, významný
negativní zásah do biotopu cca až 31,3 %. Možný únik
vliv
provozních kapalin ze strojů. Pojezd techniky a
narušení biotopů disturbancí. Založení základů
vysokých stožárů bude vyžadovat značně velký
zábor plochy a manipulace. Možný únik kapalin ze
strojů a vysoké riziko kontaminace biotopu.
Nulový
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
vliv
tohoto biotopu.
Mírně
Pojezd techniky a narušení biotopů patrně
negativní částečným kácením a disturbancí, možný únik
vliv
provozních kapalin ze strojů.
Nulový
vliv
Mírně
negativní
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
tohoto biotopu.
Pojezd techniky a narušení biotopů patrně
částečným kácením a disturbancí, možný únik
provozních kapalin ze strojů.

Tab. č. 22 – Významnost vlivů pro EVL Nadlesí, varianta přes „jižní“ část území, varianta II
Kódy

Předmět ochrany

Hodnota

Termín

Možnost ovlivnění

3160

Přirozená dystrofní jezera a tůně
V3
Makrofytní
vegetace
oligotrofních jezírek a tůní

-1

Mírně
negativní
vliv

4030

Evropská suchá vřesoviště
T8.2B Sekundární podhorská a
horská vřesoviště bez výskytu
jalovce
obecného
(Juniperus
communis)
Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.3 Přechodová rašeliniště

0

Nulový
vliv

Pojezd techniky a pracovní činnost mezi stožáry,
možný únik provozních kapalin ze strojů. Je možno
omezit nebo zcela vyloučit technologickým
postupem práce a dodržení doporučení.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
tohoto biotopu.

0

Nulový
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
tohoto biotopu.

6510

7140

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
91D0* Rašelinný les
L9.2A Rašelinné smrčiny

-2

0
-2

RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA

Významný Významný rušivý vliv na stanoviště a její
negativní podstatnou část; významné narušení ekologických
nároků stanoviště, významný zásah do biotopu.
vliv
Možný únik provozních kapalin ze strojů a
kontaminace vodních zdrojů. Významný pojezd
techniky a narušení biotopů disturbancí cca 19,9 %.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
Nulový
tohoto biotopu.
vliv
Významný Významný rušivý vliv na stanoviště a její
negativní podstatnou část; významné narušení ekologických
nároků stanoviště, významný zásah do biotopu
vliv
spojený s nutností vykácet nové ochranné pásmo.
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9410

L10.2 Rašelinné brusnicové bory

0

Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea)
L9.2B Podmáčené smrčiny

-2

Trvalý zábor a likvidace 52,7 % prioritního
biotopu, který se vyskytuje v nové trase varianty a
na okrajích současného ochranného pásma VVN
v EVL.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
Nulový
tohoto biotopu.
vliv
Významný Významný rušivý vliv na stanoviště a její
negativní podstatnou část; významné narušení ekologických
nároků stanoviště, významný zásah do biotopu
vliv
spojený s nutností vykácet nové ochranné pásmo.
Trvalý zábor a likvidace 9,9 % biotopu, který se
vyskytuje v nové trase varianty a na okrajích
současného ochranného pásma VVN v EVL.

Tab. č. 23 – Významnost vlivů pro EVL Nadlesí, varianta přes „západní“ část území, varianta III
Kódy

Předmět ochrany

Hodnota

Termín

Možnost ovlivnění

3160

Přirozená dystrofní jezera a tůně
V3
Makrofytní
vegetace
oligotrofních jezírek a tůní

0

Nulový
vliv

4030

Evropská suchá vřesoviště
T8.2B Sekundární podhorská a
horská vřesoviště bez výskytu
jalovce
obecného
(Juniperus
communis)
Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.3 Přechodová rašeliniště

0

Nulový
vliv

Pojezd techniky a pracovní činnost mezi stožáry,
možný únik provozních kapalin ze strojů. Je možno
omezit nebo zcela vyloučit technologickým
postupem práce a dodržení doporučení. Biotop je
v dostatečné vzdálenosti.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
tohoto biotopu.

0

Nulový
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
tohoto biotopu.

-1

Mírně
negativní
vliv

Pouze v případě úniku provozních kapalin ze strojů.

0

Nulový
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
tohoto biotopu.

0

Nulový
vliv
Nulový
vliv
Mírně
negativní
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
tohoto biotopu.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo výskyt
tohoto biotopu.
Omezený rušivý vliv na stanoviště; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště, okrajový zásah do
mozaiky biotopu pod 1 % rozlohy L9.2B. V místě
navrhované trasy ochranného pásma ZVN biotop
pouze omezeně v malém rozsahu ovlivnění bude
dosahovat do 0,35 %.

6510

7140

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
91D0* Rašelinný les
L9.2A Rašelinné smrčiny

9410

L10.2 Rašelinné brusnicové bory

0

Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea)
L9.2B Podmáčené smrčiny

-1

Pro EVL Nadlesí hodnotitel mj. řeší i vlivy demontáže stávajícího vedení z důvodu, že
doporučená varianta je řešena novou trasou.
Stanovisko posuzovatele:
Kapitolou se obecně prolíná již zmíněná okolnost, že je důsledně používán termín biotopy
EVL s přiřazením kódu příslušného přírodního stanoviště, což je formální pochybení (biotopy
mají kódy dle katalogizace pro ČR, které jsou někdy v rámci naturového hodnocení
používány za lomítkem ke kódu přírodního stanoviště). S touto výhradou bylo ze strany
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posuzovatele pak přistupováno k věcné problematice této stěžejní kapitoly. Rozšířený popis
předmětů ochrany nad rámec kapitoly 3 v kapitole 4 dále mírně ztěžuje orientaci v textu,
věcně je ale korektní s řadou potřebných informací pro vlastní hodnocení vlivů na vybrané
předměty řešených EVL a PO.
Prezentované postupy a výstupy pro všechny EVL a PO lze akceptovat, poněvadž jsou
podrobně rozpracovány a argumentačně korektně podloženy, zejména stěžejní problematika
dlouhého průchodu vedení přes EVL a PO Doupovské hory a pro jednotlivé varianty
průchodu EVL Nadlesí. Vlastní kapitolu vlivů na předměty ochrany lze pokládat za korektně
a objektivně propracovanou, s podrobnou znalostí místní problematiky, včetně zapracování
poznatků místních znalců, s nimiž bylo konzultováno, prezentace je podána na potřebné
odborné úrovni s korektním vážením vztahů a souvislostí, včetně podložení poznatky
z odborné literatury. Pro celkové hodnocení vlivů na jednotlivé předměty ochrany byly
použity standardní a pro stanovení vlivů odpovídající metodické postupy a přístupy, ke
kterým není nutno vznášet připomínky.
Lze akceptovat i okolnost, že v textu jsou (vzhledem k absenci významných negativních vlivů
na EVL a PO Doupovské hory, EVL Louky u Dlouhé Lomnice a pro jedinou doporučenou
variantu průchodu EVL Nadlesí) nastíněna i některá zmírňující opatření, která jsou dále
komentována v příslušné kapitole předkládaného naturového posouzení.
3.2.6. Hodnocení vlivu záměru na integritu lokalit Natura 2000
Naturové hodnocení konstatuje, že z pohledu celistvosti lze negativní vlivy realizací záměru
na EVL Doupovské hory, PO Doupovské hory, EVL Louky u Dlouhé Lomnice považovat
v podobném rozsahu jako tomu bylo doposud, neboť nedojde k významnějším změnám ve
vztahu k předmětům ochrany, tj. schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je
příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování.
V případě území EVL Nadlesí byly u varianty 0, I, II identifikovány vlivy, které v různém
stupni a rozsahu narušují ekologické funkce ve vztahu k předmětům ochrany tohoto území.
V rámci varianty III lze u EVL Nadlesí konstatovat, že realizace záměru ve vztahu
k předmětům ochrany umožní i nadále schopnost ekosystémům fungovat způsobem, který
významněji neovlivňuje příznivý stav předmětů ochrany z hlediska jejich celistvosti.
Stanovisko posuzovatele:
Na základě provedených rozborů hodnotitele lze prezentovaný výstup akceptovat bez
podstatnějších připomínek, pouze lze podotknout, že kontext narušení integrity EVL Nadlesí
variantami 0,I a II mohl být konkrétnější, i když z předchozí kapitoly poměrně jednoznačně
vyplývá.
3.2.7. Vyhodnocení kumulativních vlivů
Hodnotitel konstatuje, že v území EVL a PO Doupovské hory dojde částečně ke kumulaci
vlivů při realizaci nového úseku z TR Vernéřov do TR Hradec, význam kumulace bude však
s ohledem na přidružení k ostatním linkám vysokého vedení pouze v rovině vlivů mírně
negativních. Pro trasu území, kde se nachází současné vedení 220 kV, které bude
rekonstruováno, nepředstavuje jeho výměna významnější kumulaci ve vztahu k původnímu
vedení, neboť bude zachována jeho trasa a podstatné konstrukční rozměry. Záměr nevytvoří
tedy kumulativní vlivy významnějšího charakteru k současnému stavu území.
Z pohledu ostatních záměrů je potřeba zmínit záměr na realizaci větrných elektráren (VTE) a
velmi vysokých elektráren (VVE) v území nebo v blízkém území PO Doupovské hory.
Z realizovaných se jedná o VTE u Vrbice, další záměry v přípravě se týkají VTE Nepomyšl,
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VVE Bochov a Mokrá u Chýší, Větrný park Kyry apod. Z potenciálních kumulativních vlivů
mimo VTE a VVE se pro širší území uvádí realizaci nebo zkapacitnění silnice (D01, D63,
D67, V25, V26, V07), přeložky silnic, průmyslová zóna Bochov H.8c, průmyslová zóna
Kninice, vzdálené letiště Karlovy Vary (s citací hodnocení ZÚR Karlovarského kraje), dle
územně analytických podkladů Ústeckého kraje se jedná potenciálně o plochy záměru: T/1 –
koncentrovaná ložiska kaolínu v území Podbořanska a Kadaně, T/2 koncentrovaná rezervní
ložiska stavebního kamene, T/8 ložisko kaolínu v lokalitě Nad lomem u Dětaně, V/1 –
lokalita akumulace povrchových vod Vojnín, E/6 hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
Blatno (www.kr-ustecky.cz/). Kumulace s těmito záměry je možná, ale v této fázi
neidentifikovatelná zejména z důvodu, že se jedná o záměry ve fázi územně analytických
podkladů. Naopak lze konstatovat, že případné kumulace těchto vlivů musí být při posuzování
jednotlivých záměrů hodnoceny ve vztahu k vedení V223/V224 neboť se trasa vedení v území
již vyskytuje (VVN 220 kV mimo TR Vernéřov – TR Hradec).
Stanovisko posuzovatele:
Na základě znalostí o charakteru koncepcí a záměrů i ve vztahu k jejich případné projektové
rozpracovanosti lze mít za to, že jsou kumulativní vlivy prezentovány korektně a k tomuto
hodnocení není nutno vznášet zásadnější připomínky.
3.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000
Naturové hodnocení vychází z jednovariantního pojetí záměru s tím, že na základě v závěru
zjišťovacího řízení bylo pro průchod EVL Nadlesí posouzeno pojetí ve 4 variantních pojetích
přechodu, z čehož varianty 0 a I se týkají stávajícího koridoru průchodu EVL a územně
odlišné jsou varianty II (přechod přes jižní část EVL, zkrácení délky trasy ve stávajícím
koridoru ke stožáru 194) a III (přechod jižně a JZ přes lesní porosty a krátké křížení JZ části
EVL mimo rašeliništní stanoviště). Konkrétně:
 Hodnotitel předkládá před rozborem variant pasáž pro EVL Nadlesí, týkající se jen samotné demontáže
vedení VVN: Přestože uvedené procento ovlivnění biotopu 6510 (T1.1) přesahuje uváděnou limitní hranici
dotčení 1 % pro stanovení významně negativního vlivu, nelze v tomto konkrétním případě uvažovat o
překročení tohoto limitu a je potřeba jej považovat v úrovni mírně negativních vlivů, neboť v současné době
dochází k pojezdům techniky na těchto plochách a porosty nejsou těmito vlivy degradovány. Při správné
technologii postupu práce je ovlivnění tohoto biotopu možno považovat za minimální pod 1 %. Pojezd je
uvažován v šíři 4 – 5 m. V případě biotopu 7140 (R2.3) lze uvedené dotčení biotopu v takovémto rozsahu
minimalizovat pouze úpravou technologie postupu, která bude znamenat nejlépe vyloučení příjezdu těžké
techniky ke stožáru. Demontáž stožáru je vhodné provést na stojato z důvodu vyloučení poškození okolí
(např. pád stožáru do lesa a rašeliniště). Základovou železobetonovou patku je vhodné ponechat v místě bez
demolice, případně s částečným odstraněním svrchní části na úroveň okolního terénu. Ponechání patky
v místě, bude minimalizovat narušení okolí stožáru pojezdy techniky a negativní dopady na stanoviště.
 V případě tzv. nulové varianty 0 bude ovlivnění záměru spočívat v samotném rozšíření ochranného pásma a
s ohledem na přítomnost biotopu 91D0* (L9.2A) a 9410 (L9.2B) v nejtěsnější blízkosti stávajícího vedení,
kde se nachází terénní deprese. Zároveň současné ochranné pásmo 220 kV je z důvodu předchozích
nesouhlasných stanovisek s kácením dřevin, téměř o polovinu užší než tomu má ve skutečnosti být. Dotčení
obou biotopů tak přesahuje 1 %. U prioritního biotopu L9.2A dosahuje ovlivnění 61 % rozlohy v území EVL.
V případě biotopu 7140 (R2.3), je počítáno s ovlivněním 31,3 % biotopu v případě, že budou nutné dojezdy
ke stožárům a v prostorech mezi nimi. Skutečné číslo ovlivnění může být nižší, ale bude i tak výrazně
přesahovat doporučenou hranici. V případě biotopu 3160 (V3), 6510 (T1.1) lze ovlivnění zcela
minimalizovat na přípustnou úroveň při správných postupech a doporučených zmírňujících opatřeních.
 V případě tzv. varianty I bude ovlivnění záměru spočívat v nutnosti realizace nových stožárů včetně
železobetonových patek. S ohledem na nutnost jejich umístění nad stromy je předpokládáno provedení
základů bez nároku na kácení dřevin mimo stávající průsek vedení (34 m), avšak u stožáru č. 194 je šíře
průseku cca 30 m, což by znamenalo plošně malý zásah do biotopu 91D0* (L9.2A). Nelze vyloučit, že by
bylo nutné provést vykáceni části tohoto biotopu pro přístup techniky – jeřáb (vrtná souprava?) a přivážení
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značného množství materiálu. S ohledem na rozměry konstrukcí a stávající šíři průseků je možné, že založení
stožárů bude provedeno pomocí velkoplošných pilot. Vzhledem ke stávající šíři průseku bude nutné zvolit
vhodný postup výstavby s ohledem na projíždění mechanizací okolo velkoplošných pilot a následně výkopů
pro spojení piloty a stožárové konstrukce. To bude značně problematické při ovlivnění biotopu 7140 (R2.3),
u kterého se bude jednat o poměrně velký zábor do 31,3 %. Přestože tento zábor lze zmenšit vytvořením
přístupových cest (panelová cesta, geotextilie), bude i přes tato opatření tento zábor přesahovat 1 %, viz
postup při demontáži. Je také nutné si uvědomit, že technika dosahující hmotnosti několika desítek tun (40t a
více), bude v území zamokřených biotopů mít podstatně větší dopady, než je tomu v sušších typech např.
lučních biotopů. Toto tvrzení vychází také z osobních zkušeností zpracovatele posouzení při biologických
dozorech týkajících se konkrétně zkapacitňování vedení VVN a ZVN. U biotopu 3160 (V3), 6510 (T1.1), lze
ovlivnění zcela minimalizovat na přípustnou úroveň při správných postupech a doporučených zmírňujících
opatřeních.
 V případě varianty II bude ovlivnění záměru spočívat v realizaci nové trasy přeložky, která se při realizaci
průseku ochranného pásma významně dotkne biotopů 91D0* (L9.2A) a 9410 (L9.2B). Dotčení biotopů
několikanásobně překračuje hranici 1 % a prochází v trase velmi zachovalých a reprezentativních segmentů.
U stožáru 194 navazuje a dále pokračuje ke stožáru č. 195. S ohledem na současné ochranné pásmo 220 kV
které již v současné době nesplňuje předepsanou šíři, dojde i zde při rozšíření průseku k významnému zásahu
do uvedených biotopů a celkové dotčení bude znamenat u L9.2A – 52,7 %, L9.B – 9,9 %. Podobně jako u
předešlých variant je také zde významnější dotčení biotopu 7140 (R2.3) dosahující 19,9 %. U biotopu 3160
(V3) lze ovlivnění zcela minimalizovat na přípustnou úroveň nebo zcela vyloučit při správných postupech a
doporučených zmírňujících opatřeních.
 Varianta III bude ovlivňovat předměty ochrany EVL Nadlesí pouze v případě biotopu 9410 (L9.2B). Šíře
průseku a plochy bude dosahovat cca 0,8 ha, což jsou 3 % stanoviště v EVL. Jedná se však o vymapovaný
segment mozaiky 20 % L9.2B s X9. V rámci opakovaných terénních šetření bylo v terénu zjištěno, že se
reálné vymezení biotopu L9.2B nachází na ploše pouze ojediněle (plocha do 900 m2), nebo se jeho výskyt
nachází mimo vlastní zamýšlenou trasu ZVN a přístupové trasy. Maximální a reálné ovlivnění tohoto biotopu
je tak zde 0,35 % z celkové plochy biotopu v EVL. Ovlivnění je tedy v přípustném rozsahu předmětů
ochrany. U ostatních biotopů je ovlivnění spíše málo pravděpodobné. Při opuštění stávajícího průseku VVN
bude postupně bez dalšího hospodaření docházet k zarůstání rašelinišť R2.3 keři a dřevinami a patrně dojde
postupně k přechodu k biotopu L2.2, L9.2 (A, B). Na tomto místě je nutné konstatovat, že dosavadní průsek
představuje jednu z větších částí plochy biotopu R2.3. V průseku je patrné, že dříve prováděná údržba nebyla
vždy ideální (hromady vyřezaných keřů a dřevin v rašeliništi), ale zaručovala cyklické odstraňování dřevní
biomasy, které je pro tento typ biotopu důležitý, pokud je narušen. Z tohoto pohledu bude nutné, aby
příslušné orgány ochrany přírody nebo vlastníci těchto pozemků i nadále udržovali tento koridor bez dřevin a
křovin, aby i nadále byl v území zachován tento biotop jako jeden z předmětů ochrany.

Hodnotitel v závěru vlivů na EVL Nadlesí podle variant shrnuje, že vliv na předměty ochrany
EVL Nadlesí hodnocen pro varianty 0, I a II jako významně negativní vliv a pro variantu III
jako mírně negativní vliv
Stanovisko posuzovatele:
Uvedené hodnocení je obsaženo v rámci komplexní kapitoly ohledně vlivů na předměty
ochrany EVL Nadlesí, přičemž mohlo být shrnuto v rámci samostatné dílčí kapitoly. Tato
okolnost ale nemá dopad na výstupy hodnocení variant, předložených hodnotitelem. S výše
uvedenými závěry ve vztahu k pořadí variant se posuzovatel ztotožňuje a nevznáší
připomínky, z vlastní zkušenosti při terénním šetření v EVL Nadlesí dne 30.6. t.r. je nutno
potvrdit, že průchod stávajícím průsekem ve zrašelinělé depresi s plochami jezer a tůní je pro
jakoukoli techniku bez výrazného poškození nemožný (charakter dokládá foto na titulní straně
posouzení). Dále došlo na jaře tohoto roku k zásahu do okrajových porostů jižní části
stávajícího průseku, kde lze na několika místech dokládat nové hluboké koleje po pojezdech
techniky při okraji lesního porostu a ponechání velkých kmenů při okraji průseku. I z tohoto
důvodu je nutno potvrdit metodickou významnost a věcnou odůvodněnost části pasáže k
vlivům, týkající se demontáže stávajícího vedení při realizaci jediné doporučené varianty III.
Mohlo být zmíněno, že varianta II výrazně zasahuje plochu s převládajícím stanovištěm 7140
Přechodová rašeliniště a třasoviště v jižní části EVL mimo vlastní průsek, v poloze západně
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až SZ od křižovatky lesních cest při okraji lesa, západně od soustavy 4 rybníčků východně od
cesty. Tato enkláva je mozaikou biotopů R2.3 Přechodová rašeliniště a R2.2 Nevápnitá
mechová slatiniště a jakékoli zásahy spojené s použitím techniky při výstavbě by znamenala
výrazný negativní dopad na tuto plochu (ohrožení trofie, změny hydrického režimu). Tím se
dle názoru posuzovatele i pro variantu 2 zvyšuje % podíl zásahu do přírodního stanoviště
7140 nad deklarovaných 19,9% záboru.
Posuzovatel proto pokládá za účelné další přípravu a realizaci záměru při průchodu EVL
Nadlesí řešit výhradně ve variantě III s přísně pojištěnými aspekty technického řešení záměru
včetně požadavků na údržbu stávajícího průseku.
3.4. Hodnocení významných vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000
přesahujících státní hranice
Naturové hodnocení tento aspekt nezmiňuje.
Stanovisko posuzovatele:
Z polohy záměru na území ČR a jeho povahy vyplývá, že přeshraniční interakce nemůže
nastat.
3.5. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o vliv na lokality soustavy Natura 2000
Hodnotitel přímo neřeší tuto otázku, v rámci některých pasáží rozsáhlé kapitoly 4 jsou
zmíněny některé aspekty, týkající se technického řešení, zejména ve vztahu k limitaci pojezdů
techniky a pro PO Doupovské hory poznámky k typu stožáru.
Stanovisko posuzovatele:
Záměr představuje především rekonstrukci v trase stávajícího vedení s výjimkou úseku
vyvedení z TR Vernéřov a úseku, procházejícím EVL Nadlesí. Významná je formulace ve
smyslu, že dojde k rozšíření stávajícího OP pro vedení 400 kV, kdy jsou vyhodnoceny dopady
tohoto rozšíření. V rámci EVL Nadlesí bylo posuzovatelem doloženo v rámci terénního
šetření, že byl proveden pásový zásah do vzrostlých stromů podél jižní hranice průseku, a to i
v podmáčených segmentech v terénní depresi kolem stožáru č. 194.
Poznámky k jednotlivým typům stožárů z hlediska dopadů jejich technického pojetí na
předměty ochrany PO Doupovské hory jsou formulovány korektně a není nutno k nim vznášet
zásadnější připomínky posuzovatele. Dokumentací deklarovaná rizika použitých technologií a
technického řešení záměru v dotčených k lokalitám soustavy Natura 2000 jak v rámci
většinového monovariantního řešení, tak v rámci řešení varianty III při průchodu vedení EVL
Nadlesí (která je jako jediná aktivní je hodnotitelem na základě propracovaného hodnocení
vlivů připouštěna), nejsou významná a lze je dle názoru posuzovatele řešit (včetně prevence)
standardními postupy havarijního plánování a posthavarijní reakce.
3.6. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na lokality soustavy Natura 2000:
Hodnotitel prezentuje v kapitole 7 návrh opatření minimalizující mírně negativní vlivy, které
byly vyhodnoceny pro území EVL Doupovské hory, PO Doupovské hory, EVL Louky u
Dlouhé Lomnice, EVL Nadlesí (varianta III) a jejich předměty ochrany. To činí na
základě odůvodnění, že hodnocení záměru (v rámci variantního průchodu EVL Nadlesí jen
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pro variantu III) neprokázalo jeho významný negativní vliv. Hodnotitel navrhuje následující
zmírňující opatření:
1. Po celou dobu realizace záměru zajistí investor (zhotovitel) záměru odborný biologický dozor (biolog –
botanik, zoolog), který bude provádět ve všech dotčených územích soustavy Natura 2000 dohled nad
prováděnými pracemi od přípravy až po finální realizaci záměru. Konkrétní osobu biologického dozoru je
doporučeno konzultovat s příslušnou Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a jejími
specialisty, a dále s příslušnými odbory životního prostředí Ústeckého a Karlovarského kraje.
2. Zemnící vodiče dvojitého vedení ZVN 400 kV budou opatřeny zvýrazňujícími prvky (bird flappers), které
snižují pravděpodobnost kolize ptáků v podstatném úseku PO Doupovské hory. Jedná se zejména o území od
TR Hradec po Kostrčany kam zasahují hnízdní nebo potravní teritoria vybraných předmětů ochrany PO nebo
se zde překrývají. Upřesnění rozsahu těchto opatření v PO Doupovské hory bude provedeno na základě
alespoň dvouleté ornitologické studie. Tvar, velikost a četnost bude konzultována s odborníky AOPK ČR a
bude vycházet z poznatků odborné literatury (např. Prinsen et al. 2011).
3. Po dohodě se správcem linky 400 kV (typ kočka) a v souběhu ZVN 400 kV je doporučeno, aby byly v rámci
výhledové modernizace (rekonstrukce lanových vodičů) opatřeny zemnící vodiče této linky zvýrazňujícími
prvky (bird flappers). Jedná se o území v PO Doupovské hory od Žďova po obec Libkovice. To proto, aby
obě linky byly zvýrazněny a nedocházelo ke kolizím ptáků v důsledku vizuálního potlačení zemnících vodičů
na druhém vedení. Jedná se o jiné zařízení než posuzovaný záměr, ale technické opatření tohoto typu přispěje
k snížení rizika kolize.
4. Hlavní zemní práce včetně přípravy území budou probíhat v hlavním mimohnízdním období ptáků. Jedná se
zejména o úseky v bezprostřední blízkosti hnízdišť předmětů ochrany v PO Doupovské hory. S ohledem na
předměty ochrany se jedná o období od konce února (výr velký) až do poloviny srpna kalendářního roku
(lelek lesní, chřástal polní). Odborný biologický dozor (erudovaný ornitolog) může na základě aktuálního
stavu hnízdění předmětů ochrany, a konkrétního úseku, stanovit dílčí realizaci i v hnízdním období
(neobsazené hnízdiště, vyhnízdění, ukončené hnízdění, konkrétní stav území – pokosené louky apod.). Každý
takovýto konkrétní úsek je nutno předem konzultovat mezi zástupcem biologického dozoru (erudovaný
ornitolog) a příslušnou AOPK ČR.
5. Kácení dřevin a křovin bude prováděno v mimovegetačním období. Dřevní hmota bude z území průseku po
předchozím souhlasu vlastníka pozemku odstraňována a nebude zde ponechávána, jedná se zejména o EVL
Doupovské hory, EVL Louky u Dlouhé Lomnice, EVL Nadlesí. Při kácení dřevin budou do motorových pil
(mazání lišty a řetězu) používány ztrátové oleje na bázi řepkového oleje, rychlé a vysoké biologické
rozložitelnosti. Intenzivní technologie údržby jako je např. mulčer a lesní frézy nejsou s ohledem na
předměty ochrany žádoucí – možné poškození hnízd a ptáků (pěvci, lelci), ruderalizace biotopů a šíření
invazních druhů rostlin.
6. Všechny stavební stroje provádějící stavební činnosti a dovoz materiálu budou v bezvadném technickém
stavu, aby byl co nejvíce omezen možný vznik havárií a kontaminace území EVL, PO. Na každém staveništi
bude dostatečné množství prostředků pro omezení a likvidaci případné havárie (norné stěny, sorpční
prostředky). Při práci v blízkosti vodních toků je doporučeno použít minimálně dvě norné stěny. Jedná se
zejména o toky s výskytem lososa.
7. U každého stožáru bude ve všech EVL minimalizován pojezd v biotopech na nezbytně nutnou míru. Kolem
stožárů budou položeny pevné geotextilie kam budou ukládány veškeré deponie a mezideponie materiálů,
které omezí poškozování vegetace a mísení deponií (např. zemina, beton) se současným půdním horizontem
a potažmo vegetací biotopů. Přebytečná zemina nebude klem stožáru rozhrnována. Po odstranění materiálu a
geotextilie zůstane zachován v okolí stožáru původní vegetační pokryv. Obnova biotopů bude tím pádem
výrazně rychlejší s minimalizací rizika jejich ruderalizace a šíření invazních druhů rostlin.
8. Zejména v území EVL (ochranné pásmo) bude prováděna odborná a důsledná likvidaci invazních druhů
rostlin dle příslušných odborných metodik (např. Háková et al. 2004). Likvidaci těchto druhů je doporučeno
svěřit odborně způsobilé osobě a jejich likvidaci konzultovat s orgány ochrany přírody. Po provedených
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zásazích je i nadále nutné monitorovat výskyt těchto druhů, neboť u většiny je jejich likvidace dlouhodobou
záležitostí. V případě opětovného výskytu provádět cyklické odstraňování.
9. V rámci lokality EVL Louky u Dlouhé Lomnice (stožár č. 135, 136, 137, 138) je nutno provádět příjezdy ke
stožárům nejkratší cestou po stávajících lesních komunikacích. Přímý pojezd techniky mezi stožáry při tažení
vodičů je nutno vyloučit, neboť doje k narušení cenných biotopů a mohlo by dojít k negativnímu dotčení
populace hnědáska chrastavcového a jeho biotopu. Ke stožáru č. 135 je nutné volit příjezd ze severozápadu
tak, jak je uvedeno na obr. č. 18, 19 příjezd vede po relativně pevném podkladu v délce ca 25 m ze
severovýchodního okraje EVL. Ostatní staré přístupové cesty je doporučeno nepoužívat, neboť by došlo
k rozsáhlému poškození biotopu motýla. Příjezd ke stožáru č. 136 – z jihu po lesní komunikaci, č. 137 –
příjezd z jihu po lesní komunikaci, č. 138 – příjezd od jihozápadu. Páskou ohraničit nezbytně nutný prostor
pro manipulaci kolem stožárů. Podobně jako u výše uvedených lokalit je potřeba kolem stožárů a v místech
přechodných deponií položit geotextilii, na kterou bude zemina a materiál uskladněn. Po ukončení prací zde
nebude zemina rozhrnována a spolu s ostatním materiálem bude odvezena zcela mimo území. Po odstranění
geotextilie a ukončení prací bude v průběhu vegetačního období velmi rychle obnoven původní travobylinný
pokryv. Také bude zde omezeno případné šíření eutrofní vegetace a invazních druhů rostlin. Veškerá dřevní
hmota z výřezu bude z území průseku odstraněna mimo EVL po předchozím souhlasu vlastníka pozemku.
Zvláště v tomto území je nezbytně nutný odborný biologický dozor stavby (botanik, zoolog – entomolog).
Případně rizikové může být vlastní období realizace záměru, tj. období výskytu pozemních hnízd s kumulací
housenek motýla. Z těchto důvodů je vhodné termínovat práce na zkapacitnění VVN na zimní nebo předjarní
období.
10. V rámci EVL Nadlesí zcela vyloučit pojezdy techniky mezi stožárem č. 193, 194, 195. Demontáž stožáru č.
194 a železobetonové patky provést na základě takové technologie postupu a načasování, které omezí
narušení biotopů v okolí stožáru včetně narušení biotopů při příjezdech k tomuto stožáru. S ohledem na
minimalizaci dotčení biotopu je také doporučeno po konzultaci s vlastníkem pozemku a orgány ochrany
přírody ponechat železobetonovou konstrukci v zemi bez demolice s odřezáním ocelových profilů na úroveň
železobetonové patky nebo demolici provést cca jen 20 cm pod úroveň terénu. Příjezdy k ostatním stožárům
je nutno volit po stávajících lesních cestách. Podobně jako u výše uvedených lokalit je potřeba kolem stožárů
a v místech přechodných deponií položit geotextilii, na kterou bude zemina, materiál uskladněn. Po ukončení
prací zde nebude zemina rozhrnována a spolu s ostatním materiálem bude odvezena zcela mimo území.
V tomto území je nezbytně nutný odborný biologický dozor stavby (botanik). Na této lokalitě je nutné práce
provádět v součinnosti a konzultacích s příslušnými pracovníky ochrany přírody (SCHKO Slavkovský les,
Krajský úřad Karlovarského kraje).
11. V rámci EVL Nadlesí při případné demontáži vedení ve stávající trase je potřeba zachovat průsek biotopu
7140 (R2.3) i nadále jako bezlesý. Současný průsek bude potřeba cyklicky zbavovat náletových dřevin a
křovin zejména vrb, olší a bříz (ručně bez dojezdu mechanizace). Dřevní hmotu odstraňovat mimo EVL. Pro
zachování rozlohy předmětu ochrany tohoto území je doporučeno zapracovat toto opatření do plánu péče o
lokalitu orgány ochrany přírody.

Stanovisko posuzovatele:
Hodnotitel předkládá soubor zmírňujících opaření, která rozhodně mohou přispět ke zmírnění
vlivů, ne vždy jde ale o přímá technická, technologická, organizační či provozní opatření,
které mají přímo indikované vlivy vyloučit, zmírnit, nebo jim předcházet. Dle názoru
posuzovatele je základním zmírňujícím opatřením především přípustnost jen varianty III při
průchodu trasy EVL Nadlesí. Jinak bez zásadnějších připomínek.
Níže uvedený soubor zmírňujících opatření, navrhovaných posuzovatelem vychází z návrhu
opatření, prezentovaných hodnotitelem s tím, že některá opatření byla formulačně upravena,
konkretizována, uspořádána; případně je sada zmírňujících opatření doplněna. Níže uvedená
opatření pokládá posuzovatel za nezbytné následně promítnout do návrhu stanoviska
(případně i v upřesněné a doplněné podobě) pro vlastní posudek E.I.A., proto jsou
strukturována ve smyslu náležitostí stanoviska dle Přílohy č 6 platného znění zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí:
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Podmínky pro fázi přípravy









Další přípravu záměru při průchodu EVL Nadlesí řešit výhradně ve variantě III specifikované
v dokumentaci vlivů záměru „V223/224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité
vedení 400 kV“ na životní prostředí. V tomto smyslu dále prověřit možnost maximální délky
trasování přes pasečné enklávy a mladé lesní porosty.
V dalších stupních projektové dokumentace v rámci varianty III průchodu trasy přes EVL Nadlesí
důsledně navrhnout rozstožárování při přechodu JZ úzké části EVL tak, aby umístění patek
(základů) stožárů nezasahovalo do vymezení EVL v průmětu trasy.
V rámci další projektové dokumentace pro průchod varianty III přes EVL Nadlesí prověřit, zda je
nutná v rámci demontáže stávajících stožárů v opouštěné části stávajícího vedení i demontáž
železobetonové patky stožáru č. 194.
Pro řešení stožáru č. 194 nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení předložit Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR - Správě CHKO Slavkovský les komplexní dílčí projekt s návrhem
vlastního odstranění stožáru č. 194, který vyloučí příjezd těžké techniky k tomuto stožáru
v nevhodném období (mimo období zámrzu) a podrobně rozpracuje technické a technologické řešení
s ohledem na ochranu přírodních stanovišť a přírodních biotopů v okolí stožáru (zejména
rašelinných, podmáčených a mokřadních biotopů). Součástí projektu bude i způsob rekultivace
ploch, zasažených odstraněním stožáru tak, aby průsek pod trasou stávajícího vedení v opouštěném
úseku mohl být předán příslušnému orgánu ochrany přírody ve stavu příznivém pro zachování
předmětů ochrany EVL Nadlesí (především v úsecích přecházejících přírodní stanoviště 7140 /biotop
R2.3/).
Nejdéle pro stavební povolení připravit havarijní plán pro fázi výstavby s tím, že musí být mj.
zajištěno, že v rámci zemních a stavebních prací se případná kontaminace nedostane do křížených
vodotečí a podzemních vod podmáčených stanovišť/biotopů, křížených trasou vedení.
Do dalších stupňů projektové dokumentace zapracovat, aby v rámci výhledové modernizace
(rekonstrukce lanových vodičů) vedení 400 kV (V441), které probíhá v souběhu s posuzovaným
dvojitým vedením 400 kV, byly v rámci výhledové modernizace (rekonstrukce lanových vodičů)
opatřeny zemnící vodiče této linky zvýrazňujícími prvky (bird flappers). Jedná se o území v PO
Doupovské hory od Žďova po obec Libkovice z důvodu, aby obě linky byly zvýrazněny a
nedocházelo ke kolizím ptáků v důsledku vizuálního potlačení zemnících vodičů na druhém vedení.
Upřesnění rozsahu těchto opatření v PO Doupovské hory řešit na základě alespoň dvouleté
ornitologické studie s tím, že tvar, velikost a četnost bude konzultována s odborníky AOPK ČR a
bude vycházet z poznatků odborné literatury.

Podmínky pro fázi realizace








Rozhodující zemní práce (příprava území, eventuální skrývky) řešit důsledně v mimoreprodukčním
období (tedy mimo období od druhé poloviny března po konec července běžného kalendářního roku),
pokud není dále stanoveno jinak (průchod PO Doupovské hory, EVL Louky u Dlouhé Lomnice).
Hlavní zemní práce v PO Doupovské hory včetně přípravy území řešit v hlavním mimohnízdním
období ptáků (jde zejména o úseky v bezprostřední blízkosti hnízdišť předmětů ochrany v PO
Doupovské hory) s tím, že s ohledem na předměty ochrany jde o období od konce února (výr velký)
až do poloviny srpna kalendářního roku (lelek lesní, chřástal polní). V tomto smyslu smluvně pro
dobu výstavby ustanovit odborný biologický dozor (erudovaný ornitolog), který může na základě
aktuálního stavu hnízdění předmětů ochrany a konkrétního úseku stanovit dílčí realizaci i
v hnízdním období (neobsazené hnízdiště, vyhnízdění, ukončené hnízdění, konkrétní stav území –
pokosené louky apod.). Každý takovýto konkrétní úsek předem konzultovat mezi zástupcem
biologického dozoru (erudovaný ornitolog) a příslušnou AOPK ČR.
Kácení dřevin a křovin důsledně řešit v mimovegetačním období s tím, že dřevní hmota bude z území
průseku po předchozím souhlasu vlastníka pozemku odstraňována a nebude zde ponechávána (jedná
se zejména o EVL Doupovské hory, EVL Louky u Dlouhé Lomnice, EVL Nadlesí). Při kácení dřevin
preferovat pro mazání pil (lišty a řetězu) používání tzv. ztrátových olejů na bázi řepkového oleje,
rychlé a vysoké biologické rozložitelnosti.
Vyloučit intenzivní technologie údržby po těžbách dřevin jako je např. mulčer a lesní frézy jako
nežádoucí technologie s ohledem na předměty ochrany – možné poškození hnízd a ptáků (pěvci,
lelci), ruderalizace biotopů a šíření invazních druhů rostlin.
Zemnící vodiče dvojitého vedení ZVN 400 kV opatřit zvýrazňujícími prvky (bird flappers), které
snižují pravděpodobnost kolize ptáků PO Doupovské hory, zejména v území od TR Hradec po
Kostrčany, do kterého zasahují hnízdní nebo potravní teritoria vybraných předmětů ochrany PO
Doupovské hory nebo se zde překrývají. Upřesnění rozsahu těchto opatření v PO Doupovské hory
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řešit na základě alespoň dvouleté ornitologické studie s tím, že tvar, velikost a četnost bude
konzultována s odborníky AOPK ČR a bude vycházet z poznatků odborné literatury.
Důsledně zajistit, že všechny stavební stroje provádějící stavební činnosti a dovoz materiálu budou
v bezvadném technickém stavu, aby byl co nejvíce omezen možný vznik havárií a kontaminace území
EVL, PO. Na každém staveništi bude dostatečné množství prostředků pro omezení a likvidaci
případné havárie (norné stěny, sorpční prostředky). Při práci v blízkosti vodních toků je doporučeno
použít minimálně dvě norné stěny (zejména o toky s výskytem lososa obecného v EVL Doupovské
hory).
U každého stožáru bude ve všech EVL minimalizovat pojezd v biotopech na nezbytně nutnou míru (s
výjimkou specifikace pro EVL Nadlesí). Kolem stožárů budou položeny pevné geotextilie, na které
budou ukládány veškeré deponie a mezideponie materiálů, které omezí poškozování vegetace a
mísení deponií (např. zemina, beton) se současným půdním horizontem a potažmo vegetací biotopů.
Přebytečná zemina nebude klem stožáru rozhrnována. Tato opatření promítnout do POV stavby.
V rámci EVL Nadlesí zcela vyloučit pojezdy techniky mezi stožárem č. 193, 194, 195. S ohledem na
minimalizaci dotčení biotopu preferovat po konzultaci s vlastníkem pozemku a orgány ochrany
přírody ponechání železobetonové konstrukce v zemi bez demolice s odřezáním ocelových profilů na
úroveň železobetonové patky nebo demolici provést cca jen 20 cm pod úroveň terénu. Demontáž
stožáru č. 194 a železobetonové patky provést na základě takové technologie postupu a načasování,
které omezí narušení biotopů v okolí stožáru včetně narušení biotopů při příjezdech k tomuto
stožáru (doporučení při zámrzu). Příjezdy k ostatním stožárům realizovat jen po stávajících lesních
cestách s preferencí cest k jižní straně stávajícího průseku.
Po ukončení demontáže stožáru č. 194 v EVL Nadlesí zajistit, že průsek pod trasou stávajícího vedení
v opouštěném úseku bude předán příslušnému orgánu ochrany přírody ve stavu příznivém pro
zachování předmětů ochrany (především v úsecích přecházejících přírodní stanoviště 7140 /biotop
R2.3/) jako předpoklad pro korektní vypracování plánu péče o EVL Nadlesí (zachování průseku jako
bezlesého s tím, že bude cyklicky zbavován náletových dřevin a křovin zejména vrb, olší a bříz /ručně
bez dojezdu mechanizace/ a dřevní hmota bude odstraňována mimo EVL).
V rámci lokality EVL Louky u Dlouhé Lomnice (stožár č. 135, 136, 137, 138) provádět příjezdy ke
stožárům nejkratší cestou po stávajících lesních komunikacích s tím, že přímý pojezd techniky mezi
stožáry při tažení vodičů je nutno vyloučit z důvodu narušení cenných biotopů a prevence
negativního dotčení populace hnědáska chrastavcového a jeho biotopu.
V rámci EVL Louky u Dlouhé Lomnice řešit příjezd ke stožáru č. 135 nejkratší cestou ze severu tak,
jak je uvedeno na obr. č. 18, 19 přílohové části naturového hodnocení), z důvodu prevence rozsáhlého
poškození biotopu hnědáska chrastavcového nepoužívat ostatní staré přístupové cesty. Příjezd ke
stožáru č. 136 řešit z jihu po lesní komunikaci, ke stožáru č. 137 řešit rovněž příjezd z jihu po lesní
komunikaci, ke stožáru č. 138 řešit příjezd od jihozápadu.
V rámci EVL Louky u Dlouhé Lomnice páskou ohraničit nezbytně nutný prostor pro manipulaci
kolem stožárů, dále kolem stožárů a v místech přechodných deponií položit geotextilii, na kterou
bude zemina a materiál uskladněn. V tomto smyslu zajistit, že po ukončení prací zde nebude zemina
rozhrnována a spolu s ostatním materiálem bude odvezena zcela mimo území EVL.
V rámci EVL Louky u Dlouhé Lomnice smluvně zajistit odborný biologický dozor stavby (botanik,
zoolog – entomolog).
Z důvodu rizikovosti vlastního období realizace záměru (tj. období výskytu pozemních hnízd
s kumulací housenek motýla) termínovat práce na zkapacitnění VVN v rámci EVL Louky u Dlouhé
Lomnice na zimní nebo předjarní období.
Pro celou dobu realizace záměru zabezpečit na smluvním základě odborný biologický dozor (biolog –
botanik, zoolog – ornitolog, entomolog), který bude zajištovat ve všech dotčených územích soustavy
Natura 2000 dohled nad prováděnými pracemi od přípravy až po finální realizaci záměru. Konkrétní
odborně způsobilou osobu biologického dozoru je doporučeno konzultovat s příslušnou Agenturou
ochrany přírody a krajiny České republiky (Správou CHKO Slavkovský les) a jejími specialisty, a
dále s příslušnými odbory životního prostředí Ústeckého a Karlovarského kraje.

Podmínky pro fázi provozu


V úsecích, kde trasa vedení prochází EVL Louky u Dlouhé Lomnice a (po úpravě) i EVL Nadlesí (v
ochranném pásmu) provádět odbornou a důslednou likvidaci invazních druhů rostlin dle příslušných
odborných metodik s tím, že likvidace ohnisek výskytu těchto druhů bude svěřena odborně způsobilé
osobě a bude konzultována s orgány ochrany přírody. Po provedených zásazích zajišťovat i nadále
monitoring výskytu těchto druhů z důvodu dlouhodobosti tlumení jejich populací a v případě
opětovného výskytu provádět cyklické odstraňování.
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4. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci týkajících
se soustavy Natura 2000
V rámci vyjádření, která byla doručena k Dokumentaci EIA, se žádný z vyjadřujících subjektů
přímo nezabýval postoji, připomínkami, názory nebo námitkami k naturovému hodnocení,
předloženého v rámci přílohy 8 Dokumentace (Czernik A., 01/2013 in Skoumal V. a kol.,
01/2013).
Níže prezentovaná vyjádření se dle názoru posuzovatele dotýkají kontextu potenciálního
ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, případně u nich lze vysledovat souvislost
s problematikou lokalit soustavy Natura 2000:
1.

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků, k dokumentaci
Vyjádření k dokumentaci č.j.: 584/630/13 ze dne 29. 3. 2013

Se závěry dokumentace a navrhovanými doporučeními a opatření se souhlasí. Za vhodnou se považuje varianta
III., která nebude mít významně negativní dopad na předměty ochrany evropsky významné lokality Nadlesí.
Současně se přikláníme k navrhovaným řešením zvýrazňujících prvků (bird flappers) na zemnících vodičích
snižujících pravděpodobnost kolize ptáků v podstatném úseku PO Doupovské hory a v místech, kde vedení
protíná některé vodní plochy a toky. Jedná se zejména o území od TR Hradec po Kostrčany, přičemž upřesnění
rozsahu těchto opatření v PO Doupovské hory bude provedeno na základě alespoň dvouleté ornitologické studie.
Tvar, velikost a četnost bude konzultována s AOPK ČR a bude vycházet z poznatků odborné literatury.
Stanovisko posuzovatele:
Uvedené postupy jsou již v naturovém hodnocení obsaženy jak v kapitolách popisujících vlivy, tak v kapitole 7 –
návrhu opatření (podmínka č. 2). Posuzovatel uvedené principy promítá i do podmínek pro vypracování návrhu
stanoviska.

2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Vyjádření k dokumentaci č.j.: 01521/SOPK/2013 ze dne 20. 3. 2013
Na základě vypořádání připomínek AOPK ČR v dokumentaci upouštíme od požadavku na variantní řešení
trasy mimo PO Doupovské hory a souhlasíme s přestavbou trasy stávajícího vedení.
Stanovisko posuzovatele:
Posuzovatel se s přístupem hodnotitele ztotožňuje a je možno dokladovat korektní zdůvodnění přípustnosti trasy
okrajem PO Doupovské hory, včetně požadavků na provádění stavby. Hodnotitelem navrhovaná zmírňující
opatření jsou základem pro formulaci podmínek do návrhu stanoviska posuzovatelem
a)

b) V lokalitě EVL Nadlesí požadujeme realizovat variantu III., kde je vliv na předmět ochrany hodnocen jako
mírně negativní.
Stanovisko posuzovatele:
S uvedeným výstupem nelze než souhlasit. Požadavek na sledování pouze varianty III průchodu trasy přes EVL
Nadlesí je posuzovatelem promítnut i jako základní požadavek pro fázi přípravy do návrhu stanoviska E.I.A.
V dokumentaci postrádáme zákres konkrétního umístění nových stožárů. Není jasné, jestli nové stožáry
budou na místě stávajících či nikoliv. To považujeme za závažný nedostatek ve vztahu k biotopům
nacházejícím se přímo v trase vedení. Zejména v souvislosti s vlivem na předměty ochrany v EVL a PO,
CHKO a v lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů požadujeme doplnění přesné lokalizace nových
stožárů.
Stanovisko posuzovatele:
Připomínka přesahuje částečně rámec naturového hodnocení. V předprojektové fázi zatím nelze detailně řešit
polohu patek stožárů. Z textu naturového hodnocení lze dovodit, že je většinově počítáno s náhradou stožárů ve
stávajících polohách, nové polohy jsou dány ve variantních úsecích. Do výstupů naturového posouzení je mj.
uplatněn požadavek na to, aby bylo důsledně navrženo rozstožárování při přechodu JZ úzké části EVL tak, aby
umístění patek (základů) stožárů nezasahovalo do vymezení EVL v průmětu trasy, což je při vymezení EVL
v místě navrhovaného přechodu a vzdálenostech mezi stožáry realizovatelné. Rovněž jsou do návrhu stanoviska
c)
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E.I.A. dále převzaty, případně upraveny či doplněny požadavky hodnotitele na zásady chování zhotovitele ve fázi
výstavby.
d) V územích soustavy Natura 2000, v CHKO a v lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů je nutno
doplnit vyznačení příjezdových tras techniky, pojezdové trasy při stavbě stožárů a napínání vodičů a
umístění zařízení staveniště.
Stanovisko posuzovatele:
Připomínka opět částečně přesahuje rámec naturového hodnocení. V rámci jeho vypracování se hodnotitel
poměrně podrobně vypořádává s požadavky na přístup během výstavby včetně návrhu na přístupové
komunikace, výstupy hodnotitele jsou posuzovatelem v zásadě převzaty, případně doplněny i do návrhu
stanoviska. V rámci procesu E.I.A,. však nelze přímo projektovat jednotlivé přístupové trasy, ale principy pro
příslušné EVL jsou do výstupů naturového posouzení zapracovány.
Požadujeme dodržení opatření, která jsou navržena v Biologickém posouzení a Naturovém posouzení
(jedná se zejména o provádění veškerých prací v ptačích oblastech a v lokalitách s hnízdním výskytem
zvláště chráněných druhů mimo období hnízdění, tzn. mimo období 1. 4. – 31. 7. běžného roku).
Stanovisko posuzovatele:
Splněno, viz zmírňující opatření požadovaná do návrhu stanoviska.
e)

V případě opatření, která minimalizují náraz ptáků do vodičů, je na území CHKO Slavkovský les dostačující
použití opatření zviditelňujících prvků (tzv. „bird flappers“) pouze v úsecích přechodu vedení přes
významné vodní toky. V ostatních případech trváme na použití zviditelňujících prvků ve všech již dříve
zmiňovaných krizových úsecích (v blízkosti vodních toků a nádrží, v místech se zvýšenou koncentraci
ptáků, v místech s významnými tahovými koridory a v místech křížení se skladebnými částmi ÚSES).
Stanovisko posuzovatele:
Principiálně naplněno, viz zmírňující opatření požadovaná do návrhu stanoviska pro území PO Doupovské hory.
Analogii je možno využít pro formulaci dalších opatření přímo v posudku E.I.A. v rámci úseků, které AOPK
navrhovala.
f)

g) Kromě odborného biologického dozoru po celou dobu realizace stavby podporujeme i vypracování
minimálně dvouleté ornitologické studie po realizaci stavby, na základě jejíchž výsledků bude možno
navrhnout případná další opatření a zajistit jejich realizaci.
Stanovisko posuzovatele:
Promítnuto do výstupů naturového posouzení, převzato z výstupů naturového hodnocení.

3. Správa CHKO Slavkovský les k oznámení záměru
Vyjádření k oznámení záměru zn.: SR/0196/SL/2012-2 ze dne 16. 5. 2012
Na území CHKO Slavkovský les bude vedení ve stávající trase, kde nedojde k závažnějším střetům se zájmy
ochrany přírody. Jedinou výjimkou je krátký úsek u obce Nadlesí, kde trasa stávajícího vedení přechází EVL
Nadlesí. V této lokalitě je navrženo odklonění ze stávající trasy tak, aby nové vedení bylo umístěno převážně
mimo EVL (touto úpravou je výrazně eliminován případný vliv na EVL). Doporučuje se, aby v dokumentaci byl
v této lokalitě pouze dořešen a přesně definován postup a organizace stavby (skládky, přístupy na staveniště,
časová omezení, transfery atd.).
Stanovisko posuzovatele:
Již v rámci úvodní části Dokumentace E.I.A. (Skoumal V. a kol., 01/2013 -viz str. 24 až 25) je na požadavky
Správy CHKO v citovaném vyjádření poměrně podrobně reagováno na základě podrobného naturového
hodnocení (Czernik A., 01/2013)tím,, že jsou v zásadě přepsány (volně interpretovány) požadavky na zmírňující
opatření z kapitoly 7 naturového hodnocení. Tyto jsou v zásadě převzaty do výstupů předkládaného naturového
posouzení jako požadavky do návrhu stanoviska v Posudku E.I.A. Poněvadž se Správa k vlastní dokumentaci a
naturovému hodnocení v požadované lhůtě písemně nevyjádřila, lze mít za to, že požadavky jsou vypořádány.
Posuzovatel pouze aktuálně konstatuje pro EVL Nadlesí, že je možno rozpracovat pouze variantu III a jsou
zpřísněny požadavky na přístupnost ke stožáru č. 194, lokalizovaného ve zrašelinělé depresi stávajícího průseku.
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4.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Stanovisko k dokumentaci zn.: ČIŽP/44/IPP/1206636.002/13/UIV ze dne 27. 3. 2013

Z hlediska ochrany přírody se uvádí, že při dodržení následujících připomínek nejsou k dokumentaci další
připomínky.
Pro potřeby územního řízení se požaduje dopracování biologického průzkumu s využitím celého jarního
aspektu (biologický průzkum byl proveden v období 18. 5. – 27. 10. 2012).
Stanovisko posuzovatele:
Mimo požadavky na naturové hodnocení, je reagováno v návrhu stanoviska zpracovatelem posudku. Ve vztahu
k dotčeným předmětům ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 2000 naturové hodnocení obsahuje dostatek
údajů i na základě vlastních průzkumů hodnotitele a ke sběru dat není nutno vznášet zásadnější připomínky.
1.

Upozorňuje se, že vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v lokalitě je nutné
požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání výjimky ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
Stanovisko posuzovatele:
Mimo požadavky na naturové hodnocení, obecně posuzovatel není zastáncem promítat do stanoviska EIA
zákonné povinnosti a administrativní postupy
2.

Investor k územnímu řízení doloží platná rozhodnutí povolující kácení dřevin rostoucích mimo les nebo
souvislých keřových porostů. Nezbytné kácení je nutné provádět v mimohnízdním období, tj. v období
vegetačního klidu (upozorňuje se. že ke kácení dřevin je třeba požádat příslušný orgán ochrany přírody o
vydání povolení).
Stanovisko posuzovatele:
Mimo požadavky na naturové hodnocení, obecně posuzovatel není zastáncem promítat do stanoviska EIA
zákonné povinnosti a administrativní postupy
3.

Investor zajistí v případě potřeby před zahájením přípravných prací a po celou dobu terénních úprav a prací
biologický dozor odborně způsobilou osobou, která bude průběžně provádět záchranné transfery živočichů
a rostlin. O zjištěních a transferech bude veden písemný deník, který bude předložen při kontrolách
prováděných příslušnými orgány ochrany přírody.
Stanovisko posuzovatele
Uvedené požadavky jsou v modifikované podobě zapracovány do návrhu stanoviska a vycházejí z formulace
zmírňujících opatření hodnotitelem.
4.

Investor doloží nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
k umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.
Stanovisko posuzovatele:
Mimo požadavky na naturové hodnocení, obecně posuzovatel není zastáncem promítat do stanoviska EIA
zákonné povinnosti a administrativní postupy.
5.

Požaduje se dodržet všechna zmírňující opatření uvedená v Naturovém posouzení a také opatření v části
D.IV. dokumentace.
Stanovisko posuzovatele
Hodnotitelem navrhovaná zmírňující opatření jsou většinově převzata, modifikována či doplněna do požadavků
posuzovatele do návrhu stanoviska.
6.

7. Ve vztahu k přechodu EVL Nadlesí se doporučuje k realizaci varianta III.
Stanovisko posuzovatele
Posuzovatel do návrhu stanoviska tuto základní podmínku promítá do fáze přípravy a ztotožňuje se s tím, že jde o
jediné možné křížení EVL Nadlesí bez významného negativního vlivu. .

Komplexní komentář citovaných vyjádření bude doložen v rámci kapitoly V. vlastního
posudku EIA.
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5. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na
lokality soustavy Natura 2000
Hodnotitel konstatuje, že záměr „V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV
na dvojité vedení 400 kV“ byl řešen pro EVL Doupovské hory, PO Doupovské hory a EVL Louky
u Dlouhé Lomnice. Z hodnoceného záměru vyplývá, že jeho realizace v posuzovaném rozsahu nebude
mít významně negativní dopad na předměty ochrany těchto území. V případě EVL Nadlesí bylo
předloženo více variant. S ohledem na varianty je pro tuto lokalitu stanoveno pořadí jednotlivých
variant a jejich vlivů. Z hodnoceného záměru vyplývá, že jeho realizace v posuzovaném rozsahu bude
mít významně negativní vliv na některé předměty ochrany pro variantu 0, I, II. Při realizaci varianty
III v posuzovaném rozsahu nebude mít významně negativní dopad na předměty ochrany EVL.

Stanovisko posuzovatele:
Uvedený závěr hodnocení lze akceptovat v prezentovaném smyslu, že posuzovaný záměr ve
variantě III přechodu přes EVL Nadlesí ani v kumulaci s dalšími záměry a koncepcemi
nebude generovat významné negativní vlivy na předměty ochrany EVL Nadlesí ani pro
přechod trasy přes PO a EVL Doupovské hory a EVL Louky u Dlouhé Lomnice.
S ohledem na výstupy naturového hodnocení posuzovatel pokládá za potřebné, z důvodu
uplatnění principu předběžné opatrnosti a principu uplatnění důsledné minimalizace vlivů na
předměty ochrany a integritu lokalit soustavy Natura 2000 z hlediska variant, předložených do
posuzování, do další přípravy a následné realizace záměru postoupit podobu záměru jen ve
variantě III přechodu přes EVL Nadlesí.
Lze tak do návrhu stanoviska promítnout zmírňující opaření, jak vyplývají z kapitoly 3.6
předkládaného Posouzení.
Jihlava, 15.07.2013

Podpis posuzovatele:
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