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SEZNAM ZKRATEK
Ampér - základní jednotka pro elektrický proud
A
AC

Střídavý proud (z anglického alternating current)

AOPK
Č
BPEJ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

C1- C4

Stupeň ohrožení dle Červeného seznamu

cca

Circa - latinsky přibližně

°C

Celsiův stupeň – jednotka teploty

CD

Kompaktní disk - optický disk určený pro ukládání digitálních dat

CO

Oxid uhelnatý

CR

Kriticky ohrožený

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČR

Česká republika

dB

Decibel

DD

Taxon (nedostatečné údaje)

DUR

Dokumentace pro územní řízení

DVD

Kompaktní disk - optický disk určený pro ukládání digitálních dat

EIA

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EC

Evropská komise (European Commission)

EHS

Evropské hospodářské společenství

EN

Ohrožený druh

ENTSO-

Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav

EU

Evropská unie

EURO

Evropské emisní standardy (European emission standards)

EVL

Evropsky významná lokalita

ha

Hektar

HC

Uhlovodíky

HDV

Těžký nákladní automobil

HPJ

Hlavní půdní jednotka

Hz

Hertz - hlavní jednotka frekvence (kmitočtu)

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

CHVePS

Chráněný venkovní prostor staveb

CHVeP

Chráněný venkovní prostor

ČSN

Česká technická norma

ČSN EN

Česká technická norma evropská norma

Bonitovaná půdně ekologická jednotka
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IČ

Identifikační číslo

ID

Zkratka pro Identifikaci

ID VT
Jmod

Identifikační číslo vodního toku
Modifikovaná proudová hustota

kg

Kilogram – jednotka hmotnosti

km

Kilometr - jednotka délky

KO

Kriticky ohrožený

KÚ

Krajský úřad

k. ú.

Katastrální území

kV
LAeq,T

Kilovolt - fyzikální jednotka elektrického napětí
Ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A v době T

LpAmax

Maximální hladina akustického tlaku vážená filtrem A

LpAmin

Minimální hladina akustického tlaku vážená filtrem A

LA90,T

Procentní hladina akustického tlaku, vážená filtrem A, překročená v 90% doby
z měřeného časového intervalu T

LD,16h

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v průběhu denních 16 hodin

LDVN

Hlukový ukazatel den-večer-noc

LDN

Hlukový ukazatel den-noc

LN

Hlukový ukazatel

L1/3

Hladina akustického tlaku v 1/3 pásmech frekvenčního spektra, nekorigované

LBP

Levobřežní přítok

LC

Málo dotčený druh

LCV

Lehký nákladní automobil

m

Metr - jednotka délky

3

m

Metr krychlový - jednotka objemu

m n. m.

Metrů nad mořem

MVA

Megavoltampér - jednotka zdánlivého elektrického výkonu

MWh

Megawatthodina - jednotka výkonu

MZCHÚ

Maloplošně zvláště chráněné území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

N

Nebezpečný odpad

NEK

Nezávislá energetická komise

NP
NPP

Národní parky
Národní přírodní památka

NPR

Národní přírodní rezervace

NRBC

Nadregionální biocentrum
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NRBK

Nadregionální biokoridor

NT
NV

Téměř ohrožený druh
Nařízení vlády

O

Ostatní odpad

O

Ohrožený druh

OP
OZE

Ochranné pásmo
Obnovitelné zdroje elektřiny

PBP

Pravobřežní přítok

PM

Pevné částice

PP
PHOa,b

Přírodní park
Ochranné pásmo vodního zdroje

PR

Přírodní rezervace

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RE

Druh vymizelý

RBC

Regionální biocentrum

RBK

Regionální biokoridor

řkm

Říční kilometr

Sb.

Sbírky

SO

Silně ohrožené

SEK
SZÚ

Státní energetická koncepce
Státní zdravotní ústav

T

Tesla

TT

Trojfázová síť uzemněná s ochranou neživých částí zemněním

TR
ust.

Transformovna
Ustanovení

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚSES

Územní systém ekologické stability

vvn

Velmi vysoké napětí

VKP

Významný krajinný prvek

VT

Vodní tok

WHO

World Health Organisation, Světová zdravotnická organizace

ZCHD
ZCHÚ

Zvláště chráněné druhy
Zvláště chráněné území

ZOV

Zásady organizace výstavby

ZPF
ZÚR

Zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje
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zvn

Zvlášť vysoké napětí

ŽP
§1

Životní prostředí
Kriticky ohrožený druh uvedený ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.

§2

Silně ohrožený druh uvedený ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.

§3

Ohrožený druh uvedený ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.
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ÚVOD
Záměr „V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV “
byl podroben zjišťovacímu řízení podle §7 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů záměru na
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a na základě předloženého „Oznámení záměru“,
písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a
veřejnosti, vydal dne 25.6 2012 příslušný úřad „Závěr zjišťovacího řízení“ pod č. j.: 45542/ENV/12.
V závěru Zjišťovacího řízení je stanoveno, že dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. je nutno zpracovat především s důrazem na následující
oblasti:
Ochrana přírody a krajiny
1) V území, kde vedení velmi vysokého napětí prochází ptačí oblastí Doupovské hory a evropsky
významnou lokalitou Nadlesí, zpracovat variantní řešení tak, aby varianta neprotínala jádrová
území uvedené ptačí oblasti či jmenovanou EVL, a byl by tak minimalizován vliv na předměty
ochrany těchto chráněných území. Rovněž vyhodnotit vlivy záměru na předměty ochrany
soustavy Natura 2000 příslušnou autorizovanou osobou.
2) Provést celosezónní přírodovědný průzkum a vyhodnotit vliv záměru na faunu a flóru v trase
vedení. Na základě těchto dat potom zpracovat biologické hodnocení. Zvláštní pozornost pak
věnovat zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů a ohroženým přírodním biotopům, a to
zejména v trase nového vedení. Rovněž prověřit možné křížení trasy s migračními koridory
ptactva.
3) V dokumentaci řešit riziko nárazu ptactva do venkovního elektrického vedení, a to dle
konkrétních podmínek na každé lokalitě; navrhnout zabezpečení vodičů zdůrazňujícími
doplňky, a to na všech výškových úrovních vodičů (včetně vrchního uzemňujícího).
4) Vypracovat studii hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz. Součástí studie bude rovněž
vizuální porovnání stávajícího a budoucího vedení z vhodných pohledových bodů.
5) Analyzovat ovlivnění skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a
negativní ovlivnění těchto prvků minimalizovat. Rovněž sledovat ovlivnění významných
krajinných prvků (VKP), a to včetně registrovaných, záměrem a minimalizovat tyto zásady
případným návrhem variantního řešení.
Ochrana vod
6) V dokumentaci navrhnout stožáry a staveniště tak, aby nebyly umístěny v aktivních zónách
záplavových území, ani v blízkosti vodních toků nebo vodních zdrojů.
7) Po stanovení umístění (lokalizaci) stožárových míst průkazně posoudit vliv záměru na
hydrogeologické charakteristiky území a navrhnout opatření pro ochranu kvality a kvantity vod.
Ochrana lesa
8) V dokumentaci upřesnit a zdůvodnit rozsah a míru zásahů do pozemků určených k doplnění
funkcí lesa, rovněž také z hlediska jejich stability vůči poryvům větru.
9) Navrhnout variantní řešení trasy v místech významných střetů s lesními pozemky.
Ostatní
10) Zpracovat podrobné autorizované hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví i s ohledem na
možné vlivy elektromagnetického záření na zdraví obyvatelstva.
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11) Dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na
doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.
Výše uvedené požadavky jsou podrobně zpracovány v příslušných kapitolách dokumentace. Dle
požadavků uvedených pod jednotlivými body jsou v následujícím textu uvedeny zkrácené citace,
nebo v popisu jednotlivých vyjádření je proveden odkaz na příslušnou kapitolu dokumentace,
eventuálně je zdůvodněno. Nejsou citována vyjádření, kde nejsou vzneseny připomínky nebo je
pouze upozorněno na dikci platné legislativy.
Kopie Závěru zjišťovacího řízení a všech zaslaných vyjádření a stanovisek, obdržených v rámci
zjišťovacího řízení, jsou přiloženy v přílohové části H., příloha č. 3.
Tato předkládaná Dokumentace zpracovaná dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí „V223/224 – přestavba dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“ (dále jen
dokumentace) je zpracována v souladu s přílohou č. 4 k citovanému zákonu č.100/2001 Sb.
v platném znění, se zaměřením na vypořádání požadavků plynoucích z obdržených vyjádření.
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:
Dotčené územní samosprávné úřady a celky:
 Rada Ústeckého kraje
 Město Bochov
 Obec Vrbice
 Město Mašťov
 Obec Radonice
 Obec Vilémov
 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí
 Městský úřad Sokolov
 Městský úřad Podbořany
 Městský úřad Kadaň
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
 Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
 Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
 Povodí Ohře
 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
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Veřejnost:
 Kotlanová Věra
 Karl Ferdinand Thurn – Taxis zastoupený ing. Milanem Pavlíčkem
V následujících odstavcích je provedena souhrnná rekapitulace závěrů zjišťovacího řízení
se zaměřením na připomínky dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních
úřadů a veřejnosti, včetně komentáře zpracovatelů dokumentace k těmto připomínkám, jako
jednoho z východisek pro zpracování předkládané dokumentace.
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili bez připomínek:
 Město Bochov
 Obec Vrbice
Ke zveřejněnému oznámení vznesly připomínky následující orgány:
1. Rada Ústeckého kraje
K uvedenému záměru nemá Rada Ústeckého kraje připomínky. Požaduje provést posouzení
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Předkládaná Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. je zpracována dle přílohy č. 4
uvedeného zákona a současně v souladu s požadavky, které jsou uvedeny v Závěru
zjišťovacího řízení, č. j.: 45542/ENV/12, ze dne 25. 6. 2012.
2. Město Mašťov
Ve stanovisku je uvedeno:
 Záměr musí být v souladu s ÚPD obce Mašťov
 Nesmí dojít k rozšíření záboru a ochranného pásma vedení oproti schválené ÚPD obce
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 Záměr na výstavbu vedení je v souladu se zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje
(viz příloha H. 1), č. j.214/UPS/2011, ze dne 13. 12. 2011. V zásadách územního rozvoje
Ústeckého kraje je předmětný záměr vymezen v území jako rezerva pod označením ER1,
která je stanovena jako koridor o šíři 1000 m v místech novostavby vedení a 400 m
v místech přestavby stávajícího vedení.
 Šíře ochranného pásma (dále OP) je dána zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění
(citace: „ochranné pásmo je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení o napětí 400kV na obě strany 20 m“). Šíře OP nového dvojitého
vedení 400kV bude cca 69,4 m v běžné trase.
Na katastrálním území obce Mašťov, u nového vedení v běžné trase, dojde k rozšíření
ochranného pásma vedení o cca 7,5 m na každou stranu od osy vedení.
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3. Obec Radonice
Obec nemá k záměru připomínek za předpokladu, že nedojde k rozšíření ochranného pásma
vedení a většímu záboru, než je řešeno v ÚPD obce Radonice.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Záměr na výstavbu vedení je v souladu se zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje
(viz příloha H. 1), č. j.214/UPS/2011, ze dne 13. 12. 2011. V zásadách územního rozvoje
Ústeckého kraje je předmětný záměr vymezen v území jako rezerva pod označením ER1,
která je stanovena jako koridor o šíři 1000 m v místech novostavby vedení a 400 m
v místech přestavby stávajícího vedení.
 Šíře ochranného pásma (dále OP) je dána zákonem č. 458/2000Sb. v platném znění
(citace: „ochranné pásmo je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení o napětí 400kV na obě strany 20 m“). Šíře OP nového dvojitého
vedení 400kV bude cca 69,4 m v běžné trase.
Na katastrálním území obce Radonice, u nového vedení v běžné trase, dojde k rozšíření
ochranného pásma vedení o cca 7,5 m na každou stranu od osy vedení.
4. Obec Vilémov
Obec Vilémov s výše uvedeným záměrem nesouhlasí a to z důvodu:
- Vedení se nachází v ptačí oblasti Doupovské hory, kód NATURA CZ 411002, dále
v nadregionálním biocentru Úhošť (ÚJES)
- Obec tento záměr nemá zapracován v ÚPD
- Dle předloženého záměru se domníváme, že se nejedná o přestavbu dvojitého vedení, ale
o novou stavbu i když jde ve stejné trase a proto jako důvod uvádíme vybudování nových
patek pod sloupy – větší zábor půdy pro patky, nové sloupy jiného typu (větší) a rozšíření
ochranného pásma vedení
- K nesouhlasu nás vede hlavně rozšíření ochranného pásma vedení. Toto vedení v katastru
Vinaře u Kadaně vede ponejvíce přes obecní pozemky, kde jsou obecní lesy a tím pádem
dojde ke značnému znehodnocení lesu a pozemků v majetku obce Vilémov.
V případě, že stavba bude realizována, budeme požadovat finanční kompenzace za škody vzniklé
touto stavbou a budeme navrhovat prodej pozemků pod tímto vedením firmě vlastnící tuto stavbu.
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 Součástí Dokumentace (viz příloha č. 7 a 8) je zpracováno Biologické hodnocení vlivu
záměru a Naturové posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. Výstupy a závěry
z provedených hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí Dokumentace - C. Údaje o
stavu životního prostředí v dotčeném území, D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000 a
D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystém.
 Z provedených hodnocení vyplývají odpovídající doporučení, které jsou uvedena v kapitole
D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí.
 Záměr na výstavbu vedení je v souladu se zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje
(viz příloha H. 1), č. j.214/UPS/2011, ze dne 13. 12. 2011. V zásadách územního rozvoje
Ústeckého kraje je předmětný záměr vymezen v území jako rezerva pod označením ER1,
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která je stanovena jako koridor o šíři 1000 m v místech novostavby vedení a 400 m
v místech přestavby stávajícího vedení.
 Při zpracování dokumentů v rámci posouzení záměru „V223/V224 – přestavba stávajícího
dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“ v procesu EIA je používán pojem
„přestavba“. Popis vlastní přestavby (stavby, výstavby atd.) stávajícího dvojitého vedení o
napěťové hladině 220kV na nové dvojité vedení o napěťové hladině 400kV je v rámci
dokumentů předkládaných v procesu EIA dostatečně popsán a vzhledem k tomu, že se
nenacházíme v režimu stavebního zákona, není nutné striktně používat při popisu záměru
pojmu „stavba“. Nutno dodat, že v celém dokumentu jsou použity pojmy „přestavba“,
„stavba“, „záměr“ a „výstavba“ rovnocenně a zcela v jasném kontextu.
 Šíře ochranného pásma (dále OP) je dána zákonem č. 458/2000Sb. v platném znění
(citace: „ochranné pásmo je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení o napětí 400kV na obě strany 20 m“). Šíře OP nového dvojitého
vedení 400kV bude cca 69,4 m v běžné trase.
Na katastrálním území obce Vilémov, u nového vedení v běžné trase, dojde k rozšíření
ochranného pásma vedení o cca 7,5 m na každou stranu od osy vedení.
Další předpokládané dopady realizace záměru na životní prostředí jsou uvedeny
v příslušných kapitolách této Dokumentace (např. zábor zemědělského půdního fondu
v kapitole B. II. 1 Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu, zábor
PUPFL v kapitole B. II. 2 Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa atd.)
5. Krajský úřad Ústeckého kraje
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Dokumentace by měla mimo jiné zaměřit na vyhodnocení vlivu záměru na faunu a flóru v trase
vedení, které se bude opírat o celosezónní biologický průzkum. Při vymezení území dotčeného
záměrem je třeba zohlednit předpokládaný počet a umístění stožárů včetně potřebných
přístupových cest a manipulačních ploch. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu třeba věnovat
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ohrožených přírodních biotopů, a to
zejména v trase nového vedení v úseku TR Vernéřov – TR Hradec, a dále možnému křížení trasy
s migračními koridory ptactva. V místech křížení trasy s identifikovanými migračními koridory ptáků
budou navržena odpovídající technická opatření k prevenci kolize letících ptáků s vodiči a
konstrukčními prvky vedení. Dokumentace by měla být podkladem pro vymezení rozsahu
případných výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů, které bude třeba projednat před
územním rozhodnutím.
K vyjádření lze sdělit následující:
 V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Biologické posouzení záměru (viz
příloha č. 7) a Naturové posouzení (viz příloha č. 8). V těchto hodnoceních jsou detailně
zpracovány jednotlivé výskyty zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ohrožených
přírodních biotopů. Výstupy těchto hodnocení jsou zapracovány v Dokumentaci v kapitole
C. Vyhodnocení vlivu záměru na faunu a flóru v trase vedení je uvedeno v kapitole D.I.8 a
na soustavu NATURU v kapitole D.I.7
Předpokládaný počet a umístění stožárů včetně potřebných přístupových cest a
manipulačních ploch v této fázi zpracování EIA není k dispozici. Vše bude řešeno v dalším
stupni projektové dokumentace.
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 V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Biologické posouzení záměru (viz
příloha č. 7) a Naturové posouzení (viz příloha č. 8), z nichž vyplývá, že všeobecně
nejcitlivějšími skupinami ptáků vůči riziku kolize (ostatní vlivy lze považovat v tomto případě
za bezvýznamné) s vodiči vedoucí elektrickou energii, bývají větší druhy ptáků a dravci.
Záměr představuje zdvojení vedení zvláště vysokého napětí (vedení o napěťové hladině
400kV). Zákonem požadovaná ochrana ptáků před usmrcováním elektrickým proudem je
nutná tedy především u vedení vysokého napětí a to nejpoužívanějších napěťových hladin
22 kV a 35 kV, kde jsou technické vzdálenosti částí pod napětím a ocelových uzemněných
konstrukcí vedení takové, že umožňují ohrožující dotek. Vedení, které je předmětem
záměru, má vzdálenost mezi jednotlivými fázemi resp. mezi fázemi a konstrukcí stožáru
větší než 5 metrů. Rozpětí křídel našich největších ptáků přitom nepřesahuje 2,5 metru, u
naprosté většiny druhů je ještě mnohem menší. Je tedy možné konstatovat dodržení
ustanovení § 5a, odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a realizací
záměru nemůže docházet k usmrcování ptáků elektrickým proudem. Blíže je tato
problematika řešena v kapitole C.II.5 Fauna, flóra a ekosystémy. Pro eliminaci tohoto rizika
jsou navržena opatření a doporučení viz kapitola D.IV Charakteristika opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení)
budou veškeré zásahy, týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny v souvislosti s výskytem
organismů, provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., a
vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. Jedná se v rámci zákona č. 114/1992 Sb. o §5
odst. 1 a 3 – obecná ochrana rostlin a živočichů; §5a odst. 1, 6 a 7 – ochrana volně žijících
ptáků; §50 – základní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů živočichů; §56 a §77a –
povolení výjimky z ochranných podmínek živočichů v kategorii druhy ohrožené, silně
ohrožené a kriticky ohrožené (KÚ); §57 – souhlas k některým činnostem týkajícím se
zvláště chráněných druhů živočichů; §65 – dotčení zájmů ochrany přírody; §66 – omezení
a zákaz činnosti; §67 – povinnosti investorů, zajištění přiměřených náhradních opatření k
ochraně přírody (mj. vybudování technických zábran, přemístění živočichů a rostlin) na
základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody. V případě vyhlášky č. 395/1992 Sb. pak §16
odst. 1 – ochrana zvláště chráněných druhů živočichů.
Z hlediska ochrany ovzduší, vodního a odpadového hospodářství nemáme připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář.
6. Krajský úřad Karlovarského kraje
K výše uvedenému záměru vydává Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dotčený správní úřad,
toto vyjádření:
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství
Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) jsou zpracovatelé nebo pořizovatelé územně
plánovací dokumentace a zpracovatelé dokumentací staveb povinni dbát zachování lesa a řídit se
přitom ustanoveními lesního zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou
z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení, navrhnout alternativní řešení a uspořádání území po dokončení stavby.
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Dotýká–li se řízení podle zvláštních předpisů (např. stavebního zákona) zájmů chráněných lesním
zákonem, pak dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní
správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na
splnění podmínek.
Každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá trvalé nebo dočasné odnětí
nebo omezení podle § 15 odst. 1 lesního zákona, je povinen před zpracováním podkladů k vydání
územního rozhodnutí vyžádat si u orgánů státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy
přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou.
Dle ust. § 15 odst. 3 písm. a) lesního zákona lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bez
odnětí umístit, mimo jiné, stožáry nadzemních vedení, pokud nejde v jednotlivých případech o
plochu větší než 30 m2.
O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů, v jehož území se dotčené
pozemky nebo jejich převážná část nacházejí, v souladu s ust. § 16 odst. 1 lesního zákona.
Dle ust. § 46 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, v
lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů
podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e),
pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto
činnost umožnit.
Pokud bude výše uvedené při zpracování projektové dokumentace dodrženo, nemáme dalších
námitek.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B. II. 2 Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce
lesa.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
pověřený zhotovitel tuto záležitost projednávat s příslušnými orgány státní správy a
postupovat v souladu s platnou legislativou.
 Realizací záměru dvojitého vedení 400kV se předpokládá omezení lesních pozemků
rozšířením stávajícího ochranného pásma dvojitého nadzemního vedení 220kV v běžné
trase o cca 7,5 m na každou stranu od osy vedení a dále v úsecích přeložky vedení
v lokalitě „Nadlesí“, a v úseku zaústění do TR Vítkov, kde bude vytvořen nový koridor.
Odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa se předpokládá v rozsahu cca 0,5 ha a
trvalé omezení dle lesního zákona se předpokládá v rozsahu cca 26 ha.
Přesný rozsah záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa bude uveden až v dalším
stupni projektové přípravy (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
Ochrana zemědělského půdního fondu
Z Oznámení záměru „V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení
400kV“ dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů, vyplývá, že záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond (dále jen
„ZPF“). Předpokládán je trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 1,8 ha pro umístění základů
stožárů a dočasný zábor ZPF pro dopravu (příjezdové cesty 4 m, pojezdový pruh 5 m),
manipulační a montážní činnost související s výstavbou vedení.
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Záměr představuje přestavbu stávajícího dvojitého nadzemního vedení velmi vysokého napětí
220kV na dvojité nadzemní vedení 400kV, a to v trase mezi novou rozvodnou v k. ú. Vitkov u
Sokolova (Karlovarský kraj) a novou rozvodnou v k. ú. Mikulovice u Vernéřova (Ústecký kraj).
Přestavba vedení bude na území Karlovarského kraje vedena převážně ve stávající trase.
Napojení nové rozvodny Vítkov bylo s příslušným orgánem ochrany ZPF projednáno. Krajský úřad
neuplatňuje požadavek na další posuzování záměru z hlediska ochrany ZPF.
Při realizaci záměru bude nutno postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), a dodržet zásady ochrany ZPF,
specifikované tímto zákonem, včetně vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany ZPF.
Návrh trasy nadzemního vedení musí být dle § 7 odst. 3 zákona o ochraně ZPF projednán s
orgány ochrany ZPF a opatřen jejich souhlasem (závazné stanovisko). Nezbytným podkladem pro
vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu) bude také souhlas orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 zákona o
ochraně ZPF (závazné stanovisko). Žádosti o udělení souhlasu podávají fyzické i právnické osoby
vždy u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, který má být
příslušným návrhem dotčen.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu je odhadován ve výši cca 1,5 ha
Přesný trvalý zábor půdy bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace
(dokumentace pro územní řízení). Jednotlivá odnětí půd budou projednány s danými
orgány a vlastníky dle platné legislativy.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
pověřený zhotovitel tuto záležitost projednávat s příslušnými orgány státní správy a
postupovat v souladu s platnou legislativou.
Geologie a hornictví
Bez připomínek
K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
Odpadové hospodářství
V Oznámení jsou vytěžené zeminy vymezeny jako odpad, i když jejich část bude využita v rámci
stavby. Dle ust. § 2 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon o odpadech) se tento zákon nevztahuje na zeminy
a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou
použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní
prostředí nebo lidské zdraví, tzn., že uvedené zeminy nemusí být vymezeny jako odpad, pokud
splní uvedené podmínky.
Dále je uvedeno, že odpad z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les během výstavby bude
po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně využit jako palivo (dřevo). Upozorňujeme, že odpady
musí jejich původce v souladu s ust. § 16 odst. (1) písm. c) zákona o odpadech předat pouze
osobě oprávněné.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Výkopová zemina vzniklá realizací záměru, bude využita v maximální možné míře v místě
stavby.
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Před započetím výkopových prací na stožárových místech bude sejmuta vrchní část
humusové vrstvy tloušťky cca 200 mm, která bude uložena na deponii v blízkosti stavby.
Po provedení základových konstrukcí stožárů bude tato zemina použita k dokončovacím
terénním úpravám.
Vytěžená zemina vzniklá při výkopových pracích základových patek stožárů bude uložena
na deponii v blízkosti prováděných výkopů. Tato zemina bude později použita na zpětné
zásypy kolem základových patek dle projektové dokumentace.
Při nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou bude důsledně dodržován předmětný
zákon o odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Přesná bilance zemních prací není v této fázi
přípravy k dispozici a bude doplněna v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.
 Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich odstranění budou stanoveny
v dalších stupních projektové dokumentace. Veškeré odpady ve smyslu zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vzniklé v rámci stavby budou odvezeny z
místa vzniku dodavatelským subjektem, který zajistí jejich evidenci a odstranění podle
platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství.
Dodržení těchto požadavků stanoví platná legislativa a touto problematikou se podrobně
zabývá kapitola B.III.3. Odpady.
 Dřevní hmota vzniklá jako vedlejší produkt z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les
bude během výstavby po dohodě s vlastníkem pozemku, pokud nebude dohodnuto jinak,
přednostně využita jako palivo (dřevo). Užitková dřevní hmota, tj. tyčovina a kulatina
přesahující průměr 10 cm, bude rozřezaná a složena po dohodě s vlastníkem pozemku na
místě k dalšímu využití.
7. Magistrát města Karlovy Vary – odbor životního prostředí
Z hlediska ochrany přírody a krajiny
V rámci dokumentace požadujeme, aby se tato ve zvýšené míře zaměřila na oblast:
- vliv plánované stavby na krajinný ráz
- vliv stavby na rostlinná a živočišná společenstva v dotčeném území (provedení biologického
průzkumu)
- vliv stavby na prvky Územního systému ekologické stability
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Biologické hodnocení záměru (viz
příloha č. 7) a Posouzení vlivu na krajinný ráz (viz příloha č. 8), kdy byly vyhodnoceny mj.
vlivy na VKP a ÚSES. Těmto problematikám se také věnují příslušné kapitoly předkládané
dokumentace viz C.I.
 Opatření ke snížení vlivů záměru jsou uvedena v textu Dokumentace kapitola D. IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Bez připomínek
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K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
Z hlediska odpadového hospodářství
Bez připomínek
K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa
V rámci dokumentace požadujeme upřesnit rozsah a míru zásahu do pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 Předpokládaný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa je odhadován v rozsahu cca
0,3 ha. Trvalé omezení dle lesního zákona se předpokládá v rozsahu cca 26 ha.
Přesný trvalý zábor půdy bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace
(dokumentace pro územní řízení). Jednotlivá odnětí půd budou projednány s danými
orgány a vlastníky dle platné legislativy.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
zhotovitel tuto záležitost projednávat s příslušnými orgány státní správy a postupovat v
souladu s platnou legislativou.
Z hlediska ochrany ovzduší
Bez připomínek
K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
8. Městský úřad Sokolov
K záměru vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření:
Nakládání s odpady
Bez připomínek
K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
Ochrana ovzduší
Bez připomínek
K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
Ochrana přírody a krajiny
Z hlediska ochrany přírody nemáme k plánovanému záměru námitky. Požadujeme, aby bylo dle §
5a odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
řešeno opatření vedení vysokého napětí ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování
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ptáků elektrickým proudem. Na území ležící v CHKO Slavkovský les je k vyjádření příslušná
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy
Vary). K vyjádření na území evropsky významné lokality Nadlesí je příslušný Krajský úřad
Karlovarského kraje.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Citovaný §5a, odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů poukazuje na
povinnost opatřit nadzemní vedení ochrannými prostředky, účinně zabraňující usmrcování
ptáků elektrickým proudem pro každého, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení
vysokého napětí (tj. vedení o napěťové hladině do 52 kV). Záměr představuje zdvojení
vedení zvláště vysokého napětí (vedení o napěťové hladině 400kV). Zákonem požadovaná
ochrana ptáků před usmrcováním elektrickým proudem je nutná tedy především u vedení
vysokého napětí a to nejpoužívanějších napěťových hladin 22 kV a 35 kV, kde jsou
technické vzdálenosti částí pod napětím a ocelových uzemněných konstrukcí vedení
takové, že umožňují ohrožující dotek. Vedení, které je předmětem záměru, má vzdálenost
mezi jednotlivými fázemi resp. mezi fázemi a konstrukcí stožáru větší než 5 metrů. Rozpětí
křídel našich největších ptáků přitom nepřesahuje 2,5 metru, u naprosté většiny druhů je
ještě mnohem menší. Je tedy možné konstatovat dodržení ustanovení § 5a, odst. 6 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a realizací záměru nemůže docházet k
usmrcování ptáků elektrickým proudem.
Další relevantní opatření jsou uvedena v části D. IV Charakteristika opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí této
Dokumentace.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) nemáme k záměru „V223/V224 –
přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“ námitek. K umístění
navrženého vedení 400kV do prostoru stávajícího vedení 220kV Hradec – Vítkov jsme se jako
orgán ochrany ZPF vyjadřovali již ve fázi studie. Domníváme se, že využitím stávající již jednou
schválené trasy budou minimalizovány škody na půdním fondu. Dokumentace vlivů záměru na
životní prostředí by se z hlediska ochrany ZPF měla zaměřit na minimalizování škod na
zemědělském půdním fondu zejména při dočasném záboru zemědělské půdy.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Požadavek je promítnut do textu Dokumentace viz kapitola D. IV. Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí, ve které je doporučeno následující:
 Minimalizovat řešení manipulačních pásů v úsecích po spádnici, volbou umístění
stožárových míst přizpůsobit terénu tak, aby byly minimalizovány nutné přístupy a
řešení spojitých manipulačních pásů po spádnici a tyto zásady včetně návrhů
protierozních opatření rozpracovat v ZOV stavby;
 V prostoru jednotlivých stožárových míst šetrně skrýt ornici, dle inženýrskogeologického průzkumu;
 Na montážních místech na zemědělské půdě skrytou orniční vrstvu po ukončení
výstavby rozprostřít okolo stožárových míst;
 Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do
původního stavu či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem
nemovitosti dohodnuto jinak.
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Státní správa lesů
Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) s umístěním navrženého
vedení 400kV do prostoru stávajícího vedení 220kV Hradec – Vítkov souhlasíme, jelikož nedojde
rozšířením ochranného pásma k výraznému záboru PUPFL. Upozorňujeme na skutečnost, že
případným rozšířením ochranného pásma odkácením stávajících lesních plášťů vyšších věkových
stupňů na návětrné straně hrozí následné ohrožení větrnou kalamitou.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Koridor vč. ochranného pásma stávajícího dvojitého vedení 220kV bude realizací dvojitého
vedení 400kV rozšířen v běžné trase o cca 7,5 m na každou stranu od osy vedení. Veškeré
související zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B. II. 2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce
lesa.
 Rozšířením ochranného pásma dojde u vyšších věkových stupňů k zvýšenému ohrožení
porostu větrnou kalamitou. To se týká především lokalit se smrkovými monokulturami.
Opatření, které by bezprostředně po vykácení ochranného pásma efektivně omezilo vlivy
případných kalamit, neexistuje. Z dlouhodobého časového horizontu lze doporučit, po těžbě
těchto okrajových porostů v mýtním věku, aby odborný lesní hospodář v kritických místech
zvážit změnu druhové skladby za odolnější dřeviny a tuto změnu zanesl do lesního
hospodářského plánu. K zvýšení odolnosti okrajového porostu dojde také přirozenou
cestou, vlivem postupného zesílení kořenového systému krajních stromů a zahušťováním
okraje lesa náletovými dřevinami, které zde budou snadno expandovat vlivem vyššího
přístupu světla do nižších pater porostu.
 Při vzniku škod na porostu vlivem otevření porostu rozšířením ochranného pásma může
vlastník porostu tuto vzniklou škodu uplatnit u provozovatele přenosové soustavy podle §
24, odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákona, v platném znění. Výše újmy nebo
škody a způsob výpočtu se stanovuje podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a
vyhlášky č. 55/1999 Sb. v platném znění.
Vodní hospodářství
Z hlediska ochrany vod nejsou k záměru žádné připomínky.
K požadavkům lze sdělit následující:
 Není nutný komentář.
9. Městský úřad Podbořany
Orgán v oblasti odpadového hospodářství (příslušný dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o
odpadech“:
Bez připomínek
K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
Orgán ochrany ovzduší (příslušný podle § 42 písm.h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek
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K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
Orgán ochrany přírody a krajiny (příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Každý kdo buduje, nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je
ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem - § 5a zákona
114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Citovaný §5a, odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů poukazuje na
povinnost opatřit nadzemní vedení ochrannými prostředky, účinně zabraňující usmrcování
ptáků elektrickým proudem pro každého, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení
vysokého napětí (tj. vedení o napěťové hladině do 52 kV). Záměr představuje zdvojení
vedení zvláště vysokého napětí (vedení o napěťové hladině 400kV). Zákonem požadovaná
ochrana ptáků před usmrcováním elektrickým proudem je nutná tedy především u vedení
vysokého napětí a to nejpoužívanějších napěťových hladin 22 kV a 35 kV, kde jsou
technické vzdálenosti částí pod napětím a ocelových uzemněných konstrukcí vedení
takové, že umožňují ohrožující dotek. Vedení, které je předmětem záměru, má vzdálenost
mezi jednotlivými fázemi resp. mezi fázemi a konstrukcí stožáru větší než 5 metrů. Rozpětí
křídel našich největších ptáků přitom nepřesahuje 2,5 metru, u naprosté většiny druhů je
ještě mnohem menší. Je tedy možné konstatovat dodržení ustanovení § 5a, odst. 6 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a realizací záměru nemůže docházet k
usmrcování ptáků elektrickým proudem.
 Další relevantní opatření jsou uvedena v části D. IV. Charakteristika opatření k prevenci
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí této
Dokumentace.
Orgán ochrany ZPF (příslušný podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů):
Vzhledem k tomu, že bude použita zemědělská půda pro nezemědělské účely po dobu delší než
jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, podléhá tato činnost udělení
souhlasu ze ZPF podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. K vynětí o výměře do 1 ha je příslušný
Městský úřad Podbořany, k vynětí o výměře od 1 do 10 ha je příslušný Krajský úřad Ústeckého
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
a k vynětí nad 10 ha je příslušné Ministerstvo životního prostředí.
K vyjádření lze sdělit následující:
 V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
pověřený zhotovitel tuto záležitost projednávat s příslušnými orgány státní správy a
postupovat v souladu s platnou legislativou.
Vodoprávní úřad (věcně a místně příslušný podle § 108 odst. 2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vodní zákon“:
Bez připomínek
K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
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Orgán státní správy lesů (příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., lesní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „lesní zákon“:
Bez připomínek
K vyjádření lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
10. Městský úřad Kadaň
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
Požadujeme, aby byl záměr posouzen dle zák. č. 100/2001 Sb. Zvýšený důraz musí být věnován
posouzení vlivu na krajinný ráz a na ovlivnění fauny a flóry. Podrobné biologické hodnocení ve
smyslu ust. § 67 zákona bude zpracováno po dobu 1 kalendářního roku pro skupiny: vyšší a nižší
rostliny, bezobratlí a obratlovci. Hodnocení se bude zabývat existencí sítě ÚSES, sestavou
registrovaných a zákonem stanovených VKP, evidovanými lokalitami se zvláště chráněnými druhy
rostlin a živočichů a zvláště chráněnými lokalitami a dalších lokalit, které můžou být ovlivněny při
realizaci stavby – montážní místo, stavba inženýrských sítí, přístupové cesty apod. Hlavní aspekty
hodnocení na krajinný ráz:
- výšková studie ostatních staveb v okolí a porovnání se sloupy 400kV v metrech
- grafická studie zobrazující stávající sloupy 220kV a připravované sloupy 400kV z různých
pohledů a vzdáleností
Z hlediska ostatních jednotlivých složkových zákonů na ochranu životního prostředí nejsou
k předloženému oznámení záměru připomínky.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Předkládaná Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. je zpracována dle přílohy č. 4
uvedeného zákona a současně v souladu s požadavky, které jsou uvedeny v Závěru
zjišťovacího řízení, č. j.: 45542/ENV/12, ze dne 25. 6. 2012.
 V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Biologické posouzení záměru (viz
příloha č. 7) a Naturové posouzení (viz příloha č. 8). V těchto hodnoceních jsou detailně
zpracovány jednotlivé výskyty zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ohrožených
přírodních biotopů. Výstupy těchto hodnocení jsou zapracovány v Dokumentaci v kapitole
C. Vyhodnocení vlivu záměru na faunu a flóru v trase vedení je uvedeno v kapitole D.I.8 a
na soustavu NATURU v kapitole D.I.7.
 Problematice krajinného rázu je věnována pozornost v Dokumentaci viz kapitola C.II.6,
vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz je uvedeno v kapitole D.I.9, které vychází
z Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (viz příloha č. 9).
11. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny
Většina trasy vedení bude kopírovat stávající trasu, a proto je celkově záměr hodnocen s
nevýrazným vlivem na flóru, faunu a ekosystémy. Na území EVL CZ0410021 Nadlesí však došlo
ke změně trasy oproti stávající. V záměru není vysvětlen důvod změny, přičemž nelze vyloučit, že
záměr nebude mít významný vliv na EVL. Proto ČIŽP požaduje v dokumentaci záměru objasnit
změnu trasy vedení, provést přírodovědný průzkum v trase nového vedení v EVL a na území
CHKO Slavkovský les a zadat zpracování biologického hodnocení ve smyslu § 67 zákona č.
114/1992 Sb. Na základě biologického hodnocení pak bude možné stanovit podmínky, za jakých
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bude stavba záměru realizována, případně požádat o výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
Předmětem ochrany EVL Nadlesí jsou typy přírodních stanovišť, a to:
3160 – Přirozená dystrofní jezera a tůně
4030 – Evropská suchá vřesoviště
6510 – Extenzivní sečené louky nížin a podhůří
7140 – Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0 – Rašelinný les (prioritní typ přírodních stanovišť)
9410 – Acidofilní smrčiny
Na území se vyskytují i chráněné rostliny a živočichové ve smyslu § 48 zákona č. 114/1992 Sb, je
proto nutné zajistit v průběhu stavebních prací kvalifikovaný biologický dozor.
• Podle databáze nálezů chráněných rostlin a živočichů AOPK ČR je v k. ú. Nadlesí např.
evidováno: Erica carnea – vřesovec pleťový (O), Vipera berus – zmije obecná (KO), Crex crex –
chřástal polní (SO), Drosera rotundifolia – rosnatka okrouhlolistá (SO), Oxycoccus palustris –
klikva bahenní (O), Arnica montana – prha arnika (O), Triturus alpestris – čolek horský (SO), Iris
sibirica – kosatec sibiřský (SO), Dactylorhiza fuchsii – prstnatec fuchsův (O), Plantanthera bifolia –
vemeník dvoulistý (O).
• V k. ú. Třídomí se vyskytuje z chráněných obojživelníků Bufo bufo – ropucha obecná (O), z
kriticky ohrožených rostlin Sedum villosum – rozchodník huňatý (KO) a Scrophularia vernalis krtičník jarní (KO).
• V k. ú. Hrušková se z chráněných živočichů, na které by mohla mít vliv stavba záměru nacházejí
Bufo bufo – ropucha obecná (O), Anguis fragilis – slepýš křehký (SO), Zootoca vivipara – ještěrka
živorodá (SO), Triturus vulgaris – čolek obecný (SO), Triturus alpestris – čolek horský (SO) a z
rostlin Arnika montana - prha arnika (O), Oxycoccus palustris – klikva bahenní (O), Drosera
rotundifolia – rosnatka okrouhlolistá (SO), Polygala chamaebuxus – zimostrázek alpský (O).
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 Varianty byly navrženy s ohledem na možné dotčení chráněných biotopů vyskytujících se
mezi stávajícími stožáry č. 192 – 195, u kterých je možné dotčení pouze do 1% z plochy.
Varianty byly posuzovány v rámci provedeného Biologického posouzení (viz Příloha č. 7) a
Naturového posouzení (viz Příloha č. 8), hlavní výstupy z posouzení jsou uvedeny
v příslušných kapitolách Dokumentace. V rámci zpracování Dokumentace byla
konzultována nově navržená trasa v lokalitě „Nadlesí“ s KÚ Karlovarského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství a s CHKO Slavkovský Les. Na základě této konzultace
byly vydány souhlasy se změnou trasy (viz Příloha č. 11).
 Relevantní opatření jsou uvedena v části D. IV. Charakteristika opatření k prevenci
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí této
Dokumentace.
 Hodnocení vlivu záměru na předměty ochrany Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti
jak uvádí §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je
zpracováno v autorizovaném posouzení, které je součástí přílohové části Dokumentace
(viz příloha č. 8). Významné výstupy a závěry z provedeného posouzení jsou promítnuty do
příslušných částí této Dokumentace - C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném
území a D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000.
Vyjádření z hlediska ochrany lesa
Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá v šíři ochranného
pásma především v trase stávajícího vedení. Zábor PUPFL se předpokládá minimální. Za těchto
okolností nemá ČIŽP z hlediska ochrany lesa k předloženému záměru námitek. Nadále je třeba
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postupovat v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) v platném znění a
celou záležitost projednat s dotčeným orgánem státní správy lesů.
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 Koridor vč. ochranného pásma stávajícího dvojitého vedení 220kV bude realizací dvojitého
vedení 400kV rozšířen v běžné trase o cca 7,5 m na každou stranu od osy vedení. Veškeré
související zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B. II. 2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce
lesa. V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení)
bude zhotovitel tuto záležitost projednávat s příslušnými orgány státní správy a postupovat
v souladu s platnou legislativou.
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší
ČIŽP upozorňuje na nutnost zavedení vhodných opatření (např. skrápění, zaplachtování) k
minimalizaci sekundární prašnosti během provádění zemních prací a dále při dopravě sypkých
materiálů v době výstavby.
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 Navrhovaná opatření pro ochranu ovzduší jsou uvedena v části Dokumentace D. IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Vyjádření z hlediska ochrany vod
Na základě vyhodnocení vlivu záměru se v oznámení konstatuje, že výstavbou ani provozem
vedení nebudou ovlivněny hydraulické parametry toků. Vlastní provoz neovlivní množství ani jakost
povrchových i podzemních vod.
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
Vyjádření z hlediska nakládání s odpady
ČIŽP akceptuje způsoby nakládání s odpady navržené ve výše uvedeném oznámení záměru.
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 Není nutný komentář
12. Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
K Vašemu oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k výše uvedenému záměru sdělujeme:
Na území CHKO SL bude vedeno rekonstruované 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 Evropsky významnou lokalitu (Nadlesí).
V této lokalitě je navrženo odklonění ze stávající trasy tak, aby nové vedení bylo umístěno
převážně mimo EVL. Touto úpravou trasy je výrazně eliminován případný vliv na EVL.
Správa CHKO SL proto doporučuje, aby v dokumentaci vlivů záměru byl v této lokalitě pouze
dořešen a přesně definován postup a organizace stavby (skládky, přístupy na staveniště, časová
omezení, transfery atd.) jak je v dokumentaci tohoto typu obvyklé.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Po celou dobu realizace záměru bude zajištěn odborný biologický dozor (biolog – botanik,
zoolog), který bude provádět dohled nad prováděnými pracemi od přípravy až po finální
realizaci záměru. Prováděné práce budou v součinnosti a konzultacích s příslušnými
pracovníky ochrany přírody (SCHKO Slavkovský les, Krajský úřad Karlovarského kraje).
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Hlavní zemní práce včetně přípravy území budou probíhat v hlavním mimohnízdním období
ptáků. 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. Při kácení dřevin budou do motorových pil (mazání lišty a řetězu)
používány ztrátové oleje na bázi řepkového oleje, rychlé a vysoké biologické rozložitelnosti.
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. 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. U každého stožáru bude ve
všech EVL minimalizován pojezd v biotopech na nezbytně nutnou míru. Kolem stožárů
budou položeny pevné geotextílie 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
kolem stožáru rozhrnována. Po odstranění materiálu a geotextílie zůstane zachován v okolí
stožáru původní vegetační pokryv.
Zejména v území EVL (ochranné pásmo) bude prováděna odborná a důsledná likvidace
invazních druhů rostlin dle příslušných odborných metodik (např. Háková et al. 2004).
Likvidace těchto druhů se svěří odborně způsobilé osobě a jejich likvidace bude
konzultována s orgány ochrany přírody. Při demolici stožáru č.193, 194 a 195 v původní
trase vedení přímý pojezd techniky je nutno vyloučit. Při přístupu ke stožárům č. 193 a 195
volit po stávajících lesních cestách, ke stožáru č. 194 je patrně nejpříznivější cesta ze
severní stávající lesní cesty. Demontáž stožáru č. 194 a železobetonové patky se provedou
na základě takové technologie postupu a načasování, která 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 budou voleny po stávajících
lesních cestách.
 Postup a organizace výstavby je součástí dalšího stupně dokumentace DUR (zákon č.
183/2006 Sb. v platném znění), kde budou požadované postupy řešeny.
13. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Domníváme se, že při tak zásadní rekonstrukci vedení by mělo být požadováno variantní řešení
trasy mimo ptačí oblast Doupovské hory. Trasa není řešena variantně, je pouze zmíněno kabelové
vedení ve stejné trase. Stávající nadzemní vedení zásadním způsobem přetíná ptačí oblast
Doupovské hory s jádrovými lokalitami s výskytem druhů, jež jsou zde předmětem ochrany. Jedná
se zejména o oblast kolem Koliny, úsek mezi Kojetínem a Mašťovem, oblast kolem Chmelištné a
rybníka Velký Rohozec. Významně zastoupené ptačí druhy, které jsou zde předmětem ochrany a
mohou být stavbou ovlivněny, jsou následující: ohrožený výr velký (Bubo bubo), silně ohrožený
čáp černý (Ciconia nigra), silně ohrožený včelojed lesní (Pernis apivorus), ohrožený pták pochop
(Circus aeruginosus) a silně ohrožený lelek lesní (Caprimulgus europaeus). Další druhy uvedené
v Příloze I Směrnice o ptácích, které se zde ve významném počtu vyskytují, jsou následující:
kriticky ohrožený luňák červený (Milvus milvus), kriticky ohrožený orel mořský (Haliaeetus albicilla),
kriticky ohrožený orel křiklavý (Aquila pomarina), kriticky ohrožený jeřáb popelavý (Grus grus),
silně ohrožený moták pilich (Circus cyaneus) a silně ohrožený moták lužní (Circus pygargus).
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Všechny uvedené druhy jsou vedením vysokých napětí negativně ovlivňovány. Proto se
domníváme, že plánované vedení v takové délce přes jádrové zóny ptačí oblasti Doupovské hory
s početně významným výskytem druhů i za současného stavu negativně ovlivňuje oblast Natury
2000 a po plánované rekonstrukci se negativní vliv ještě zvýrazní. Domníváme se, že v případě
přestavby stávajícího vedení by bylo vhodné pro výše zmíněný úsek vytvořit variantní řešení, které
by minimalizovalo vliv na předmět ochrany PO Doupovské hory.
V předložených dokumentech je řešeno riziko úrazu ptáků elektrickým proudem, které s ohledem
na konstrukci (typ stožáru Donau – 400kV) je jen málo pravděpodobné. Zastáváme však názor, že
plánované linky elektrického vedení mohou zvýšit riziko nárazů ptáků do vodičů, které
v předloženém oznámení není bráno v potaz. Riziko nárazů ptáků do venkovního elektrického
vedení je závislé na konkrétních podmínkách na lokalitě, tj. na typu biotopu, spektru druhů,
chování jednotlivých druhů (loviště, hnízdiště, nocoviště, tahová cesta) či na existenci dalších
faktorů ovlivňujících chování ptáků na lokalitě (rušení, plašení, lov apod.).
Obecně je zmíněno riziko zvýšené na úsecích:
 přetínajících větší vodní toky,
 procházejících nad vodními nádržemi či v jejich blízkosti (do 500 m od linky se zvláštním
zřetelem na místa, kde linka prochází mezi dvěma vodními plochami, vzdálenými od sebe
méně než 500 m),
 procházejících místy se zvýšenou koncentrací ptáků (obecně lze za ptáky náchylné
k nárazům do vodičů považovat ptáky létající prudkým přímočarým letem (potápky,
vrubozubí, chřástali, kurovití, bahňáci, měkozubí), ptáky věších rozměrů s omezenými
manévrovacími schopnostmi (brodivý, jeřábi, husy, labutě), ptáky s noční aktivitou
(chřástali, vrubozubí, bahňáci, sovy) a ptáky migrující v noci,
 přetínajících významné tahové koridory ptáků (údolí, průsmyky, horská sedla apod.)
 v místech křížení s prvky ÚSES.
Z uvedených důvodů by vodiče v těchto úsecích měly být zabezpečeny zvýrazňujícími doplňky
proti kolizím ptáků s vodiči elektrické energie. Zviditelňující prvky by měly být umístěny na všechny
vodiče včetně vrchního uzemňujícího nebo alespoň všechny výškové úrovně vodičů (typ Donau –
tři úrovně).
Dále je nutno věnovat pozornost těmto okruhům:
 ovlivnění MZCHÚ a EVL,
 dopad záměru na krajinný ráz se zvláštním důrazem na dotčené území přírodního parku,
 ovlivnění skladebních částí ÚSES,
 ovlivnění VKP ze zákona i registrovaných (text oznámení se zabývá pouze VKP ze
zákona),
 ovlivnění lokalit s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů organismů a
ohrožených typů biotopů (v textu oznámení neřešeno). Část podkladů je již dostupná
(VMB, NDOP, regionální soustava evidovaných lokalit ochrany přírody aj.).
z výše uvedeného vyplývá nutnost zpracování podrobného posouzení podle §45i zákona
č.114/1992 Sb.
K vyjádření lze sdělit následující:
 Variantní řešení trasy, tj. vymístění vedení z Ptačí oblasti Doupovské hory, nebylo řešeno,
protože by se jednalo o změnu umístění téměř poloviny stávající trasy dvojitého
nadzemního vedení. Toto variantní řešení trasy mimo Ptačí oblast Doupovské hory je
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prakticky nerealizovatelné zejména z pohledu nerálnosti nalezení nového koridoru o šíři
cca 400 m, který by svým umístěním minimalizoval dopady na všechny aspekty životního
prostředí a přitom byl technicky realizovatelný. Domníváme se, že z pohledu územního
plánování a praktických dopadů realizace záměru na životní prostředí je vhodnější využívat
stávající trasy vedení a nikoliv vytvářet v území zcela nové koridory.
Umístění nového dvojitého nadzemního vedení je navrženo v souladu se Zásadami
územního rozvoje Ústeckého kraje (viz příloha č. 1), kde je vyznačen tento záměr jako
koridor ER1, přičemž je veden jako územní rezerva.
Přechod Ptačí oblasti Doupovské hory byl řešen v rámci zpracovaného Biologického
posouzení (viz příloha č. 7) a v Posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 (viz příloha č. 8).
Ze závěru Naturového posouzení vyplývá, že v podstatné části PO Doupovské hory (mimo
oblast z TR Vernéřov po TR Hradec kde bude vedení zvn přimknuto ke stávajícím
vedením) povede trasa 2x400kV ve stejném koridoru jako doposud, tedy v koridoru, který
se dlouhodobě nacházel před vyhlášením území ptačí oblastí. Na základě konzultace
s místními odborníky, nebyly v minulosti zaznamenány kolize předmětů ochrany se
stávajícím vedením vvn, ale je také nutné uvést, že nebyly ani systematicky vyhledávány a
dokumentovány. V tomto konkrétním případě lze na základě provedeného posouzení
konstatovat, že možnosti ovlivnění budou v rozsahu dosavadních vlivů. Tyto vlivy je
doporučeno ještě snížit navrženými opatřeními viz kapitola D. IV. Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Záměr V223/224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV
je z pohledu vlivu na předmět ochrany Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti
hodnocena jako mírně negativní.
Z důvodu minimalizace vlivu záměru na faunu jsou v Biologickém hodnocení (viz příloha č.
7) navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky (nad rámec podmínek pro ochranu
přírodních stanovišť):
 V místech, kde vedení protíná některé vodní plochy a toky je doporučeno opatřit vedení
optickými zvýrazněními vodičů, respektive vrchního zemnícího lana na vedení, čímž se
minimalizuje riziko kolizí s vodiči. Vhodnou formou zvýraznění jsou zviditelňující prvky
(„bird flippers“). Akustické rušení není doporučeno, jedná se o neefektivní a zbytečné
opatření.
 Dále jsou doporučena již dříve zmíněná opatření, tj. v blízkosti vodních toků dbát
zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a montážních činností a nezasahovat do
břehové hrany, řešit umístění stožárů mimo osy koridorů a mimo břehové hrany vodních
toků. Citlivě volit přístupové komunikace, s využitím existujících cest a s preferencí
pohybu po polních monokulturách mimo travnaté a mokřadní plochy a plochy
s křovinami, mokřady, kácet dřeviny v období vegetačního klidu. Deponovat zeminu
mimo prostor niv a navazující aktivní inundačních území podél toků.
Součástí Dokumentace (viz příloha č. 7 a č. 8) je zpracované Biologické posouzení záměru
a Naturové posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. Výstupy a závěry z provedených
hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí Dokumentace - C. Údaje o stavu životního
prostředí v dotčeném území, D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000 a D.I.8. Vlivy na faunu,
flóru a ekosystém.
 Trasa neprochází žádným MZCHÚ.
 Problematika krajinného rázu je zpracována v příloze č. 9 Hodnocení vlivu na krajinný
ráz. Problematika je promítnuta v části dokumentace C a D.I.7 Vlivy na krajinu
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Všechny územní střety záměru s regionálními a nadregionálními prvky ÚSES jsou
řešeny podmínkami a zmírňujícími opatřeními na detailnějších úrovních - ochrana VKP,
přírodních stanovišť a druhů. Střety s lokální úrovní ÚSES jsou též řešeny v detailnější
úrovni hodnocení. Negativní vlivy fragmentace prvků ÚSES jsou nepopiratelné. Územní
střety nepředstavují zásadní narušení nebo ohrožení prvků ÚSES, které by vylučovalo
realizaci záměrů;
 Aby realizací záměru nedošlo k oslabení nebo ohrožení stabilizační funkce niv, vodních
toků, rybníků, rašelinišť, lesa a registrovaných významných krajinných prvků, jsou
v kapitole D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí navržena zmírňující opatření.
 Součástí předkládané Dokumentace (viz příloha č. 7) je Biologické hodnocení dle §67
zákona č. 114/1992 Sb., ve kterém je proveden soupis zjištěných druhů cévnatých rostlin,
obratlovců a hmyzu v celé trase vedení včetně šíře ochranného pásma. Významné výstupy
a závěry z provedeného Biologického hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí této
Dokumentace - D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy a D. IV. Charakteristika opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí, kde jsou navržena zmírňující a kompenzační opatření.
14. Povodí Ohře
S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. Navržená trasa vedení 400kV je částečně umístěná na území Povodí Vltavy, státní podnik.
Záměr bude předložen Povodí Vltavy, státní podnik (Holečkova 8, 150 24 Praha 5) k vyjádření.
2. Trasa nadzemního vedení VN se částečně nachází ve stanovených záplavových územích
vodních toků Ohře, Liboc, Dolánecký potok, Blšanka a Teplá. Ve stanovených záplavových
územích vodních toků nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani
látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Podél vodních toků Lobezský potok, Stoka, Teplá, Dražovský potok, Javorná, Blšanka,
Dolánecký potok, Liboc a Ohře, které jsou významnými vodními toky, budou nové podpěrné
stožáry nadzemních vedení VN umístěny ve vzdálenosti min. 8 m od břehových čar koryt těchto
vodních toků, čímž bude zachován volný pruh o šíři 8 m od břehové čáry za účelem výkonu
správy vodního toku dle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).
4. Podél vodních toků bezejmenných PBP Ohře od Kadaňské Jeseně, Úhošťanský potok,
Vlkaňský potok, Mimetický potok, Hasnický potok, Vintířovský potok, Hájský potok – LBP
Liboce, Dubá II, HMZ – PBP Dobřeneckého potoka, Dobřenecký potok, Leska, Podhájský
potok, Rohozecký potok, Mlýnecký potok, bezejmenný LBP Libkovického potoka, Libkovický
potok – PBP Blšanky, bezejmenný PBP Libkovického potoka, které jsou ve správě Povodí
Ohře, státní podnik, budou nové podpěrné stožáry nadzemního vedení VN umístěny ve
vzdálenosti min. 6 m od břehové čáry za účelem výkonu správy vodního toku dle § 49 odst. 2
písm. c) vodního zákona.
5. Při souběhu a křížení trasy nadzemního vedení VN s vodními toky budou dodržena ustanovení
ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a
vedeními“ čl. 4.1, 5.1, 5.3, 5.4 a 6.
6. Záměr bude předložen správci vodních toků bezejmenný LBP Skalního potoka, Skalní potok,
Vrbičský potok, bezejmenný PBP Chlumecké strouhy, Chlumecká strouha, bezejmenný PBP
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Javorné, bezejmenný LBP Javorné, bezejmenný PBP Dražovského potoka, LBP Dražovského
potoka od Hlinek, bezejmenné PBP Teplé, bezejmenné LBP Teplé, LBP Kamenitého potoka,
kterým jsem našich podkladů Lesy ČR, s. p., k vyjádření.
7. Záměr bude předložen správci HOZ, kterým je dle našich podkladů Zemědělská
vodohospodářská správa (ZVHS), k vyjádření.
8. Záměr bude předložen správcům Jalový potok, bezejmenný LBP Podhájského potoka, Stříbrný
potok, LBP Stoky – Čistý potok a Hrušovský potok – PBP Ohře k vyjádření.
9. Projektová dokumentace k územnímu řízení bude předložena Povodí Ohře, státní podnik,
odboru VR (Bezručova 4219, 430 03 Chomutov) k vyjádření.
K vyjádření lze sdělit následující:
 V rámci předkládané Dokumentace je v kapitole D. IV. Charakteristika opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedena řada doporučení pro
vyloučení popř. eliminaci negativních dopadů, jako jsou např.:
 Křížení vodních toků a ploch, je nutné projednat s příslušným vodoprávním úřadem
(podle §17 zákona č. 254/2001 Sb.);
 V záplavovém území (v údolních nivách) vodních toků nebude skladován stavební nebo
jiný materiál, ropné ani jiné látky, nedojde ke znečištění toků a okolních pozemků;
 Stožáry budou umístěny mimo údolní nivy vodních toků;
Další okolnost ve vztahu k ochraně vodních toků je podrobně promítnuta do výstupů
Dokumentace v kapitole D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody, její dodržení je
dáno platnou legislativou.
 V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení)
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou a platnými technickými
normami.
 Střety záměru stavby nadzemního dvojitého vedení 400kV s technickou a dopravní
infrastrukturou budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro
územní řízení, tzv. DUR).
15. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
K uvedenému záměru má odbor ochrany vod následující připomínky:
- při realizaci záměru nebudou stavební mechanizmy přejíždět přes vodoteče,
- staveniště ani stožáry nebudou umístěny v aktivních zónách záplavových území, nebudou
zde parkovány mechanizmy, prováděna jejich údržba, ani skladovány závadné látky,
- staveniště nebudou situována ani v blízkosti vodních toků, event. nádrží nebo vodních
zdrojů, nebudou zde parkovány mechanizmy, prováděna jejich údržba, ani skladovány
závadné látky,
- při výstavbě budou bezpodmínečně respektovány podmínky stanovené v ochranných
pásmech vodních zdrojů, ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a v nařízení vlády č.
85/1981 Sb., o CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les,
- po lokalizaci stožárových míst bude provedeno hydrogeologické posouzení a navržena
opatření k ochraně kvality a kvantity vod,
- zakládání stožárových patek a údržba stožárů a vodičů bude prováděna tak, aby nedošlo k
ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
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K vyjádření lze sdělit následující:
 V rámci předkládané Dokumentace je v kapitole D. IV. Charakteristika opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, v části vlivy na povrchové
vody, je
 popisován postup technologie výstavby zatahování pomocným lankem. Za použití této
technologie při zatahování a napínání vodičů nedochází k pojezdu těžké techniky
v blízkosti vodních toků, nádrží, biocenter, biokoridorů aj. významných lokalit z pohledu
životního prostředí;
 uvedeno opatření, že staveniště ani stožáry nebudou umístěny v aktivních zónách
záplavových území, nebudou zde parkovány mechanizmy, prováděna jejich údržba, ani
skladovány závadné látky;
 uvedeno opatření, že staveniště nebudou situována ani v blízkosti vodních toků, event.
nádrží nebo vodních zdrojů;
 uvedeno opatření, že při výstavbě budou bezpodmínečně respektovány podmínky
stanovené v ochranných pásmech vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů.
 V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
proveden hydrogeologický průzkum a navržena opatření k ochraně kvality a kvantity vod.
V průběhy realizace záměru bude zakládání stožárových patek prováděno tak, aby nedošlo
k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
 V průběhu vlastního provozu záměru bude údržba stožárů a vodičů prováděna tak, aby
nedošlo k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
16. Stanovisko Kotlanové Věry
Já jako vlastník pozemku č.169/2 s výše uvedeným záměrem nesouhlasím a to z důvodu:
- Vedení se nachází v ptačí oblasti Doupovských hor, kód Natura ČZ 411002, dále
v nadregionálním biocentru Úhošť (ÚJES).
- Dle předloženého záměru se domnívám, že se nejedná o přestavbu dvojitého vedení, ale o
novou stavbu i když jde ve stejné trase a proto jako důvod uvádím vybudování nových
patek pod sloupy – větší zábor půdy pro patky, nové sloupy typu (větší) a rozšíření
ochranného pásma vedení.
- K nesouhlasu mě vede hlavně rozšíření ochranného pásma vedení, pod kterém se nachází
vlastní pozemek, tím pádem dojde k značnému znehodnocení lesa.
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 Součástí Dokumentace (viz příloha č. 7 a č. 8) je zpracované Biologické posouzení záměru
a Naturové posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. Výstupy a závěry z provedených
hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí Dokumentace - C. Údaje o stavu životního
prostředí v dotčeném území, D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000 a D.I.8. Vlivy na
faunu, flóru a ekosystém. Z provedených hodnocení vyplývá řada doporučení, která jsou
uvedena v kapitole D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
 Při zpracování dokumentů v rámci posouzení záměru „V223/V224 – přestavba stávajícího
dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“ v procesu EIA je používán pojem
„přestavba“. Popis vlastní přestavby (stavby, výstavby atd.) stávajícího dvojitého vedení o
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napěťové hladině 220kV na nové dvojité vedení o napěťové hladině 400kV je v rámci
dokumentů předkládaných v procesu EIA dostatečně popsán a vzhledem k tomu, že se
nenacházíme v režimu stavebního zákona, není nutné striktně používat při popisu záměru
pojmu „stavba“. Nutno dodat, že v celém dokumentu jsou použity pojmy „přestavba“,
„stavba“ a „výstavba“ rovnocenně a zcela v jasném kontextu.
 Koridor vč. ochranného pásma stávajícího dvojitého vedení 220kV bude realizací dvojitého
vedení 400kV rozšířen v běžné trase o cca 7,5 m na každou stranu od osy vedení. Veškeré
související zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B. II. 2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce
lesa.
Šíře ochranného pásma (dále OP) je dána zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění
(citace: „ochranné pásmo je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení o napětí 400kV na obě strany 20 m“). Šíře OP nového dvojitého
vedení 400kV bude cca 69,4 m v běžné trase.
17. Stanovisko Karla Ferdinanda Thurn-Taxise zastoupeného ing. Milanem Pavlíčkem
Ve věci vašeho záměru si vám jako známý účastník řízení dovoluji sdělit následující připomínky
k předloženému elaborátu (jinak se to co je předloženo zpracovatelem totiž snad ani nedá nazvat):
Stavba zpracovaného dílka neodpovídá dokumentaci územního plánu projednaného na veřejném
zasedání OU Vintířov.
Nejedná se v žádném případě o nějakou přestavbu, jak je uvedeno v názvu elaborátu
předloženého veřejnosti, ale o zcela novou stavbu. Ostatně stavební zákon a jeho prováděcí
předpisy ani výraz „přestavba“ nezná. Používán je zejména technických publikacích, neboť
z názvu je zřejmé co je obsahem stavebních nebo jiných úprav.(předložená dokumentace záměru
by tedy měla používat spíše jiného názvu a to pokud by se nejednalo o zcela novou, byl by
vhodnější vždy pojem „stavební úprava“ nebo „údržba stavby“, pokud by snad nebylo ovšem cílem,
aby neznalý účastník měl nabýt dojmu, že se má jednat o nějakou bezvýznamnou rekonstrukci.
(stavební úprava = změna dokončené stavby, při níž se zachovává vnější půdorysné i výškové
ohraničení stavby / údržba stavby = práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavební stav tak, aby
nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. I laikovi je tedy
jasné, jestliže je navrhovaná stavba úplně jiná, než stávající stavba, je zcela změněn její vzhled a
všechny ostatní její parametry – jedná se jednoznačně a nade vší pochybnost o „zcela novou
stavbu“, vedenou z větší části po trase stávající stavby určené k demolici.
Mimo to, že zpracování předloženého záměru je svým názvem zavádějící (viz výše) v některých
částech je dokonce i zmatečné. Takže se můžete dozvědět řadu informací, které nemají z vlastním
záměrem zhola nic společného jako např. kdo že to šéfoval nějaké tzv. „Pařezově skupině“ atp.
Nebudu unavovat výčtem takovýchto informací. Zmíním jenom, že ve svém důsledku takovéto
uchylování se od tématu vede k tomu, že se jeden z dotčených účastníků státní správy a
samosprávy dokonce domnívá, že se jedná o stavbu vrtané stavby. Takovéto věci samy o sobě
svědčí o nevalné kvalitě zpracovaného záměru.
Zpracovatel zcela záměrně opomíjí skutečnost, že se připravovaná stavba trasuje po řadě
pozemků které nepatří ani zpracovateli, ani investorovi a dokonce ani budoucímu provozovateli,
dokonce jim ani nesvědčí žádný titul, který by je opravňoval po takových pozemcích budoucí zcela
novou trasu realizovat. Nechce se nám věřit, že by se jednalo o zcela flagrantní neznalost.
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Mimo to, že jsou zcela pošlapávána vlastnická práva vlastníků nemovitostí dotčených
připravovanou stavbou, jsou zcela ignorovány i takové skutečnosti, jako je úhrada daně vlastníku,
znehodnocení nemovitostí faktické a i věcné a dále znemožnění volného nakládání
s nemovitostmi.
Není vůbec řešena náhrada za ušlý zisk či výnos z předmětných nemovitostí, zejména pokud se
jedná o trvalé porosty.
Samotný negativní vliv stavby na životní prostředí je zpracovatelem zcela bagatelizován.
Z uvedených důvodů do doby vyřešení shora uvedených připomínek a námitek nesouhlasíme se
shora uvedenou připravovanou stavbou.
Ke stanovisku lze sdělit následující:
 V rámci zjišťovacího řízení bylo předloženo oznamovatelem Oznámení předmětného
záměru „V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení
400kV“ v rozsahu a se všemi náležitostmi, které vyžaduje zákon č. 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
 Předmětný záměr „V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité
vedení 400kV“ odpovídá svým umístěním Zásadám územního rozvoje Ústeckého kraje.
V ZÚR je pro předmětný záměr vymezena územní rezerva pod označením ER1, přičemž
šířka koridoru je stanovena v místech novostavby vedení 1 000 m, v místech přestavby
stávajícího vedení 400 m. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů, jsou zásady územního rozvoje závazné pro pořizování a
vydávání mj. územních plánů.
 Při zpracování dokumentů v rámci posouzení záměru „V223/V224 – přestavba stávajícího
dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“ v procesu EIA je používán pojem
„přestavba“. Popis vlastní přestavby (stavby, výstavby atd.) stávajícího dvojitého vedení o
napěťové hladině 220kV na nové dvojité vedení o napěťové hladině 400kV je v rámci
dokumentů předkládaných v procesu EIA dostatečně popsán a vzhledem k tomu, že se
nenacházíme v režimu stavebního zákona, není nutné striktně používat při popisu záměru
pojmu „stavba“. Nutno dodat, že v celém dokumentu jsou použity pojmy „přestavba“,
„záměr“, „stavba“ a „výstavba“ rovnocenně a zcela v jasném kontextu.
 Opět je nutno uvést, že oznamovatelem předložené Oznámení záměru „V223/V224 –
přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“ bylo nutné
zpracovat v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
to se všemi požadovanými náležitostmi jako jsou popisy, zdůvodnění, vstupy, výstupy atd.
 Záměr na výstavbu vedení je v souladu se zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje
(viz příloha H. 1), č. j. 214/UPS/2011, ze dne 13. 12. 2011.
 Vypořádáni se s vlastníky dotčených nemovitostí při zřizování věcných břemen, náhrady za
předčasné smýcení lesních porostů, škody na plodinách atd., bude řešeno v rámci dalšího
stupně přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení), přičemž
pověřený zhotovitel bude postupovat v souladu s platnou legislativou a platnými
technickými normami ČR. Jedná se zejména o zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že:
 Provozovatel přenosové soustavy má právo v souladu se zvláštním předpisem
(stavební zákon) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení přenosové
soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení;
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Provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití
cizí nemovitosti nebo její části pro výše uvedené účely;
 Provozovatel přenosové soustavy je povinen při výkonu oprávnění co nejvíce šetřit
práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim oznámit. Po
skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné
s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu
nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku
nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj
náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě;
 Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele
přenosové soustavy majetková újma, nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má
právo na přiměřenou jednorázovou náhradu dle zákonu č. 151/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
 Součástí Dokumentace (viz příloha č. 7 a č. 8) je zpracované Biologické posouzení záměru
a Naturové posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. Výstupy a závěry z provedených
hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí Dokumentace - C. Údaje o stavu životního
prostředí v dotčeném území, D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000 a D.I.8. Vlivy na
faunu, flóru a ekosystém. Z provedených hodnocení vyplývá řada doporučení, která jsou
uvedena v kapitole D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného ČEPS, a.s.
zástupce oznamovatele
Ing. Andrew Gayo Kasembe
Elektrárenská 774/2
101 52 PRAHA 10
tel. 411 044 356
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„V223/224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění zařazen:
do kategorie I, bod 3.6 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce nad 15 km

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Charakter záměru je posílení spolehlivosti energetické soustavy ČR a přenosového profilu mezi
transformovnami TR Vernéřov a TR Vítkov přestavbou stávajícího dvojitého vedení
220kV na dvojité vedení 400kV.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Vedení vychází z TR Vernéřov umístěné na území Ústeckého kraje severně od města Kadaň a
končí v TR Vítkov umístěné v Karlovarském kraji jižně od města Sokolov. Záměr je umístěn jak na
zemědělsky využívaných pozemcích, tak na pozemcích učených k plnění funkce lesa. Trasa se
pohybuje v rozmezí nadmořských výšek 330 m n. m. až 650 m n. m.
Jednoznačná lokalizace území je zřejmá z následujícího obrázku, kde je vyznačena jak stávající
tak nová trasa vedení a z tabulky č. 1., kde jsou specifikována jednotlivá katastrální území a jejich
správa.
Trasa vedení je patrná z přílohy č. 9.1, jakož i přehledná trasa vedení v měřítku 1:10 000 z přílohy
č. 9.2.
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Obrázek č. 1 Umístění záměru

Umístění vedení 2x 400kV je specifikováno dotčenými katastrálními územími, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka č. 1. Umístění vedení 2x 400kV je specifikováno dotčenými katastrálními územími
v následující tabulce
Obec

Katastrální území

Klášterec nad Ohří

Mikulovice u Vernéřova

Klášterec nad Ohří

Vernéřov

Kadaň

Kadaň

Kadaň

Pokutice

Kadaň

Uhošťany

Rokle

Rokle

Vilémov

Vináře u Kadaně

Radonice

Radonice u Kadaně

Radonice

Kojetín u Radonic

Radonice

Vintířov u Radonic

Radonice

Háj u Vintířova

Radonice

Vojnín

Radonice

Sedlec u Radonic

Mašťov

Mašťov

Nepomyšl

Nepomyšl

Stavební úřad

Okres

Kraj

Klášterec nad Ohří
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Obec

Katastrální území

Nepomyšl

Chmelištná

Nepomyšl

Dětaň

Podbořanský
Rohozec

Podbořanský Rohozec

Vroutek

Vrbička

Lubenec

Horní Záhoří

Lubenec

Libkovice

Valeč

Jeřeň

Valeč

Náhořečice

Valeč

Kostrčany

Vrbice

Vrbice u Valče

Vrbice

Skřípová

Verušičky

Verušičky

Verušičky

Týniště

Verušičky

Vahaneč

Verušičky

Budov

Čichalov

Čichalov

Čichalov

Štoutov

Žlutice

Knínice u Žlutic

Bochov

Bochov

Bochov

Herstošice

Bochov

Údrč

Bochov

Dlouhá Lomnice

Bochov

Německý Chloumek

Bochov

Javorná u Toužimi

Bochov

Rybničná

Bochov

Nové Kounice

Stanovice

Dražov

Stanovice

Hlinky

Teplička

Teplička

Bečov nad Teplou

Krásný Jez

Horní Slavkov

Horní Slavkov

Horní Slavkov

Ležnička

Horní Slavkov

Kfely u H. Slavkova

Horní Slavkov

Ležnice

Horní Slavkov

Bošířany

Horní Slavkov

Třídomí

Loket

Nadlesí

Stavební úřad

Okres

Kraj

Žlutice

Karlovy Vary

Karlovarský
Bochov

Karlovy Vary

Toužim

Horní Slavkov
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Obec

Katastrální území

Sokolov

Hrušková

Sokolov

Vítkov u Sokolova

Stavební úřad

Okres

Kraj

Sokolov

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru:
Cílem záměru je posílení spolehlivosti energetické soustavy ČR a přenosového profilu mezi
transformovnami TR Vernéřov a TR Vítkov přestavbou stávajícího dvojitého vedení 220kV na
dvojité vedení 400kV v délce cca 80 km.
Záměr je zamýšlen jako výstavba nového vedení v úsecích od TR Vernéřov po lomový bod R15,
který je přibližně na úrovni rozvodny Hradec, dále v úseku lomových bodů R35 až R39 v oblasti
Nadlesí a v úseku od lomového bodu R41 po zaústění do TR Vítkov.
Ve zbývající části trasy vedení se jedná o demontáž stávajícího dvojitého vedení 220kV V223/224
a výstavbu nového dvojitého vedení 400kV v trase demontovaného vedení.
Související záměry:
- Výstavba rozvodny 400kV v lokalitě Vernéřov
- Výstavba rozvodny 400kV v lokalitě Vítkov
Jelikož se jedná o další akce oznamovatele, tak se střet těchto souvisejících záměrů
nepředpokládá.
Kumulace s jinými záměry:
Kumulace s jinými záměry není známa.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen jako součást přenosové soustavy České republiky. Státní energetická koncepce
České republiky (SEK) předurčuje odpovědnost státu za vytvoření podmínek pro spolehlivé a
bezpečné dodávky energie za odpovídající cenu při respektování principů udržitelného rozvoje.
Nastiňuje dlouhodobou vizi naplnění energetických potřeb, která vychází z důkladných analýz
spotřeby a optimálním způsobem vyvažuje možnosti a potřeby země.
Mezi základní cíle a priority státní energetické koncepce patří:
 nezávislost na cizích zdrojích energie,
 bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti,
 spolehlivost dodávek všech druhů energie,
 princip udržitelného rozvoje, ve kterém je zahrnuta jak ochrana životního prostředí, tak
ekonomický a sociální rozvoj.
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Přizpůsobení státní energetické koncepce aktuálním podmínkám současného vývoje měla provést
Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém
horizontu (Nezávislá energetická komise, NEK), která byla zřízena na základě usnesení vlády č.
77 ze dne 24. ledna 2007 v čele s předsedou Akademie věd ČR Václavem Pačesem.
Energetickou
problematiku
posuzovala
komise
ze
čtyř
hledisek:
ekonomického,
environmentálního, bezpečnostního a společenského.
Výsledky komise jsou shrnuty do následujících zásad a doporučení:
1. Podporovat opatření, která povedou k prohloubení konkurence na energetických trzích.
2. Přehodnotit svůj dosavadní postoj k unbundlingu (oddělení výroby a distribuce u energetických
firem).
3. Umožnit nastartovat příslušné schvalovací procesy (EIA), pokud ČEZ, jako hlavní domácí
podnikatelský subjekt v sektoru energetiky, zamýšlí zahájit výstavbu dalšího jaderného zdroje.
Jaderná energetika představuje jednu z ekonomicky i technologicky přijatelných variant výroby
elektrické energie.
4. Neomezovat podnikatelská rozhodnutí v oblasti těžby hnědého uhlí a otevřít diskusi o
těžebních limitech podle jasně vymezených pravidel.
5. Do sektoru energetiky zasahovat pouze v případě, kdy to bude ve veřejném zájmu, případně
to bude vycházet z mezinárodních závazků, které ČR přijala.
6. Nepodporovat vývoj, vedoucí v dlouhodobém horizontu k dovozní závislosti české ekonomiky
nejen v případě ropy a plynu, ale i elektrické energie.
7. Považovat úspory energií za mimořádně významnou součást formování dlouhodobé
energetické strategie. Věnovat této oblasti zvýšenou pozornost, vyšší finanční prostředky než
dosud a systémovou podporu.
8. Pohlížet na obnovitelné zdroje jako na nezpochybnitelnou součást budoucího
palivoenergetického mixu.
9. Urychlit procesy schvalování investičních projektů v oblasti energetiky; v tomto smyslu provést
revizi stávajících zákonných i podzákonných norem a nařízení.
10. Věnovat zvýšenou pozornost rozvoji elektrických sítí v ČR, především možným vlivům
plánovaných nových bloků na spolehlivost elektrizační soustavy.
Vývoj výkonové bilance elektrizační soustavy ČR v maximu zatížení ve střednědobém výhledu
ukazuje, že pokud nedojde k výstavbě významnějšího zdroje, lze očekávat mírně přebytkovou
výkonovou bilanci cca do roku 2015 (podle referenčního scénáře). Po tomto roce nastává
vyrovnání a následující roky, kdy je výkonová bilance nedostatková, bychom museli krýt potřeby
našich odběratelů dovozem ze zahraničí. Průzkumy ukazují, že výkonová situace ve státech
bezprostředně sousedících s ČR bude obdobná a je pravděpodobné, že dovoz výkonu ze
zahraničí bude stále obtížnější. Proto je třeba se na tuto nepříznivou výkonovou situaci připravit a v
dostatečném předstihu zahájit přípravu výstavby nového zdroje, schopného spolehlivě reagovat na
požadavky odběratelů.
V oblasti zdrojů primární energie počítá NEK s ropou, plynem a uhlím, s podporou obnovitelných
zdrojů energie, především biopaliv, a v závěru dlouhodobého výhledu i s nutností výstavby nových
jaderných energetických bloků. Takto koncipovaná vize české energetiky, spolu s důrazem na
úspory energie a na snižování energetické náročnosti národního hospodářství, má silný potenciál
přispět ke snižování ekologické zátěže na celém území České republiky a snížit závislost na
dovozech primárních zdrojů energie.
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Vzhledem k předpokládané výstavbě nových zdrojů a zvyšující se spotřebě se ukazuje potřeba
zvýšení přenosové schopnosti soustavy v oblasti západních Čech. Za tímto účelem se jeví varianta
přestavby vedení 220kV na 400kV jako výhodné řešení, které má především nejmenší dopady na
životní prostředí, protože zůstává zachována původní trasa vedení a nedochází k záboru dalšího
území. Přestavbou vedení dojde k výraznému zvýšení přenosové kapacity, která umožní připojení
plánovaných, zejména obnovitelných zdrojů v oblasti západních Čech a zvýší spolehlivost napájení
přilehlých oblastí 110 kV.
Účelem záměru je tedy posílení přenosové schopnosti přenosové soustavy v oblasti západních
Čech a zvýšení spolehlivosti energetické soustavy v oblasti Karlovarského kraje v souvislosti se
záměrem výstavby nových energetických zdrojů. Je vyvolán požadavky na spolehlivý provoz
systému elektrizační soustavy a souborem závazků, plynoucích pro přenosovou soustavu z
legislativy České republiky i Evropské unie a z pravidel Sdružení evropských provozovatelů
přenosových soustav pro elektrickou energii (ENTSO-E). Platná legislativa přímo ukládá
provozovateli přenosové soustavy zajišťovat rozvoj přenosové soustavy a povinnost bezodkladně
přijmout opatření pro nápravu a zajištění dostatečné přenosové kapacity. Splnění závazků,
přijatých jak provozovatelem přenosové soustavy (ČEPS, a.s.), tak i vládou ČR, podmiňuje
zachování účasti České republiky v mezinárodním propojení přenosové soustavy a funkcionalitu
jednotného evropského trhu s elektrickou energií.
V neposlední řadě přispěje záměr ke zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie v dotčených
oblastech, umožní případný další průmyslový a ekonomický rozvoj oblasti a zajistí vyvedení
elektrického výkonu nových zdrojů (převážně OZE) připravovaných v této oblasti.

Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Variantní řešení trasy vedení
EVL Nadlesí
V rámci předkládané Dokumentace byly zvažovány čtyři varianty přechodu Evropsky významné
lokality Nadlesí. Varianty byly navrženy s ohledem na možné dotčení chráněných biotopů
vyskytujících se mezi stávajícími stožáry č. 192 – 195, u kterých je možné dotčení pouze do 1%
z plochy. Varianty byly posuzovány v rámci provedeného Biologického (viz Příloha č. 7) a
Naturového (viz Příloha č. 8) posouzení, hlavní výstupy z posouzení jsou uvedeny dále v textu.
Varianty jsou označovány jako:
varianta 0 - stávající trasa vedení;
varianta I - stávající trasa vedení s použitím vyšších stožárů – umístění vedení nad lesy;
varianta II - varianta přes „jižní“ část území EVL;
varianta III - varianta přes „západní“ část území EVL.
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Obrázek č. 2 Varianty přechodu EVL Nadlesí

Stručný popis navržených variant:
Varianta 0. Původní trasa
Jedná se o tzv. nulovou variantu, která představuje původní trasu vedení V223/224 se základní
výškou stožárů Donau 46m. Ochranné pásmo nového vedení 400kV je 20 m od krajního vodiče na
obě strany. Celková šíře OPV vedení 2x 400kV v běžné trase je 69,4 m.
Varianta I. Vedení nad lesy
Jedná se o původní trasu vedení V223/224 (v rozmezí stávajících stožárů c. 189 – 195), ale
s použitím stožárů, které jsou konstrukčně navrženy tak, aby jejich výška trvale a dostatečně
přesahovala stávající i v budoucnu možnou výšku stromů v daném úseku a nebylo tedy v této
lokalitě nutné kácení dřevin nad rámec stávajících průseků.
V rámci návrhu technického bylo uvažováno s maximální výškou 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. 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.
Z návrhu technického řešení (Elektrotrans 11/2012) byly vypočteny a navrženy stožáry s výškou
v rozmezí od cca 80m do 114m a s nutností záboru půdy o rozměrech cca 14x16m. Vzhledem
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k rozměrům nadzemních částí základů je tedy tato varianta realizovatelná bez nutnosti kácení
dřevin mimo stávající průsek vedení.
U této navržené varianty je však nutné brát na zřetel, že navržené stožáry s výškou v rozmezí cca
80-114m a šířkou konstrukce cca 15x15m bude nutné dopravit na příslušné stožárové místo, aniž
by došlo k negativnímu dotčení biotopů přesahující 1%. S ohledem na rozměry konstrukcí a
stávající šíři průseků je nutné předpokládat, 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 zkrácená
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. Při použití typu stožáru Donau činí ochranné pásmo nového vedení 400kV 20
m od krajního vodiče na obě strany. Celková šíře ochranného pásma vedení 2x 400kV v běžné
trase je 69,4 m.
Varianta III. Nová trasa
Hranice lokality „Nadlesí“ zasahuje stávající vedení mezi stožáry č. 189 a 195. 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 nové 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“. Při použití
typu stožáru Donau činí ochranné pásmo nového vedení 400kV 20 m od krajního vodiče na obě
strany. Celková šíře ochranného pásma vedení 2x 400kV v běžné trase je 69,4 m.
V Biologickém a Naturovém posouzení (viz příloha č. 7 a 8) byl řešen podíl ovlivněných biotopů
pro každou variantu zvláště (0, I, II, III).
V rámci posuzování variant byla řešena také skutečnost, že v území bude muset proběhnout
demontáž stávajícího vedení. Podíl ovlivnění při této činnosti může nabývat různých rozměrů a
vlivů. V případě, že budou voleny co nejkratší příjezdy a odjezdy techniky po stávajících
komunikacích bez nutnosti většího kácení, lze ovlivnění biotopů předmětů ochrany považovat za
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mírně negativní. Zásadní je také přítomnost biologického dozoru a konzultace prací s orgány
ochrany přírody.
Z výsledků Naturového posouzení (viz příloha č. 8) vyplývá, že dotčení Evropsky významné
lokality Nadlesí jednotlivými posuzovanými variantami je následující. Detailní popis vyhodnocení je
uveden v příloze č. 8 Naturové posouzení.
Podíl ovlivněné rozlohy/populace předmětu ochrany v EVL Nadlesí
Varianta 0. Původní trasa
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
220kV je z důvodu předchozích nesouhlasných stanovisek s kácením dřevin, téměř o polovinu užší
než tomu má podle platného zákona 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.
Varianta I. Vedení nad lesy
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 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, geotextílie), 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.
Varianta II. Nová trasa zkrácená
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).
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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 220kV, 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. Nová trasa
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 prováděna na šíři OP
podle zákonných ustanovení, 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.
Vyhodnocení významnosti vlivů na EVL Nadlesí
Podle metodického pokynu a návodu – Ministerstva životního prostředí je hodnocení významnosti
vlivů záměru na lokality EVL posuzováno dle následující stupnice:
Tabulka č. 2. Stupnice hodnocení významnosti vlivů
Hodnota

-2

-1

0

Termín

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK).
Významný
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
negativní vliv
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
Mírně negativní vliv
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Nulový vliv
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Hodnota
+1
+2

Termín

Popis
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
Mírně pozitivní vliv ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
Významný pozitivní
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do
vliv
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

V následujících tabulkách je vyhodnocena významnost vlivů na všechny předměty ochrany pro
jednotlivé varianty.
Tabulka č. 3. Významnost vlivů pro EVL Nadlesí, varianta ve stávající trase, nulová varianta - 0
Kódy

Předmět ochrany

Hodnota

Termín

Možnost ovlivnění

3160

Přirozená dystrofií 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

-2

Významný Významný rušivý vliv na stanoviště a její
negativní podstatnou
část;
významné
narušení
vliv
ekologických nároků stanoviště, významný zásah
do biotopu cca 31,3 %. Možný únik provozních
kapalin ze strojů. Pojezd techniky a narušení
biotopů disturbancí.
Nulový
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo
vliv
výskyt tohoto biotopu.

6510

7140

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

9410

0
-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 Významně rušivý vliv při rozšíření ochranného
negativní pásma znamenající vykácení podstatné rozlohy
vliv
biotopu 61 %. Dále pojezd techniky a pracovní
činnost u stožáru, možný únik provozních kapalin
ze
strojů,
nutná
realizace
příjezdových
komunikací.
Nulový
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo
vliv
výskyt tohoto biotopu.
Významný Významně rušivý vliv při rozšíření ochranného
negativní pásma znamenající vykácení významnější
vliv
rozlohy biotopu 1,2 %. Dále pojezd techniky a
pracovní činnost u stožáru, možný únik
provozních kapalin ze strojů, nutná realizace
příjezdových komunikací.

(*- symbol označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
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Tabulka č. 4. Významnost vlivů pro EVL Nadlesí - varianta I
Kódy

Předmět ochrany

Hodnota

Termín

Možnost ovlivnění

3160

Přirozená dystrofií 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

-2

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
vliv
výskyt tohoto biotopu.

6510

7140

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

9410

0

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

-1

Mírně
negativní
vliv

Pojezd techniky a narušení biotopů patrně
částečným kácením a disturbancí, možný únik
provozních kapalin ze strojů.

L10.2 Rašelinné brusnicové bory

0

Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea)
L9.2B Podmáčené smrčiny

-1

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.

(*- symbol označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

Tabulka č. 5. Významnost vlivů pro EVL Nadlesí - varianta II
Kódy

Předmět ochrany

Hodnota

Termín

Možnost ovlivnění

3160

Přirozená dystrofií 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

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

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

46

V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení
220kV na dvojité vedení 400kV

Kódy
7140

Předmět ochrany
Přechodová
rašeliniště
třasoviště
R2.3 Přechodová rašeliniště

Hodnota
a

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

9410

-2

0
-2

L10.2 Rašelinné brusnicové bory

0

Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea)
L9.2B Podmáčené smrčiny

-2

Termín

Možnost ovlivnění

Významný Významný rušivý vliv na stanoviště a její
negativní podstatnou
část;
významné
narušení
vliv
ekologických nároků stanoviště, významný zásah
do biotopu. Možný únik provozních kapalin ze
strojů a kontaminace vodních zdrojů. Významný
pojezd techniky a narušení biotopů disturbancí
cca 19,9 %.
Nulový
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo
vliv
výskyt tohoto biotopu.
Významný Významný rušivý vliv na stanoviště a její
negativní podstatnou
část;
významné
narušení
vliv
ekologických nároků stanoviště, významný zásah
do biotopu spojený s nutností vykácet nové
ochranné pásmo. Trvalý zábor a likvidace 52,7 %
prioritního biotopu, který se vyskytuje v nové trase
varianty a na okrajích současného ochranného
pásma vvn v EVL.
Nulový
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo
vliv
výskyt tohoto biotopu.
Významný Významný rušivý vliv na stanoviště a její
negativní podstatnou
část;
významné
narušení
vliv
ekologických nároků stanoviště, významný zásah
do biotopu 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.

(*- symbol označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

Tabulka č. 6. Významnost vlivů pro EVL Nadlesí - varianta III
Kódy

Předmět ochrany

Hodnota

Termín

Možnost ovlivnění

3160

Přirozená dystrofií 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.

6510

7140

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
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Kódy

Předmět ochrany

Hodnota

Termín

Možnost ovlivnění

0

Nulový
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. Mimo
výskyt tohoto biotopu.

L10.2 Rašelinné brusnicové bory

0

Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea)
L9.2B Podmáčené smrčiny

-1

Nulový
vliv
Mírně
negativní
vliv

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 %.

91D0* Rašelinný les
L9.2A Rašelinné smrčiny

9410

(*- symbol označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

V rámci zpracování Dokumentace byla konzultována nově navržená trasa v lokalitě „Nadlesí“ s KÚ
Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství a s CHKO Slavkovský Les. Na
základě této konzultace byly vydány souhlasy se změnou trasy (viz Příloha č. 11).
PO Doupovské hory
Variantní řešení trasy, tj. vymístění vedení z Ptačí oblasti Doupovské hory, nebylo řešeno, protože
by se jednalo o změnu umístění téměř poloviny stávající trasy dvojitého nadzemního vedení. Toto
variantní řešení trasy mimo Ptačí oblast Doupovské hory je prakticky nerealizovatelné zejména
z pohledu nerálnosti nalezení nového koridoru o šíři cca 400 m, který by svým umístěním
minimalizoval dopady na všechny aspekty životního prostředí a přitom byl technicky realizovatelný.
Domníváme se, že z pohledu územního plánování a praktických dopadů realizace záměru na
životní prostředí je vhodnější využívat stávající trasy vedení a nikoliv vytvářet v území zcela nové
koridory.
Umístění nového dvojitého nadzemního vedení je navrženo v souladu se Zásadami územního
rozvoje Ústeckého kraje (viz příloha č. 1), kde je vyznačen tento záměr jako koridor ER1, přičemž
je veden jako územní rezerva.
Přechod Ptačí oblasti Doupovské hory byl řešen v rámci zpracovaného Biologického posouzení
(viz příloha č.7) a v Posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 (viz příloha č.8). Ze závěru
Naturového posouzení vyplývá, že v podstatné části PO Doupovské hory (mimo oblast z TR
Vernéřov po TR Hradec kde bude vedení zvn přimknuto ke stávajícím vedení) povede trasa
2x400kV ve stejném koridoru jako doposud, tedy v koridoru, který se dlouhodobě nacházel před
vyhlášením území ptačí oblastí. Na základě konzultace s místními odborníky, nebyly v minulosti
zaznamenány kolize předmětů ochrany se stávajícím vedením vvn, ale je také nutné uvést, že
nebyly ani systematicky vyhledávány a dokumentovány. V tomto konkrétním případě se na
základě provedeného posouzení dá konstatovat, že možnosti ovlivnění budou v rozsahu
dosavadních vlivů. Tyto vlivy je doporučeno ještě snížit navrženými opatřeními viz kapitola D.IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí.
Záměr V223/224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV je
z pohledu vlivu na předmět ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti hodnocena
jako mírně negativní vliv.
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Variantní řešení provedení vedení
Předpokládá se vybudování nadzemního dvojitého vedení zvn 400kV. Variantní řešení v podobě
podzemního kabelového vedení 400kV se z následujících důvodů neuvažuje:












Vedení zvláště vysokého napětí na napěťové úrovni 400kV v kabelech uložených pod
zemským povrchem je zatím i ve světě ojedinělé. Výjimečně se toto řešení používá v
případech, kdy stavba nadzemního vedení je vyloučena z prostorových a technických
důvodů – typickými příklady jsou propojovací (okružní) vedení zvn v husté městské
zástavbě. Přitom celková délka jednotlivých úseků těchto kabelových vedení, vesměs
uložených ve speciálních kolektorech, nepřekračuje jednotky kilometrů.
Pokud by mělo být tohoto způsobu využito v ČR, bylo by vzhledem k požadovaným
přenosovým schopnostem páteřní sítě nutné počítat s paralelním uložením kabelů na
každou fázi. V trase každého kabelového vedení by tak bylo nutné umístit minimálně 6
jednofázových kabelů, z bezpečnostních a provozních důvodů vzájemně prostorově
oddělených. To znamená udržovat celkovou šíři kabelové trasy cca 10 m (včetně
ochranných pásem 3 metry od každého krajního kabelu). Zároveň je energetickým
zákonem zakázáno zpětné vysazování trvalých porostů v trase a ochranných pásmech
podzemního vedení.
Protože záměr řeší výstavbu dvojitého vedení, budou i kabelové trasy dvě, oddělené
bezpečnostním prostorem využitým jako komunikační koridor pro jejich výstavbu a údržbu v
celé trase. S ohledem na stavební řešení výkopu (sklon stěn) pro uložení kabelů a umístění
obslužných komunikací je celková šířka potřebného prostoru pro dvojité kabelové vedení
400kV do 40 metrů. Je nutné počítat s dalším prostorem o šířce cca 10 metrů na každou
stranu pro opakované ukládání zeminy z výkopů.
K místu uložení by se kabely přivážely navinuté na bubnu o průměru cca 6 metrů a
hmotnosti přes 20 tun. Na půl kilometru trasy by bylo zapotřebí 12 takových bubnů. To by
znamenalo výstavbu speciální technologické komunikace, která by navíc kvůli údržbě,
opravám a zajištění bezpečnosti provozu kabelů musela být zachována i po dokončení
stavby. Dále musí být řešeny manipulační a skladové plochy. Jednotlivé díly kabelů (cca po
600 m trasy) se spojují kabelovými spojkami, které musí být přístupné kontrole a měření.
Proto by se musely v těchto místech budovat pro každé kabelové vedení betonové objekty
(kabelové komory), zapuštěné z větší části pod zem, o rozměrech přibližně 10 x 6 x 2 m,
které musí zajistit bezpečné požární oddělení jednotlivých kabelových spojek v případě
poruchy. Zároveň by bylo nutné k těmto objektům vybudovat trvalé přístupové komunikace,
sloužící nejen pro výstavbu, ale i pro provoz a opravy kabelového vedení a nakonec i pro
jeho budoucí obnovu.
Ve srovnání s nadzemním vedením má kabelové vedení zásadní nevýhodu spočívající ve
značně vyšší kapacitní reaktanci, která podstatným způsobem snižuje přenosové
schopnosti kabelu. Proto by pro realizaci zamýšlených vedení kabelem bylo nutné
minimálně na obou koncích doplnit kompenzační zařízení. Pod pojmem kompenzační
zařízení se rozumí uzavřený areál pro rozvodné zařízení 400kV, vlastní kompenzátory
(kompenzační tlumivky o jednotkovém výkonu minimálně 100 MVAr) a budovy pro systémy
řízení, chránění a vlastní spotřebu stanice, s přístupovou komunikací pro přepravu těžkých
a nadměrných nákladů či zařízení.
Při přechodu ze vzdušného vedení na podzemní kabelové (resp. naopak), tzn. při
kombinaci obou konstrukčních typů vedení v trase, musí být také zajištěna ochrana
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vložených kabelů proti přepětí. Každé místo přechodu představuje vybudování oplocené
přechodové stanice o rozměrech cca 50 x 50 metrů se stožárovými konstrukcemi pro
zakončení vedení, bleskojistkami, kabelovými koncovkami a dalším zařízením, s
ochranným pásmem 20 metrů od oplocení.
 Při výstavbě je nutné pro každé z obou kabelových vedení provedení bezvýhradně
souvislého výkopu minimální šíře 7 metrů, hlubokého 2 metry, v celé délce kabelové trasy.
Vlastní výkop pro kabelovou trasu každého kabelového vedení představuje vytěžení
přibližně 13.500 m3 zeminy (nebo i skály, podle změny podloží v trase kabelu) na každý
kilometr trasy. S ohledem na problém s odvodem ztrátového tepla kabelu by bylo nutné cca
25 % tohoto objemu odvézt na skládky a nahradit speciálním materiálem na zásyp.
 Vzhledem k průměru jednotlivých kabelů (min. 15 cm) a nutným požadavkům na
mechanizované pokládání (zatahování) nelze reálně uvažovat se změnou směru trasy mezi
sousedními kabelovými komorami.
 U podzemního vedení je zároveň velmi obtížné řešení poruch při provozu (vyhledání místa
poruchy, oprava poškozeného místa). Doba zásahu se pohybuje nikoliv v řádu hodin až dní
(jako u vzdušného vedení), ale týdnů až měsíců. To vzhledem k důležitosti a významu
tohoto vedení jako součásti přenosové soustavy ČR může mít negativní důsledky pro
zajištění spolehlivosti přenosu elektrické energie.
To jsou jen některé nejzávažnější problémy, s nimiž by se výstavba a provoz podzemního
kabelového vedení o napěťové úrovni 400kV musely vyrovnávat. Těmi dalšími jsou křížení
kabelové trasy se silnicemi a železnicemi, překonávání vodních toků, mokřadů a dalších přírodních
překážek aj.
Je zřejmé, že řešení záměru výstavby dvojitého vedení 400kV za využití technologie podzemního
kabelového vedení by trvale poškodilo životní prostředí, a to mnohem závažnějším způsobem, než
vedení nadzemní.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
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 záměru vedení jsou následující:
Celková délka vedení:

cca 80 km

Jmenovité napětí:

400kV

Max. proudové zatížení:

2500 A

Napěťová soustava:

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz

Ochrana před úrazem:

ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím

Vodiče:

ocelohliníková lana ve trojsvazku

Izolace:

izolátorové závěsy

Zemnicí lana:

ocelohliníková lana

Ochrana proti korozi:

žárové zinkování, nátěr
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Základy stožárů:

betonové patkové

Ochranné pásmo (šířka):

je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajního vodiče
ve vodorovné vzdálenosti (zákon č. 458/2000 Sb., § 46)
celková šířka OP pro dvojité vedení 400kV v běžné trase:
69,4 m

Stožáry:

ocelové samonosné příhradové šroubované konstrukce, typ
DONAU;
základní výška stožáru: 46 m

Obrázek č. 3 Typ stožáru Donau pro dvojité vedení 400kV

Nosný stožár
Stručný popis záměru „V223/224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité
vedení 400kV“
Nově navržená trasa vedení vychází z rozvodny TR Vernéřov jihovýchodním směrem, u místa
zvaného Špičák přechází vodní nádrž Kadaň (lomové body č. R6 a R7) a pokračuje v souběhu se
stávajícími vedeními ve směru obce 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.
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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 R41.
Zaústění do TR Vernéřov
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, míjí obce Pokutice
a Kadaňská Jeseň. Zde kříží vedení V445/V446 a pokračuje směrem k obci Rokle a u TR Hradec
se lomí opět k jihozápadu a pokračuje v trase stávajícího vedení V223/V224. Od překřížení vedení
V465/V466 až po lom u TR Hradec vede nové vedení téměř stále v souběhu se
stávajícími vedeními 2x 400kV V465/466 a V445/V446.
Obrázek č. 4 Zaústění do TR Vernéřov
Stávající stav
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Nová trasa vedení v oblasti Nadlesí
Nová trasa vedení je navržena v oblasti Slavkovského lesa jižně od obce Nadlesí, tj. od stávajícího
stožáru č. 189 po stožár č. 195. Před i za tímto úsekem je vedení ve stávající trase vedení
V223/V224.
Obrázek č. 5 Nová trasa v oblasti Nadlesí

Zaústění do TR Vítkov
Od lomového bodu R41 je navržena nová trasa vedení až po zaústění od jihu do nové rozvodny
TR Vítkov.
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Obrázek č. 6 Zaústění do TR Vítkov
Nový stav

Stávající stav

Tažení vodičů
Tažení elektrovodných a zemnících lan bude prováděno po úsecích vždy mezi kotevními stožáry
pomocí navijáků a brzd tak, že při tažení nesmí dojít k dotyku taženého lana se zemí. K tažení se
používá tzv. montážní lano, které se pomocí pojízdné techniky rozvine pod stožáry taženého
úseku a následně vyvěsí do montážních kladek, nebo pomocí zaváděcího lanka a „lezců“ tam, kde
nelze nebo je z důvodů ochrany přírody vyloučeno projíždět s kolovou technikou.
Vzhledem k tomu, že trasa na několika místech přetíná vodní toky, musí se při realizaci počítat i
s přechodem vodních toků. Tyto přechody jsou obvykle velmi citlivá území, a proto dotčení
břehových porostů nebo vodního toku musí být minimalizováno. Výstavba stožárů v oblasti
pobřežního pásma je prakticky vyloučena. Při montáži vodičů bude právě využíváno technologie
tažení pomocí pomocných lan s využitím šetrného přechodu vodního toku pomocí loďky. Použití
kolové techniky je vyloučeno.

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

po roce 2016

Ukončení výstavby: po roce 2018
Doba odstávky bude omezena na nejnutnější míru nejen nasazením dostatečné dodavatelské
kapacity, ale i technickým řešením a přizpůsobením harmonogramu výstavby plánovaným
odstávkám.
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Výčet dotčených územně samosprávných celků je v následující tabulce.
Tabulka č. 7. Výčet územně samosprávných celků
Obec
Klášterec nad
Ohří
Kadaň

Katastrální území
Mikulovice u Vernéřova
Vernéřov
Kadaň
Pokutice
Úhošťany

Rokle

Rokle

Vilémov

Vinaře u Kadaně
Radonice u Kadaně
Kojetín u Radonic
Vintířov u Radonic
Háj u Vintířova
Vojnín
Sedlec u Radonic
Mašťov
Nepomyšl
Chmelištná
Dětaň

Radonice

Mašťov
Nepomyšl
Podbořanský
Rohozec
Vroutek
Lubenec
Valeč
Vrbice
Verušičky
Čichalov
Žlutice

Bochov

Stanovice

Podbořanský Rohozec
Vrbička
Horní Záhoří
Libkovice
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

Stavební úřad

Pověřený úřad s
rozšířenou
pravomocí

Kraj

Klášterec nad
Ohří

Kadaň

Kadaň

Radonice

Podbořany

Ústecký kraj

Podbořany

Žlutice

Karlovy Vary

Karlovarský kraj

Bochov

Karlovy Vary
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Obec
Teplička
Bečov nad
Teplou

Horní Slavkov

Loket
Sokolov

Katastrální území

Stavební úřad

Pověřený úřad s
rozšířenou
pravomocí

Kraj

Teplička
Krásný Jez
Horní Slavkov
Ležnička
Kfely u H.Slavkova
Ležnice
Bošířany
Třídomí
Nadlesí
Hrušková
Vítkov u Sokolova

Toužim

Horní Slavkov
Sokolov
Loket
Sokolov

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
je v následující tabulce.
Tabulka č. 8. Navazující rozhodnutí
Správní úřad
Stavební úřad

Rozhodnutí
územní rozhodnutí
kolaudační souhlas

B.II. Údaje o vstupech
Stávající ochranné pásmo vedení 220kV činí v běžné trase vedení 54m, přestavbou na dvojité
vedení 400kV dojde k rozšíření ochranného pásma na 69,4 m v běžné trase vedení.

B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělské půdního fondu
Posuzovaný záměr přestavby stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV
realizovaný z převážné části ve stávající trase vedení si vyžádá trvalý i dočasný zábor zemědělské
půdy a pozemků určených k plnění funkci lesa.
 Výstavba
Dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude nutné jednak pro provoz dopravní
techniky a stavebních mechanizmů při provádění základů a odvozu vytěženého materiálu,
následně pak při betonování základů a montážních činnostech v období výstavby. Pro dopravu,
manipulaci a montáž stožárů na jednotlivých stožárových místech bude potřebné ještě zajištění
montážních ploch, které budou situovány převážně ve vymezeném ochranném pásmu vedení, a
tím bude zajištěno, že z důvodu stavebních a montážních činností při realizaci předmětného
záměru nevzniknou další požadavky na odnětí. Pro přístupové cesty budou v maximální míře
využívány stávající komunikace. V případě potřeby budou komunikace před stavbou zpevněny a
podle potřeby budou zřízeny provizorní sjezdy. Od existujících komunikací budou do trasy vedení
a ke stožárovým místům stanoveny příjezdové cesty výhradně v trase vedení. Příjezdové cesty
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budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro
územní řízení, tzv. DUR).
Bude se jednat o postupný, rozptýlený a maloplošný dočasný zábor. Protože doba výstavby
na jednotlivých úsecích vedení nepřesáhne dobu jednoho roku, není nutné dle §9 odst. 2
zákona č.334/1992 Sb. v platném znění, dočasné vyjímání pozemků ze zemědělského
půdního fondu.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho ochranném pásmu mohou být i
nadále využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením. Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém
ochranném pásmu vedení musí být z provozních a bezpečnostních důvodů pravidelně
odstraňována, přesáhne-li její výška 3 m. Vlastní provoz vedení nebude způsobovat žádnou
kontaminaci ani erozi půdy a v průběhu realizace lze, a bude podmínkami ve stavebním povolení
nařízeno, vhodnými opatřeními těmto negativním vlivům zamezit.
Po dokončení prací v úseku se uvede staveniště do původního stavu. Příjezdové cesty po
zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se rekultivují dle podmínek
uvedených v souhlasu s vynětím podle zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.
Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. v planém
znění, je nutný v případě, že plocha stožárů nadzemního vedení přesáhne 30m2. V tohoto typu
vedení bude tato hodnota překročena u všech stožárových míst. V našem případě to představuje
plochu cca 1,5 ha pro 219 ks stožárů. Uvažované počty a plochy stožárů jsou pouze odborným
odhadem, konečné počty budou stanoveny v dalším stupni projektové přípravy (Dokumentace pro
územní řízení) na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického průzkumu.
Žádost pro vydání souhlasu dle § 9 odst. 4 a 5 výše uvedeného zákona bude podána u
pověřeného obecního úřadu, v jehož obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu.
V žádosti je uveden účel zamýšleného odnětí, k žádosti se také připojí údaje katastru nemovitostí
o pozemcích navržených k odnětí, zákres v kopii katastrální mapy, vyjádření vlastníků dotčených
pozemků k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí ze ZPF, předběžnou bilanci skrývky
kulturní vrstvy s návrhem způsobu jejího hospodárného využití (§ 9 odst. 4 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu).
Pověřený obecní úřad žádost posoudí, a pokud není zároveň obecním úřadem obce s rozšířenou
působností (POÚ III. stupně), žádost se svým stanoviskem postupuje na obecní úřad obce s
rozšířenou působností. Jestliže rozsah odnětí půdy překračuje 1 hektar, postupuje žádost se svým
stanoviskem na Krajský úřad. Pokud rozsah odnětí překračuje 10 hektarů, postupuje Krajský úřad
žádost se svým stanoviskem na Ministerstvo životního prostředí.
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 je závaznou
součástí rozhodnutí, která budou dále ve věci vydána podle zvláštních předpisů (územní
rozhodnutí).
 Provoz
Vlastní provoz vedení 400kV si nevyžádá další zábor ZPF, oproti záboru vzniklého v rámci
výstavby.

B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
 Výstavba
Dle §3 odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
v platném znění jsou pozemky určené k plnění funkce lesa pozemky s lesními porosty, na nichž
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byly lesní porosty odstraňovány za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty,
nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě
rozhodnutí orgánu státní správy lesů. Dále jsou PUPFL zpevněné lesní cesty, drobné vodní
plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace, s výjimkou pozemků zastavěných a jejich
příjezdových komunikací, lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ZPF a jestliže
s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství.
Dle §15 odst. 3 citovaného zákona lze bez odnětí na PUPFL umístit mimo jiné stožáry nadzemních
vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny v omezené míře. Omezení lesních
pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá v šíři ochranného pásma vedení (při
rozšíření stávajícího ochranného pásma dvojitého nadzemního vedení 220kV v běžné trase o cca
7,5 m na každou stranu od osy vedení), v úseku přeložky vedení v lokalitě „Nadlesí“, zaústění do
TR Vítkov a v úseku vedení od TR Vernéřov přibližně po úroveň rozvodny Hradec, kde bude
vytvořen nový koridor. Přesné dotčení pozemků PUPFL bude určeno až v dalším stupni projektové
dokumentace. Posuzovaný záměr je realizován z větší části ve stávající trase vedení odhad
zasažení PUPFL je zatížen nepřesností vyplývající z úseku kde vedení vybočuje ze stávajícího
koridoru vedení (lokalita „Nadlesí“).
Šíře ochranného pásma (OP) dle ustanovení zákona 458/2000Sb. v platném znění (souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení o napětí 400kV na obě strany 20 m,
v tomto případě činí 69,4 m v běžné trase.
Odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa se předpokládá v rozsahu cca 0,3 ha.
Trvalé omezení dle lesního zákona se předpokládá v rozsahu cca 26 ha.
Dočasné vynětí po dobu stavby (příjezdové cesty) bude blíže specifikováno v dalším stupni
projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení).
Uvažované počty stožárů, plochy a umístění jsou pouze odborným odhadem, konečné počty a
umístění stožárů budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro
územní řízení) na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického průzkumu.
Žádost o odnětí nebo o omezení bude podána orgánu státní správy lesů, v jehož zájmu má k
odnětí nebo k omezení dojít. O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů, v
jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. Součástí žádosti bude
snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, případně geometrický
plán, doklady o vlastnických právech k pozemkům, údaje lesního hospodářského plánu nebo
osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských
souborů a kategorií lesa, komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech, výpočet poplatku
za odnětí, vyjádření vlastníka příp. uživatele dotčeného pozemku, vyjádření odborného lesního
hospodáře nebo právnické osoby pověřené touto funkcí popř. další doklady dle potřeby a
posouzení např. projekt rekultivace, projekt zalesnění.
Dle ustanovení §46 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb. v platném znění o podmínkách podnikání a o
výkonu statní správy energetických odvětvích (energetický zákon), v lesních průsecích udržuje
provozovatel přenosové soustavy na vlastní náklad volný pruh o šířce 4m po jedné straně základů
podpěrných konstrukcí nadzemního vedení podle odst. 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e),
pokud je takový volný pruh třeba, jsou vlastníci či nájemci dotčených pozemků povinni jim tuto
činnost umožnit.
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 Provoz
Vlastní provoz vedení 400kV si nevyžádá další zábor PUPFL, oproti záboru vzniklého v rámci
výstavby.
Majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků
V rámci přípravy podkladů pro územní řízení budou osloveni vlastníci dotčených pozemků a budou
vypořádány majetkoprávní vztahy. Vlastníci budou osloveni Smlouvou o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, kde bude mimo jiné uvedena výše náhrady za zřízení věcného
břemene. Výše náhrady je stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném
znění. V případě pozemků určených k plnění funkce lesa po vydání územního rozhodnutí zajistí
provozovatel přenosové soustavy ČEPS zpracování znaleckého posudku podle vyhlášky č.
55/1999 Sb. v platném znění.

B.II.3. Voda
 Výstavba
Spotřeba užitkové vody v době realizace výstavby vedení bude sloužit k přípravě betonových
směsí a technologickému ošetřování betonových patek při tuhnutí. Její množství a hlavně zdroje
vyplynou až z realizační dokumentace díla, lze však s určitostí předpokládat, že potřeba vody bude
pokryta ze stávajících zdrojů.
Na staveniště bude betonová směs dovážena mobilními domíchávači v hotovém stavu z
centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele, technologické vlhčení betonových základů
při tuhnutí bude zajištěno mobilními cisternami, čili nevznikne požadavek na zřizování nových
zdrojů vody.
Vlastní stavba bude realizována prostřednictvím mobilních pracovních skupin, jejichž délka pobytu
u jednotlivých stožárů se v konkrétních dnech bude pohybovat v řádu několika hodin. Z tohoto
důvodu se nepočítá s existencí stavebního dvora. Dle potřeby budou instalována mobilní chemická
WC.
 Provoz
Pro vlastní provoz vedení 400kV není žádná potřeba vody.

B.II.4. Ostatní surovinové a energetické zdroje
 Výstavba
Specifikaci materiálů a surovin potřebných pro výstavbu vedení bude řešit realizační dokumentace.
Materiály nebo suroviny používané při této výstavbě, provozu a údržbě, nemohou negativně
působit na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Potřeba surovinových zdrojů pro výstavbu nadzemního vedení zvn bude zajištěna dovozem
materiálu (beton, ocelové profily na konstrukci stožárů a technologie, lana, izolátory apod.).
Betonové směsi pro základy stožárů budou na staveniště dováženy v hotovém stavu mobilními
domíchávači z centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele.
Případná potřeba elektrické energie ve fázi výstavby bude na trase staveniště plně pokryta
mobilními elektrocentrálami.
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Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovin:
- spotřeba betonu v předpokládaném množství 19 000 m3, jehož zdrojem bude betonárna
subdodavatelů dodavatele;
- ocelové konstrukce svislé a vodorovné, armovací železo, spojovací materiál atd. - množství
tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené
území;
- stavební dřevo (desky, latě, trámy atd.) – množství tohoto materiálu není přesně známo,
jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území;
- plastové výrobky – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní
výrobky ze zdrojů mimo řešené území;
- ostatní stavební materiály blíže nespecifikované.
Spotřebu pohonných hmot (zejména nafty) pro provoz nákladních automobilů, stavebních strojů a
mechanizmů, osobních automobilů a dalších mobilních zařízení lze odhadnout ve výši cca 100 tis.
l za rok.
Případná potřeba elektrické energie ve fázi výstavby bude na trase staveniště plně pokryta
mobilními elektrocentrálami. Ze zkušenosti z obdobných staveb lze předpokládat spotřebu
elektrické energie do cca 5 MWh na celou trasu stavby venkovního vedení.
 Provoz
Ve fázi provozu zajišťuje vlastní nadzemní vedení 400kV, jako součást přenosové soustavy ČR,
přenos elektrické energie, při kterém spotřebovává pouze energii, plynoucí ze ztrát vyvolaných
fyzikálními jevy.
Záměr stavby nového nadzemního vedení 400kV, nevyžaduje pro vlastní provoz žádné surovinové
ani energetické zdroje.

B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
 Výstavba
Při realizaci záměru bude třeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky do stávajících
stožárových míst a naopak odvoz demontovaného materiálu stávajícího vedení a přebytečné
vytěžené zeminy k další likvidaci. Potřebné transporty budou prováděny v předem stanovených
trasách, navazujících na stávající veřejné komunikace, s maximálním využitím vymezeného
ochranného pásma, daného zákonem. Trasy budou mít charakter dočasného záboru v průběhu
jednoho vegetačního období a po skončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do
původního stavu a vráceny k původnímu užívání. S ohledem na liniový charakter stavby a nízkou
intenzitu stavebních i montážních činností nebude touto stavbou nepříznivě ovlivněna současná
běžná intenzita dopravy na dotčených pozemních komunikacích. Realizace záměru si nevyžádá
žádný zásah do stávající dopravní ani jiné infrastruktury v dotčené oblasti.
Odhad pohybu mechanizmů při realizaci záměru:
Demontáž:
 demontáž lan – sklápěcí nákladní automobil, ruční pneumatické nářadí – cca 1 den pro
několik úseků mezi stožáry.
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demontáž ocelových konstrukcí stožáru a odstranění základů – mobilní jeřáb, mobilní
sekací resp. bourací stroj, autobagr, sklápěcí nákladní automobil – cca 0,5 dne pro 1
stožár.

Výstavba:
 výkopy základů - autobagr a nákladní automobil – cca 1 den pro 1 stožár,
 betonáž základových patek - domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil pro
dopravu betonu, dieselagregát a elektrické vibrátory – pro 1 stožár připadá cca 3 dny po
dobu 2 hodin denně,
 montáž a stavba stožáru (štokováním) - nákladní automobil pro dopravu stožárové
konstrukce, autojeřáb – cca 2 dny pro 1 stožár,
 tažení vodičů - nákladní automobil pro dopravu bubnu s lany, navíjecí a brzdné zařízení,
montážní plošina, autojeřáb, traktor – kotevní pole v úseku 2-3 km po dobu 3 dnů.
 Provoz
Při provozu nového nadzemního vedení zvn, tj. po skončení stavebních a montážních prací, jsou
nároky na dopravní infrastrukturu prakticky nulové.
Předpokládat lze pouze v průběhu roku ojedinělé výjezdy lehkých terénních automobilů do trasy při
provádění revizí, případně při odstraňování vzniklé poruchy či havárie. Přístup vozidel do trasy
vedení při těchto činnostech bude volen z nejbližší veřejné komunikace, a s využitím práva vstupu
a vjezdu na cizí nemovitosti (podle energetického zákona č.458/2000 Sb. v platném znění) a další
pohyb bude maximálně v prostoru ochranného pásma vedení zvn. Pro fázi provozu nevzniká
žádný požadavek na změnu stávající infrastruktury.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
 Výstavba
Pouze v období výstavby lze předpokládat emise způsobené dopravními mechanizmy a
stavebními stroji v prostoru prováděných činností. Během výstavby budou v důsledku potřebných
transportů, montážních a stavebních činností produkovány emise škodlivin z dopravních a
montážních mechanizmů.
Pro orientační výpočet emisí z dopravních a manipulačních prostředků po dobu výstavby byl použit
zjednodušený výpočet zohledňující rozsah realizovaného díla a předpokládané období realizace
díla (a tím předpokládané rozložení vozidel s různými emisními normami EURO). Celkový počet
provozních hodin jednotlivých mobilních spalovacích zdrojů pak vychází z odborného odhadu. Při
tomto odhadu byl rovněž zohledněn předpokládaný podíl HDV, LCV a osobních vozidel při
výstavbě a bylo zjištěno, že podíl emisí z LCV a osobních vozidel představuje při výstavbě či
přestavbě vedení vůči emisím HDV zanedbatelný podíl (v řádu desetin procenta). Skutečná výše
celkových emisí se však může značně lišit, neboť se v průběhu výstavby mohou objevit faktory, jež
nelze v tomto stádiu projektu předpokládat.
Výsledky výše uvedených výpočtů jsou předloženy v následující tabulce.
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Tabulka č. 9. Celkové emise z mobilních spalovacích zdrojů za období výstavby
CO
(kg)

NOX
(kg)

HC+NOX
(kg)

PM
(kg)

9 577

22 759

3 017

457

S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou
prováděných činností v jednotlivých lokalitách, však není jejich množství z hlediska vlivů na životní
prostředí významné.
V průběhu výstavby mohou být používány barvy k nátěrům stožárů. V současnosti jsou již
používány barvy s nízkým obsahem organických rozpouštědel. Množství uvolněných emisí bude
zanedbatelné.
 Provoz
Vlastní provoz nového nadzemního vedení 400kV není zdrojem žádného znečištění ovzduší.

B.III.2. Odpadní vody
 Výstavba
V době demontáže stávajícího a výstavby nového nadzemního vedení elektrické energie nejsou
produkovány žádné technologické ani splaškové odpadní vody. Pro fázi výstavby budou dle
potřeby instalována mobilní chemická WC.
 Provoz
Při provozu nové nadzemní vedení 400kV neprodukuje žádné technologické ani splaškové
odpadní vody.

B.III.3. Odpady
 Výstavba
V průběhu realizace díla dojde ke vzniku odpadů převážně ve formě zbytků materiálu a obalů.
Žádný z těchto odpadů však nebude z kategorie nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad může
vznikat pouze při natírání stožárů.
Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich likvidace budou stanoveny
v prováděcí dokumentaci díla.
Kategorizace odpadů vzniklých při realizaci díla je provedena dle vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.,
v platném znění, v následujícím přehledu:
Tabulka č. 10. Kategorie odpadů
Číslo

Název

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

08 01 12

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Kat.

62

V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení
220kV na dvojité vedení 400kV

Číslo

Název

Kat.

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 04

Kovové obaly

O

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační
nebezpečnými látkami

17 04 05

Železné kovy

O

17 01 01

Beton

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky (izolátory)

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

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

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

materiály,

čistící

tkaniny

a

ochranné

oděvy

znečištěné

N

Dřevní hmota vzniklá jako vedlejší produkt z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les, bude
během výstavby a po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně využita jako palivo (dřevo).
Užitková dřevní hmota, tj. tyčovina a kulatina přesahující průměr 10 cm bude rozřezaná a složena
po dohodě s vlastníkem pozemku, pokud nebude dohodnuto jinak, na místě k dalšímu využití.
Frézování pařezů do hloubky je postup, který je nepřípustný. Při tomto způsobu odstraňování
zbytků dřevin dochází k mechanickému poškození půdy do hloubky vč. všech rostlin a podrostu.
Současně dochází ke změně vlastností půdy, která již nemusí vyhovovat rostlinám původního
podrostu a tak může docházet k rozvoji agresivních a nepůvodních druhů. Zásahy budou
prováděny zásadně mimo hnízdní období ptactva, tzn. v průběhu září až února. Pod vodiči, které
překonávají hluboká údolí, není nutné údržbu provádět.
Výkopová zemina vzniklá realizací záměru, bude využita v maximální možné míře v místě stavby.
Nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou bude důsledně dodržován předmětný zákon o
odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu. Přesná bilance zemních prací není v této fázi přípravy k dispozici a
bude doplněna v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je problematika odpadů ve všech fázích záměru - výstavby,
provozu a údržby vedení zvn málo významná až nevýznamná. Veškeré odpady ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, (v platném znění), produkované při budování základů a montáži a
demontáži stožárů, při tažení fázových vodičů, zemnících lan a dalších nezbytných činnostech,
budou odvezeny z místa vzniku dodavatelským subjektem, který zajistí jejich evidenci a likvidaci
podle současné platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství.
Lze předpokládat, že během výstavby vznikne následující množství odpadů:
 Beton (17 01 01) – předpokládáme odvoz cca 9 500 m3 vybouraného betonu;
 Železné kovy (17 04 05) a Železo a ocel – předpokládáme odvoz cca 1 050 t demontované
ocelové konstrukce;
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 Směsné kovy (17 04 07) - předpokládáme odvoz cca 580 t demontovaných vodičů;
 Vytěžená zemina (17 05 01) v maximální míře bude využito vytěžená zemina a kamenivo
v rámci stavby mimo to se odveze cca 14 700 m3 výkopku;
 Množství ostatních odpadů výše uvedených lze určit až v následujícím stupni projektové
dokumentace.
 Provoz
Vlastní provoz nadzemního vedení zvn není zdrojem produkce jakýchkoliv odpadů. Pouze v
případě odstraňování poruch nebo havárie na vedení lze předpokládat minimální výskyt zbytků
vodičů, případně vadných izolátorů, avšak v množství způsobilém k odvozu lehkým dopravním
prostředkem, používaným k těmto opravám a následné odstranění odpadu podle současné platné
legislativy v oblasti odpadového hospodářství.

B.III.4. Ostatní
Hluk a vibrace
 Výstavba
Z výsledků Akustické studie zpracované společností AKUSTING s.r.o. 09/2012 (viz Příloha č. 4)
lze konstatovat následující. Zdrojem hluku budou dopravní mechanizmy a stavební stroje v době
výstavby vedení. Jelikož je trasa vedení situována v dostatečné vzdálenosti od obydlených oblastí,
doprava a činnosti související s výstavbou vedení nebudou intenzivní a budou časově i prostorově
značně rozprostřeny, lze bezpochyby toto hlukové zatížení považovat za vliv nevýznamný.
Obdobně lze ze zmíněných důvodů považovat za nevýznamný vliv vibrací, které mohou
krátkodobě vznikat při budování základů stožárů, případně montáži stožárů.
V jednotlivých fázích stavebních prací se předběžně počítá s využitím uvedených mechanizmů a to
po uvedenou dobu:
Demontáž:
 demontáž lan – lana se krátí na cca 300 m kusy, které se nákladními automobily odvezou ze
stavby. Lana se krátí ručním pneumatickým nářadím v místě stožárů.
- použitá technika: ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil
- doba: cca 1 den pro několik úseků mezi stožáry;
 demontáž ocelových konstrukcí stožárů – stožár se rozdělí na transportovatelné díly, které se
nákladními automobily odvezou ze stavby; bourání základů stávajících stožárů – mobilní
pneumatické sekací a bourací zařízení, nákladní automobil pro dopravu vybourané betonové
sutě a stožárové konstrukce,
- použitá technika: mobilní jeřáb, mobilní sekací resp. bourací stroj, autobagr, sklápěcí
nákladní automobil
- doba: cca 7 hodin pro jeden stožár.
Výstavba:
 výkopy základů - ve fázi provádění výkopů základů stožárů budou na staveništi provozovány
mechanismy zajišťující sejmutí ornice a podorničí a bezprostředně navazující výkopové práce
pro založení stožáru a odvoz výkopové zeminy.
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- použitá technika: autobagr + nákladní automobil;
- doba: cca 1 den pro 1 stožár.
 betonáž základových patek - základy stožárů budou vyplňovány mokrou betonovou směsí,
kterou nebude nutno v době zrání vlhčit.
- použitá technika: domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil pro dopravu betonu,
dieselagregát + elektrické vibrátory;
- doba: pro 1 stožár - cca 3 dny po dobu 2 hodin denně.
 montáž a stavba stožárů (štokováním) - konstrukční prvky stožárů se spojují přímo na staveništi
šrouby, jen některé detaily jsou svařovány jako větší celky u dodavatele konstrukcí. Na
staveništi pak budou již postavené stožáry opatřeny nátěrem.
- použitá technika: nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce, autojeřáb pro
vykládku;
- doba: cca 2 dny pro 1 stožár.
 tažení vodičů - na stožáry jsou zavěšeny izolátory, které jsou předem připraveny jako celek.
Fázové vodiče budou na izolátory navěšeny přes kladky. Nejdříve bude taženo syntetické nebo
kevlarové lano, na které se připevní fázový vodič. Natažením tažným zařízením a upevněním
na izolátory, včetně umístění rozpěrek bude tento proces ukončen. Zemnicí lana budou tažena
stejným technologickým postupem. Při tažení vodičů je i z technologických důvodů
požadováno, aby nedošlo ke kontaktu vodičů se zemí.
- použitá technika: nákladní automobil pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné zařízení,
montážní plošina, autojeřáb, traktor;
- doba: kotevní pole v úseku 2 až 3 km po dobu 3 dnů.
Výstavbové a demoliční práce budou probíhat v denní době od 7.00 – 21.00 hod. Průzkumem oblastí
trasy vedení byla vytipována místa bezprostředního dotyku vedení s chráněnými místy.
Výpočtem účinností strojů při jednotlivých fázích demontáže a výstavby byly stanoveny tzv.
„bezpečné vzdálenosti“ tedy vzdálenosti, od kterých jsou již chráněná místa spolehlivě mimo
dosah nadlimitního působení hluku.
V případě nalezení chráněných míst pod „bezpečnou vzdálenost“ byla vypočtena zkrácená
maximální doba činnosti, při níž bude limit ještě dodržen.

Fáze demontáže

Synergické působení strojů ve vzdálenosti 10 m

Bezpečná
vzdálenost

Demontáž lan

L A eq.8h = 66,1 dB

12 m

Demontáž ocelových konstrukcí stožáru a bourání základu stávajících stožáru
L A eq.8h = 74,6 dB

34 m

Fáze výstavby

Synergické působení strojů ve vzdálenosti 10 m

Bezpečná
vzdálenost

Výkopy základů

L A eq.8h = 73,6 dB

31 m

Betonáž základových patek (pouze 2 hod denně)
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L A eq.8h = 62,8 dB

9m

Montáž a stavba stožáru (štokováním)
Tažení vodičů

L A eq.8h = 68,7 dB

16 m

LA eq.8h = 68,5 dB

16 m

Prakticky celá trasa vedení (jak stávajícího, tak navrženého) se nachází mimo obydlená území.
Vzdálenost objektů k bydlení od osy vedení nebo od stožárů je tak ve většině případů natolik
velká, že případný hluk stavebních prací bude u chráněných objektů zanedbatelný.
Vcelé trase bylo vytipováno 6 objektů, nacházejících se v relativní blízkosti vedení. Detailní
prohlídkou těchto objektů bylo zjištěno, že se ve většině případů jedná o objekty neobytné (garáže,
zemědělské stavby, stodoly, plechové boudy apod.). Pouze následující 1 objekt byl vyhodnocen
jako objekt k bydlení – rodinný dům:
Detailní prohlídkou mapových podkladů a kontrolou v katastru nemovitostí byl dále zjištěn rodinný
dům v obci Ležnička, nacházející se cca 18 m od vedení.
V souvislosti s přestavbou vedení lze tedy uvažovat o následujících 2 potenciálně ohrožených
obytných objektech:
 Objekt č. 4 Kamýk - obytný dům zděný, střecha tašky, výška 11 m, vzdálenost od osy vedení
cca 60 m a ve vzdálenosti cca 68 m od nejbližšího stožáru vedení. Tyto vzdálenosti jsou v
obou případech větší než stanovená „bezpečná vzdálenost“ a v blízkosti tohoto objektu není
třeba uvažovat o žádném omezení nebo zkrácení pracovní doby při výstavbě.
 Osada Ležnička - rodinný dům, vzdálenost od osy vedení cca 18 m. Vzdálenost od osy vedení
je sice nižší než bezpečná vzdálenost pro nejhlučnější etapy stavby, tyto nejhlučnější operace
však budou probíhat v místě stávajících stožárů (demontáž stožárů, bourání a výkopy základů)
a ne v místě vedení. Vzdálenost od domu ke stožáru je cca 83 m – tato vzdálenost je ve všech
etapách vyšší než stanovená „bezpečná vzdálenost“, není tedy třeba uvažovat o žádných
časových omezeních výstavby.
V obci Ležnička se v blízkosti vedení nachází ještě další 2 objekty, tyto však nejsou vůbec
v katastru nemovitostí uvedeny. Objekt v obci Ležnička, situovaný nejblíže stávajícímu stožáru,
dle mapového podkladu se však s největší pravděpodobností jedná o rodinný dům. Vzdálenost
objektu k nejbližšímu stožáru je cca 36 m – tato vzdálenost je dostačující jako bezpečná i pro
nejhlučnější operace přestavby.
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Obrázek č. 7 Rodinný dům Ležnička

 Provoz
Na základě provedeného měření hluku (viz příloha č.4 Hluková studie) v blízkosti stávajícího
vedení V223/224 byla namodelována hluková situace ve 12 vybraných lokalitách, kde se vedení
nejvíce přibližuje obytné zástavbě.
Stávající stav
Limitní hlukové hodnoty ze stacionárních zdrojů
Hodnoty hluku (podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí: Hluk v chráněných vnitřních
prostorech staveb, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru,
§ 12: Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru), … se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době
se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době
pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).
Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, která jsou stanovena § 30 zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona:
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů,
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož
i funkčně obdobných staveb.
CHVePS:
CHVeP:

Denní doba (6 - 22 h):
Noční doba (22 - 6 h):
Denní i noční doba:
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Tabulka č. 11. Hladina
a akustickéh
ho tlaku LAeeq vyvolané provozem - Mikulovicee
č.
1
1
2

popis
s VB
7 RD
č.p.57
stod
dola

výš
ška [m]

so
ouřadnice

3
6
3

39
99,4;316,0
39
99,4;316,0
42
24,8;339,1

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

21,8
21,8
25,1

28,3
28,3
31,2

29,2
29,2
32,2

Obrázek č.. 8 Mapa hladin
h
akusttického tlakku A v lokaliitě Mikulovic
ce
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2. Lok
kalita Úhoš
šťany
Tabulka č. 12. Hladina
a akustickéh
ho tlaku LA eq vyvolané
é provozem
m - Úhošťanny
č.

popis
s VB

výš
ška [m]

so
ouřadnice

1

č.e. 5
rekre
eační

3
3
6
3
6

2
2
3
3

č.p. 20 RD
č.p. 27 RD

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

39
90,0;366,4

24,5

27,1

29,0

417,1;338,2
417,1;338,2
52
25,5;175,3
52
25,5;175,3

23,9
23,7
22,6
22,6

27,6
27,6
29,1
29,0

29,1
29,1
30,0
29,9

Obrázek č.. 9 Mapa hladin
h
akusttického tlakku A v lokaliitě Úhošťany

3. Lok
kalita Jeřeň
ň
Tabulka č. 13. Hladina
a akustickéh
ho tlaku LA eq vyvolané
é provozem
m - Jeřeň
č.

popis VB

výšk
ka [m]

sou
uřadnice

1 Jeřeň čč.p. 30 RD
2 Jeřeň b
bez č.p. země
ěď.

3
3

2 Jeřeň čč.p. 30 - stodo
ola

3

LAeq
(dB)
A
doprava
d

průmysl
p

ccelkem

538
8,8;292,7

21,9

29,0

29,7

538
8,8;292,7

19,5

27,3

27,9

553
3,4;219,2

23,8

30,7

31,5
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Obrázek č. 10 Mapa hladin akustického tlaku A v lokalitě Jeřeň

4. Lokalita Bochov
Tabulka č. 14. Hladina akustického tlaku LAeq vyvolané provozem - Bochov
č.
1
1

popis VB

č.p. 303 RD

2 stodola

výška [m]

souřadnice

3
6
3

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

205,7;300,6

17,4

25,3

26,0

205,7;300,6

17,4

25,3

26,0

551,4;227,6

22,6

31,5

32,1
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Obrázek č. 11 Mapa hladin akustického tlaku A v lokalitě Bochov

5. Lokalita Dochov
Tabulka č. 15. Hladina akustického tlaku LAeq vyvolané provozem - Bochov
č.

popis VB

výška [m]

souřadnice

1 č.p. 124 RD
2 č.p. 124 stodola

3

3 zeměď.
4 č.p. 403 RD

3

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

281,1;362,0

15,8

23,2

23,9

3

300,9;374,7

13,1

19,2

20,2

3

352,6;233,8

20,8

22,8

24,9

632,9;233,5

12,6

20,0

20,8
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Obrázek č. 12 Mapa hladin akustického tlaku A v lokalitě Bochov

6. Lokalita Rybničná
Tabulka č. 16. Hladina akustického tlaku LAeq vyvolané provozem - Rybničná
č.

popis VB

výška [m]

souřadnice

1 č.e. 7, rekreace
2 č.e. 10, rekreace

3

3 č.p. 81, RD
3 č.p. 81, RD

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

400,1;236,9

18,8

26,0

26,8

3

314,4;450,9

16,3

24,1

24,8

3

463,1;449,7

18,5

24,4

25,4

6

463,1;449,7

18,5

24,4

25,4
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Obrázek č. 13 Mapa hladin akustického tlaku A v lokalitě Rybničná

7. Lokalita Ležnička
Tabulka č. 17. Hladina akustického tlaku LAeq vyvolané provozem - Ležnička
č.

popis VB

výška [m]

souřadnice

1 č.p. 822, RD
2 objekt není evid.

3

3 č.e. 64, rekreace

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

364.2;249.4

25,7

27,1

29,5

3

342.4;300.1

22,4

30,4

31,0

3

420.5;201.8

24,3

21,8

26,3
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Obrázek č. 14 Mapa hladin akustického tlaku A v lokalitě Ležnička

8. Lokalita Vítkov
Tabulka č. 18. Hladina akustického tlaku LAeq vyvolané provozem - Vítkov
č.

popis VB

výška [m]

souřadnice

1 č.p 78, RD
2 č.p 78, RD

3
6

3 č.p 78, stodola

3

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

433,8;307,3

21,0

21,3

24,1

433,8;307,3

20,6

21,8

24,2

448,3;296,0

20,6

23,6

25,3
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Obrázek č. 15 Mapa hladin akustického tlaku A v lokalitě Vítkov

Z hlukových map a tabulek je zřejmé, že hygienické limity hluku (50/40 dB), jsou po realizaci
záměru „V223/224 Vítkov – Vernéřov - přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité
vedení 400kV“ prokazatelně nepřekročeny ve všech nejbližších místech chráněného venkovního
prostoru staveb i při synergickém působení stávajících a plánovaných vedení vvn a zvn za
extrémních klimatických podmínek. Hranice 40 dB nebyla překročena ani ve výpočtových bodech,
které nejsou chráněným venkovním prostorem ani chráněným venkovním prostorem staveb, ale je
zde pravděpodobný pravidelný výskyt lidí.
Akustická studie je součástí dokumentace jako příloha č. 4.
Ionizující záření
V dotčeném území nejsou provozovány žádné významné zdroje ionizujícího záření ani žádné
výpusti radionuklidů do životního prostředí.
Neionizující záření
V dotčeném území jsou provozovány pouze běžné zdroje elektromagnetického záření
(elektrorozvodné sítě).
Vedení 400kV bude plnit všechny požadavky nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením (viz přílohy č. 5 a 6). Obyvatelstvo není provozem elektrických vedení nijak
ohroženo.
Ochranná pásma
V okolí stavby se vyskytují ochranná pásma technické infrastruktury, která jsou vytýčena z různých
důvodů. Jedná se především o ochranná pásma vedení elektrické energie, sdělovacího vedení
(vše dle energetického zákona) a ochranné pásmo pozemních komunikací atd. Případné střety
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s technickou infrastrukturou budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace
pro územní řízení).

B.III.5. Doplňující údaje
Hodnocený záměr nepředstavuje žádné významné zásahy do terénu a jeho negativní ovlivnění
krajinného rázu osazením trasy stožáry typu DONAU lze s ohledem na minimální možné technické
parametry podpěrných konstrukcí a trasy, kterými jsou výška stožárů a šíře ochranného pásma,
považovat za vliv přijatelný.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Trasa vedení V223/224 prochází Ústeckým a Karlovarským krajem.
Ústecký kraj se rozprostírá na severozápadě Čech na ploše 5 335 km2. Sousedí na východě
s Libereckým krajem, na jihovýchodě se Středočeským krajem, na jihu s Plzeňským krajem a na
jihozápadě sousedí s krajem Karlovarským. Nejkratší hranici má s Plzeňským krajem na jihu,
nejdelší společný úsek hranice má s německou spolkovou zemí Sasko na severozápadě. Na
území kraje se rozkládají Krkonošské hory, které tvoří hranici s Německem. Nejvyšší horou pohoří
je Klínovec o nadmořské výšce 1244 m n. m. Na severní hranici přechází pásmo hor v Labské
pískovce se skalními městy, soutěskami a věžemi. Ve vnitrozemí leží sopečné České středohoří
s nejvyšší horou Milešovkou. Nejnižším bodem kraje je oblast Hřenska, kde Labe opouští území
ČR, s výškou 115 m n. m. Většinu území odvodňuje řeka Labe spolu se svými přítoky Ohří a
Ploučnicí. Na území kraje se rozprostírá Národní park České Švýcarsko spolu s dalšími
chráněnými krajinnými oblastmi, přírodními parky a maloplošně chráněnými územími.
Karlovarský kraj leží na západě Čech a jedná se o nejzápadnější kraj ČR. Na severovýchodě kraj
sousedí s Ústeckým krajem, na jihovýchodě s Plzeňským krajem, na jihozápadě s německou
spolkovou zemí Bavorsko a na severozápadě s německou spolkovou zemí Sasko. Karlovarský kraj
je třetí nejmenší kraj po Praze a Libereckém kraji. Geomorfologicky oblast náleží ke Krušnohorské
soustavě. Nejvyšším bodem kraje je vrchol Krušných hor Klínovec (1244 m n. m.), naopak
nejnižším bodem je hladina řeky Ohře (320 m n. m.). Z většiny území odvádí vodu řeka Ohře, která
krajem protéká od západu k východu, s řekami Teplá, Rolava, Bystřice a Svatava. Největším
chráněným územím kraje je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, dalšími významnými
lokalitami jsou soubor rašelinišť u Kladské a hadcový hřbet u Pramenů.
Území je po stránce geologické, geomorfologické, hydrologické a biologické velmi pestré, přestože
mnoho lokalit významných z hlediska ochrany krajiny a přírody bylo zničeno. Největším zvláště
chráněným územím je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les.
Nejvýznamnější toky v trase vedení V223/V224 je řeka Ohře, dále vedení kříží 27 dalších
páteřních toků. Vedení V223/V224 také protíná trojici rybníků a to Podhajský rybník, Velký modrý
rybník a Zámecký rybník a dále pak vodní nádrž Kadaň
Trasa vedení V223/V224 zasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů 2. stupně od obce
Německý Chloumek střídavě po obec Hlinky a PHOIIb nad obcí Čichalov a u obce Krásný Jez.
Trasa vedení V223/V224 zasahuje do Evropsky významných lokalit:
CZ0413015 Louky u Dlouhé Lomnice
CZ0410021 Nadlesí
CZ0424125 Doupovské hory
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Dochází rovněž ke střetu trasy vedení s ptačí oblastí CZ0411002 Doupovské hory.
Dále trasa prochází velkoplošně chráněným územím CHKO Slavkovský les a přírodním parkem
Doupovská pahorkatina.
Trasa vedení V223/V224 zasahuje do chráněných ložiskových území Uhošťany, Vinaře u Kadaně,
Dětaň IV, Nepomyšl II, Dětaň V a Krásno, dále trasa vedení prochází následujícími poddolovanými
územími Ležnice 4, Bošířany 3, Nadlesí 2, Bošířany 2 a Sokolov.

C.I.1. Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější
právní předpisy EU na ochranu přírody:
 směrnice Rady 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků, (nahrazuje směrnici Rady
79/409/EHS),
 směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin.
Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších
přírodních stanovišť na území Evropské unie. Záměrem Natury 2000 je ochrana biologické
rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kritérií. Cílem této
soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou
z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na
určitou oblast.
Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit.
Identifikace potencionálně dotčených Evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
V rámci Autorizovaného posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. (viz příloha č. 8) záměru
„V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“, bylo
zpracováno posouzení záměru z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Dalším metodickým podkladem pro zpracování je Příručka k hodnocení významnosti vlivů na
předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 (Chvojková & Volf et al. 2011).
Jako dotčené budou identifikovány zejména ty lokality, které:
 jsou v přímém územním střetu se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti
 jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.),
a to ve fázi přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru
 jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi
přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru
Evropsky významné lokality
Samotná plocha záměru prochází územím několika EVL a PO. Konkrétně se jedná o EVL
CZ0424125 Doupovské hory, PO CZ0411002 Doupovské hory, EVL CZ0412015 Louky u Dlouhé
Lomnice, EVL CZ0410021 Nadlesí.
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CZ0424125 – Doupovské hory

Rozloha: 1258,7146 ha
Kategorie chráněného území: PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, NPR – národní
přírodní rezervace
Poloha: Území bezprostředně navazuje na hranice vojenského újezdu Hradiště v prostoru mezi
Karlovými Vary a Kadaní, jeho osu tvoří řeka Ohře. Součástí území je také východní předhůří
Doupovských hor na jih od Kadaně.
Tabulka č. 19. EVL Doupovské hory – dotčené předměty ochrany
Kódy

---

Předmět ochrany

Předmět ochrany

Možnost ovlivnění

Naturové biotopy/stanoviště

Ano – stanoviště 3260 – V4A, 6210
– T3.3D, T3.4D, T3.5B, 6510 – T1.1, Ano – dílčí ovlivnění, umístění
9130 – L5.1, 9180 – L4, 91E0 – v biotopech, zábor, pojezdy,
L2.2A
případná havárie při realizaci

1340

Vnitrozemské slané louky
T7 Slaniska

Ne – umístěno
biotopy

mimo

tyto

3130

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského Ne – umístěno
stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných biotopy
oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
M2.1 Vegetace letněných rybníků
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin

mimo

tyto

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Ano – možné znečištění vod
v případě havárie
Hydrocharition
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých
vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U.
vulgaris)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých
vod - ostatní porosty

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Ano – možné znečištění vod
v případě havárie
Callitricho-Batrachion
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných
vodních makrofyt

3270

Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention Ne – umístěno
p.p.
biotopy
M6 Bahnité říční náplavy

mimo

tyto

4030

Evropská suchá vřesoviště
Ne – umístěno
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce biotopy
obecného (Juniperus communis)

mimo

tyto

40A0

Kontinentální opadavé křoviny
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)

Ano
–
umístění
v biotopu EVL

záměru

5130

Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo Ano
–
umístění
vápnitých trávnících
v biotopu EVL
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu
vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)

záměru

6110

Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

záměru
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Kódy

Předmět ochrany

Předmět ochrany

Možnost ovlivnění

T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku v biotopu EVL
výběžkatého
6190

Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)

Ne – umístěno
biotopy

mimo

tyto

6210

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích Ne – umístěno
(Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní biotopy
stanoviště
T3.3C Úzkolisté suché trávníky - porosty s význačným výskytem
vstavačovitých

mimo

tyto

6210

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích Ano
–
umístění
(Festuco-Brometalia)
v biotopu EVL
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu
vstavačovitých

6210

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích Ne – umístěno
(Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní biotopy
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)

mimo

tyto

6230

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských Ne – umístěno
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
biotopy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce

mimo

tyto

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých Ne – umístěno
půdách (Molinion caeruleae)
biotopy
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky

mimo

tyto

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až Ne – umístěno
alpínského stupně
biotopy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
T1.6 Vlhká tužebníková lada

mimo

tyto

6510

Extenzivní sečené louky nížin
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

6520

Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky

Ne – umístěno
biotopy

mimo

tyto

7140

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až Ne – umístěno
alpínského stupně
biotopy
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště

mimo

tyto

8160

Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin

Ne – umístěno
biotopy

mimo

tyto

8220

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin

(Arrhenatherion, Ne – umístěno
biotopy

mimo

tyto

až

podhůří
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Kódy

Předmět ochrany

8230

Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi- Ne – umístěno
Veronicion dillenii)
biotopy
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku
výběžkatého (Jovibarba globifera)
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku
výběžkatého

mimo

tyto

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny

Ne – umístěno
biotopy

mimo

tyto

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny

Ano
–
umístění
záměru
v biotopu EVL (fakticky však
tento biotop v trase vvn a zvn
v EVL není)

9170

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
L3.1 Hercynské dubohabřiny

Ano
–
umístění
v biotopu EVL

9180*

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

Ne – umístěno
biotopy

mimo

tyto

9190

Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých Ne – umístěno
pláních
biotopy
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy

mimo

tyto

91E0*

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

91F0

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem Ne – umístěno
(Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus biotopy
excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek
atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty

91I0

Eurosibiřské stepní doubravy
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy

Ano
–
umístění
v biotopu EVL

---

Ostatní přírodní biotopy

Ne – nejsou předmětem ochrany

Ano
–
umístění
záměru
v biotopu,
pojezd
techniky,
dočasný a trvalý zábor

---

Biotopy řady X

Ne – nejsou předmětem ochrany

Ano
–
umístění
záměru
v biotopu,
pojezd
techniky,
dočasný a trvalý zábor

---

Rostliny

Ano

---

koniklec otevřený
(Pulsatilla patens)

Ano

Ne – umístění záměru mimo
známý výskyt druhu (ověřeno
v terénu, data v NDOP pouze
historický výskyt v širším území.
Konkrétně nespecifikováno pro
trasu zvn)

Živočichové

Ano

1477

Předmět ochrany

---
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záměru

mimo
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záměru

Ano – dílčí ovlivnění, pouze
však v případě havárie při
realizaci záměru
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V223/V224
4 – přestavba
a stávajícího dvojitého ve
edení
220kV
2
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Kódy

Předmětt ochrany

1166

čolek velkýý (Triturus cristtatus)

Ano – možné zn
nečištění vod
d
v příppadě havárie při
p realizaci

1065

hnědásek chrastavcový
c
(Euphydryas a
aurinia)

Ne – mimo biotopy
y druhu

kuňka ohnivvá (Bombina bo
ombina)

Ano – možné zn
nečištění vod
d
v příppadě havárie při
p realizaci

1188

Pře
edmět ochrrany

Možžnost ovlivn
nění

1106

losos obecnýý (Salmo salar))

Ano – možné zn
nečištění vod
d
v příppadě havárie při
p realizaci

1308

netopýr černný (Barbastella barbastellus)

Ne – spíše ne

1324

netopýr vellký (Myotis my
yotis)

Ne – spíše ne

ná lokalita D
Doupovské hory
Obrázek č.. 16 Evropssky významn

CZ0413015
5 – Louky u Dlouhé Lom
mnice

Rozloha: 2
26,3037 ha
Kategorie chráněnéh
ho území: PP
P – Přírod
dní památka
a Louky u Dlouhé
D
Lomnnice
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Poloha: L
Lokalita se nachází 3 km západn
ně od Boch
hova a 1 km
m jihovýchoodně od ob
bce Dlouhá
á
Lomnice.
Tabulka č. 20. EVL Lo
ouky u Dlou
uhé Lomnice
e – dotčené
é předměty ochrany
Kódy

Přředmět och
hrany

Předm
mět ochrany

Možn
nost ovlivně
ění

Na
aturové biotop
py/stanoviště

Ne – ne
ejsou předměttem ochrany

Ano – ppojezd techniky, dočasný a
trvalý zzábor

Osstatní přírodníí biotopy

Ne – ne
ejsou předměttem ochrany

Ano – ppojezd techniky, dočasný a
trvalý zzábor

Biotopy řady X

Ne – ne
ejsou předměttem ochrany

Ano – ppojezd techniky, dočasný a
trvalý zzábor

---

Ro
ostliny

Ne – ne
ejsou předměttem ochrany

Ne

---

Živvočichové

Ano

Ano – druhy vázaané na zdrojee
(potravnní, prostorové)

1065

hn
nědásek chrasstavcový (Euphydryas aurin
nia)

-------

Ano – bbiotop druhu

Obrázek č.. 17 Evropssky významn
ná lokalita L
Louky u Dlo
ouhé Lomnice

CZ0410021
1 - Nadlesí

Rozloha: 1
111,2594 ha
Kategorie chráněnéh
ho území: CHKO
C
Slavvkovský les,, Přírodní pa
amátka Naddlesí
Poloha: Přírodní kom
mplex s raše
eliništi a raše
elinnými les
sy leží na se
everním ok raji Slavkov
vského lesa
a
přibližně m
mezi měste
em Loket, vzdáleném
m 3,5 km severním směrem,
s
a Horním Slavkovem,
S
,
vzdáleném
m 4 km jižním směrem
m. Při severrním okraji území ležíí obec Naddlesí. Leží na
n rozvodí,,
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které je pramennou oblastí Kamenitého potoka a bezejmenného levostranného přítoku Dlouhé
stoky. Přírodní komplex je protáhlý ve směru východ-západ a v tomto směru měří 3,1 km. Ve
směru sever-jih měří maximálně 1,5 km.
Tabulka č. 21. EVL Nadlesí – dotčené předměty ochrany
Kódy

Předmět ochrany

Předmět ochrany

---

Naturové biotopy/stanoviště

Ano – stanoviště 3160 – V3, 4030 –
Ano – dílčí ovlivnění, zábor
T8.2B, 6510 – T1.1, 7140 – R2.2, R2.3,
biotopu
91D0* – L10.2, L9.2A, 9410 – L9.2B

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Ano – možné znečištění vod
v případě havárie při výstavbě
Hydrocharition
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých
vod - ostatní porosty

3160

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

4030

Evropská suchá vřesoviště
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce Ne – mimo tyto biotopy
obecného (Juniperus communis)

6230*

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
Ano – pojezd techniky, dočasný
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
a trvalý zábor
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až Ano – pojezd techniky, dočasný
alpínského stupně
a trvalý zábor, jedná se však
spíše o přechod k biotopu T1.5
T1.6 Vlhká tužebníková lada

6510

Extenzivní sečené louky nížin
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště

Ano – zábor biotopu, možné
znečištění
vod
v případě
havárie při výstavbě, pojezd
techniky

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny

Ne – mimo tyto biotopy

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny

Ne – mimo tyto biotopy

9180*

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

Ne – mimo tyto biotopy

91D0*

Rašelinný les
L10.2 Rašelinné brusnicové bory
L9.2A Rašelinné smrčiny

Ano – zábor biotopu, možné
znečištění
vod
v případě
havárie při výstavbě, pojezd
techniky

91E0*

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy Ano – zábor biotopu, možné
znečištění
vod
v případě
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
havárie při výstavbě, pojezd
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

až

podhůří
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(Arrhenatherion, Ano
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v biotopu,
pojezd
techniky,
dočasný a trvalý zábor
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Kódy

Předmět ochrany

Předmět ochrany

Možnost ovlivnění
techniky

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.2B Podmáčené smrčiny

Ano – zábor biotopu, možné
znečištění
vod
v případě
havárie při výstavbě, pojezd
techniky

---

Ostatní přírodní biotopy

Ne – nejsou předmětem ochrany

Ano
–
umístění
záměru
v biotopu,
pojezd
techniky,
dočasný a trvalý zábor

---

Biotopy řady X

Ne – nejsou předmětem ochrany

Ano
–
umístění
záměru
v biotopu,
pojezd
techniky,
dočasný a trvalý zábor

---

Rostliny

Ne – nejsou předmětem ochrany

---

---

Živočichové

Ne – nejsou předmětem ochrany

---

Obrázek č. 18 Evropsky významná lokalita Nadlesí
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Ptačí oblasti
Záměr výstavby vedení zasahuje do Ptačí oblasti vyhlášené k ochraně ptáků podle Směrnice Rady
Evropských společenství ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS).
Záměr výstavby vedení protíná vyhlášenou ptačí oblast CZ0411002 Doupovské hory.
Rozloha: 63116,7237 ha
Kategorie chráněného území: --Poloha: Území se nachází v západních Čechách, mezi obcemi Kláštěrec nad Ohří, Karlovy Vary,
Čichalov a Krásný Dvůr. Území má okrouhlý tvar, na délku i na šířku přesahuje 28 km a prakticky
se shoduje s geomorfologickým celkem Doupovské hory.
Tabulka č. 22. Po Doupovské hory – dotčené předměty ochrany
Kódy

Předmět ochrany

Předmět ochrany

Možnost ovlivnění

---

Naturové biotopy/stanoviště

Ne – nejsou předmětem ochrany

Ano – pojezd techniky, dočasný a
trvalý zábor

---

Ostatní přírodní biotopy

Ne – nejsou předmětem ochrany

Ano – pojezd techniky, dočasný a
trvalý zábor

---

Biotopy řady X

Ne – nejsou předmětem ochrany

Ano – pojezd techniky, dočasný a
trvalý zábor

---

Rostliny

Ne – nejsou předmětem ochrany

Ne

---

Živočichové

Ano

Ano – druhy vázané na zdroje
(potravní, prostorové) vně i mimo
mimo území PO.

A122

chřástal polní (Crex crex)

Ano – biotopy a hnízdiště druhu

A030

čáp černý (Ciconia nigra)

Ano – biotopy a hnízdiště druhu

A236

datel černý (Dryocopus martius)

Ano – biotopy a hnízdiště druhu

A320

lejsek malý (Ficedula parva)

Ne – mimo biotopy a hnízdiště
druhu

A224

lelek lesní (Caprimulgus europaeus)

Ano – biotopy a hnízdiště druhu

A081

moták pochop (Circus aeruginosus)

Ano – biotopy a hnízdiště druhu

A307

pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

Ano – biotopy a hnízdiště druhu

A338

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ano – biotopy a hnízdiště druhu

A072

včelojed lesní (Pernis apivorus)

Ano – biotopy a hnízdiště druhu

A215

výr velký (Bubo bubo)

Ano – biotopy a hnízdiště druhu

A234

žluna šedá (Picus canus)

Ano – biotopy a hnízdiště druhu

Zasažená ptačí oblast je znázorněna na následujícím obrázku.
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Obrázek č.. 19 Ptačí oblast
o
Doupovské hory

(zdroj:AOPK Č
ČR)

(zdroj:A
AOPK ČR)

(zdroj:AOPK Č
ČR)
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(zdroj:AOPK Č
ČR)

Výše uved
dené možno
osti ovlivnění předměttů ochrany v EVL a PO se vztahhují na před
dpokládaná
á
ovlivnění je
ednotlivých typů stano
ovišť a živoččichů při prrovádění ze
emních a sttavebních prací
p
jak přii
demolici sttávajícího vedení
v
220k
kV, tak reallizaci nové výstavby 400kV včetnně příjezdů a rozšířeníí
é při provoz
ochrannéh
ho pásma. Ovlivnění
O
je také možné
zu záměru viz
v jednotlivvé tabulky lo
okalit výše.

C.I.2. Z
Zvláště chráněná
c
území
Území příírodovědeckky či estetticky velmi významná
á nebo jed
dinečná lzee vyhlásit za zvláště
ě
chráněná; přitom se stanoví
s
podm
mínky jejich
h ochrany.
Velkoplošn
ně chráněná
á území:
 Národní parky – NP
P
 Chráněn
né krajinné oblast
o
– CH
HKO
ě chráněná
á území:
Maloplošně
 Národní přírodní rez
zervace – N
NPR
 Přírodní rezervace – PR
 Národní přírodní pa
amátky NPP
P
 Přírodní památky – PP
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Velkoplošně chráněná území
Trasa vedení zasahuje do velkoplošně chráněného území CHKO Slavkovský les.
CHKO Slavkovský les
CHKO Slavkovský les (vyhlášený v roce 1974) je rozsáhlý lesní komplex s rašeliništi, který zaujímá
plochu 606 km2. V jihozápadní části Slavkovského lesa se rozkládají rašeliniště vrchovištního typu
s porosty borovice blatky a břízy pýřivé s charakteristickými rašelinnými druhy. Tento přírodní
vodní rezervoár příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí ochraňuje tvorbu minerálních
pramenů. Na území CHKO se vyskytují vzácné druhy flóry jako například rožec kuřičkolistý, vrba
borůvkovitá, rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná, vzácné hadcové sleziníky a v neposlední řadě
arnika horská, která je ve znaku CHKO. Z fauny je to pak jelen evropský, ras západoevropský,
zvěř černá, srnčí, kunovité šelmy a pravidelně zde hnízdí čáp černý. Na území CHKO jsou 2
národní přírodní rezervace, 3 národní přírodní památky, 10 přírodních rezervací a 14 přírodních
památek.
Obrázek č. 20 CHKO Slavkovský les

(zdroj:AOPK ČR)

Maloplošně chráněná území
Trasa vedení nezasahuje do maloplošně chráněných území.

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

89

V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení
220kV na dvojité vedení 400kV

C.I.3. Přírodní parky
Trasa vedení prochází přes přírodní park Doupovská pahorkatina.
Přírodní park Doupovská pahorkatina
Přírodní park Doupovská pahorkatina byl vyhlášen v roce 1996. Park se rozkládá na východní
části Doupovských hor a jedná se o rozsáhlé plochy travnatých porostů stepního a lesostepního
charakteru a lesy převážně původní druhová skladba.
Obrázek č. 21 Přírodní park Doupovská pahorkatina

(zdroj:AOPK ČR)

C.I.4. Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny je definován v §3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana ÚSES, tvořících jeho základ, je
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, jeho vytváření je veřejným zájmem, na němž se
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Jde především o následující požadavky:
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ochrana ekostabilizační funkce stávajících skladebných částí (umisťování staveb, úprava
vodních toků a nádrží, pozemkové úpravy, těžba nerostů, změny kultur pozemků),
 ochrana územní rezervy pro navrhované skladebné části,
 vyloučení změn využití území snižujících ekologickou stabilitu.
Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na
okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné využívání.
Vymezení a hodnocení ÚSES a jejich tvorba je stanovena vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb.,
v platném znění. Za jeho odbornou správnost odpovídají orgány ochrany přírody, které
spolupracují s orgány územního plánování, vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního
fondu a státní správy lesního hospodářství.
Vymezení ÚSES je povinnou součástí územně plánovací dokumentace (zákon č. 183/2006 Sb.
v platném znění), v případě nutnosti je tedy vymezován i ve zcela uniformním území bez
významnějších prvků. Nemusí proto vždy vypovídat o skutečné aktuální hodnotě krajiny. Nicméně,
i jako nezastavitelná územní rezerva pro účely ochrany přírodních toků význam dílčích území
v krajině zvyšují. Obzvlášť toto platí v případě prvků ÚSES regionálních a nadregionálních.
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku, s cílem
zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní, antropicky
narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých
geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným
východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Základní jednotkou ÚSES jsou biocentra a biokoridory. Biocentra jsou prostory umožňující
existenci a nerušený vývoj přirozených ekosystémů. Biokoridory jsou lineární úseky krajiny s vyšší
ekologickou bohatostí, které umožňují migraci organismů, spojují biocentra a vytváří územní
systém ekologické stability krajiny.
Biokoridory a biocentra se podle svého významu člení na:
 Regionální – rozsah jejich významu a stabilizující funkce či funkce migrační je místního
významu. Reprezentativní regionální biocentrum reprezentuje ekosystémy typické pro daný
typ biochory. Kontaktní regionální biocentrum umožňuje kontakt reprezentativních
ekosystémů. Unikátní biocentrum zahrnuje významné specifické ekosystémy. Regionální
biokoridory propojují regionální biocentra a zajišťují migraci organizmů po regionálně
významných migračních trasách.
 Nadregionální – rozsah a jejich význam překračuje bioregion. Reprezentativní
nadregionální biocentrum reprezentuje typický soubor ekosystémů daného bioregionu
a umožňuje přežití organismů k těmto ekosystémům náležejících. Unikátní nadregionální
biocentrum zahrnuje významné specifické ekosystémy.
V rámci zpracovaného Biologického posouzení (viz příloha č. 7) bylo provedeno hodnocení
z pohledu výskytu rostlin a živočichů a byly řešeny následující prvky, kterých se vedení zvn přímo
týká (kříží) a současně zde byly vymezeny cennější biotopy nebo zjištěn výskyt významných
taxonů v rámci průzkumů. Dotčení ostatních prvků (nejčastěji z pohledu možného ovlivnění
migrace) je řešeno v obecné rovině. Podrobnější charakteristika a výčet viz Posouzení vlivu
záměru na krajinný ráz příloha č. 8). Výběr prvků pro potřeby této práce tak souvisí s jejich
významem a aktuálním stavem v území (výskyt taxonů a jejich biotopů).
Nadregionální biocentra:
NRBC 15 Úhošť
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Nadregionální biokoridory:
NRBK 42 Úhošť – Stroupeč, NRBK 45 Pustý Zámek - K53, NRBK 46 Svatošské skály – Kladská,
NRBK 41 Svatošské skály – Úhošť.
Regionální biocentra:
RBC 10006 Rybníky u Bražce, RBC 10007 Údrčské rybníky, RBC 10111 Prameniště u Hruškové,
RBC 1136 Chloumek, RBC 1137 Krásný Jez, RBC 1139 Milíře, RBC 1152 Houština, RBC 1156
Želina, RBC 1134 Dětanský chlum, RBC 5001 Poláky.
Regionální biokoridory:
RBK 20012 RBK 1022 - Rybníky u Bražce, RBK 1017 Milíře - Krásenské rašeliny, RBK 20113 K40
- R BK 20 116, RBK 20018 Údrčské rybníky - RBK 20012, RBK 1022 Chloumek - Střela pod
Čerťákem, RBK 1016 K 40 – Milíře, RBK 20116 K40 - Prameniště u Hruškové, RBK 20116 K40 Prameniště u Hruškové, RBK 1027 Matoušův mlýn - RK 1030.

C.I.5. Významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona je významný krajinný prvek (VKP) ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny, který utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv.
VKP ze zákona, dle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění). Dále jsou jimi
jiné části krajiny, které zaregistruje podle §6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek,
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy
porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z
této definice vyňata.
K zásahům, které by mohly vést k poškození VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologickostabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, v souladu s §4 odst. 2 zákon, opatřit
závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody.
Souvislejší lesní porosty se nacházejí zejména na západě, v oblasti Slavkovského lesa. Z velké
části se jedná o smrkové kultury. Cennější porosty jsou zastoupeny spíše v menších plochách.
Významné jsou zejména podmáčené a rašelinné smrčiny (EVL Nadlesí). Z dalších typů jsou
zastoupeny především květnaté a kyselé bučiny, vzácněji doubravy. Dále k východu v trase vedení
je krajina otevřená, lesy, nejčastěji listnaté, tvoří spíše fragmenty. Souvislejší jsou tyto porosty na
úbočí Doupovských hor. Bučiny na sutěmi pokrytých, strmých a těžko obhospodařovatelných
svazích tvoří největší souvislý listnatý lesní porost v severozápadních Čechách.
Nejvýznamnějším vodním tokem je Ohře. Protéká v původním korytě se souvislými vzrostlými
břehovými porosty, v Kadani s opevněným nábřežím. V zájmovém úseku je její hladina uměle
vzduta v rámci vodní nádrže Kadaň. Významnějšími vodními toky jsou dále Teplá, Blšanka a
Liboc. Jsou neupravené, přírodního charakteru. Z drobných toků lze jmenovat potoky Lobezský,
Starosedelský, Kamenitý, Komáří, Stříbrný potok, potok Dlouhá stoka, Dražovský, Bochovský,
Malá Trasovka, Velká Trasovka, dále Luční a Libkovický potok, Blšanka, Mlýnecký, Vrbičský,
Dolánecký, Rohozecký, Podhájský potok, Leska, Dobřenecký, Dubá II, Dubá I, Hájský, Růžovský,
Vintířovský, Miřetický, Vlkaňský a Úhošťanský potok.
Velká část zájmového území prochází v náhorních polohách, nivy jsou vyvinuty v územích mimo
náhorní polohy. V mírně zvlněném terénu východní části území plynule přecházejí v údolní svahy,
výraznější jsou v členité krajině Slavkovského lesa. Šířka bývá kolem 200 m. Ve většině případů
jsou v dotčeném úseku využívané extenzivně, jako travní porosty, s množstvím doprovodné a
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rozptýlené zeleně. Výjimkou je v tomto Ohře, jejíž koryto je zaklesnuté, na obou březích kopíruje
údolní svahy a nivu nevytváří.
Bohaté je území na rybníky. Rozptýleně se vyskytují prakticky podél celé trasy v úhrnném počtu
mnoha desítek. Jedná se převážně o menší, izolované vodní plochy, jejich charakter se co do
velikosti, intenzity hospodaření, stavu břehových porostů velmi různí. Jmenovat lze soustavu
Údrčských rybníků, ze samostatných rybníků v trase vedení pak Rohozec, Podhájský, Nový
Bochov, Modrý, Zámecký aj. Jezera se v území nevyskytují.
V oblasti Slavkovského lesa se na relativně velkých plochách vyskytují rašeliniště (EVL Nadlesí).
Registrováno bylo v daném území několik desítek VKP, žádné však není v konfliktu s trasou
vedení.
Přírodní dominanty
Bukáček a Matějka (1997) definují přírodní dominantu jako krajinný prvek či složku
v krajině, která svým významem a projevem ovlivňuje souhrn charakteristik daného místa či oblasti
(výšková dominanta, dominanta sníženin, dominantní zastoupení apod.). Jako přírodní dominanty
se v zájmové oblasti uplatňují vyvýšeniny masivů Slavkovského lesa a Doupovských hor, v severní
části i vzdálených Krušných hor, vnímané především z navazujících nížinných poloh. V místech
rozlehlých odlesněných ploch a v mnoha průhledech je působivé vlastní utváření členitého reliéfu.
V západní lesnaté části Slavkovského lesa i podél Doupovských hor jsou dominantním prvkem
právě rozlehlé souvislé lesní porosty. Obecně se dále lokálně jako dominanta uplatňují větší
rybníky.

C.I.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Osídlení východního okraje Doupovských hor je velmi dávné, napříč územím již v prehistorické
době vedla důležitá spojovací stezka. Území je zvláště v západní části dosud bohatě zalesněné, v
podstatné míře s dochovanou přirozenou skladbou. Východní okraj je převážně odlesněný. V
bezlesí převládají neobyčejně rozsáhlá travinobylinná lada a opuštěné sady, agrocenózy jsou
plošně omezené. Po roce 1945 byla větší část území uzavřena jako vojenský prostor. Tato část je
dnes prakticky bez osídlení.
Osídlení okrajových partií Slavkovského lesa je raně středověké, centrální část byla osídlena
teprve ve vrcholném středověku, v souvislosti s rozvojem hornictví. Lesy jsou značně rozšířené,
avšak převážně s druhotnou skladbou dřevin. Na nelesních plochách převládají louky a pastviny, z
velké části odvodněné.
Na území Slavkovského lesa byla již v době bronzové a později keltské dobývána poměrně bohatá
ložiska nerostných surovin. Přesto vnitřní část Slavkovského lesa zůstávala dlouhou dobu bez
trvalého osídlení. V desátém století byla oblast Horního Slavkova významným střediskem vývozu
cínu a stříbra. Avšak první zmínka o existenci sídliště se objevuje až na počátku 12. století. Těžba
barevných kovů, zejména cínu umožnila kolonizaci regionu. Hlavním centrem těžby bylo v 16.
století město Horní Slavkov, těžilo se i v okolí Krásna a Čisté. Doupovské hory, kterými procházela
důležitá komunikace k přechodu přes Ohři v Radošově, byly osídleny již ve 13. století. Centrem
oblasti bylo městečko Doupov.
Pro dnešní situaci v regionu měly zcela zásadní význam události po druhé světové válce.
Převážná část obyvatelstva byla německá, poválečnými odsuny se naráz vylidnilo rozsáhlé území.
V roce 1946 následovalo rozhodnutí vlády o zřízení velkých vojenských prostor v Doupovských
horách a Slavkovském lese. Rozhodnutí dramaticky změnilo celou oblast. Vznikly velké vojenské
tábory, cvičné střelnice a vojenské výukové sektory. Pro výcvik ostrých střeleb byly využívány
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jednotlivé budovy opuštěných vesnic. Ve Slavkovském lese byla činnost armády později ukončena
v souvislosti s objevem bohatých ložisek kvalitního uranu a jeho těžbou. Většinu těžce
poškozených domů tehdejších vsí, včetně kostelů, zámeckých stavení aj. armáda srovnala se
zemí. Zmizely tak veškeré stopy po životě dávných zdejších obyvatel. Jen některé vesnice byly
alespoň částečně zachovány. Proces obnovy postupuje dosud jen zvolna, rozvoj oblasti stagnuje.
Svůj podíl na tom má i bariéra nadále existujícího vojenského újezdu v Doupovských horách.
Okrajové části území leží v Mostecké a Sokolovské pánvi. Dlouhodobá intenzivní těžba hnědého
uhlí a související koncentrace průmyslu určuje specifický charakter území.
V případě zjištění výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný
archeologický výzkum respektive zpracování dokumentace.

C.I.7. Území hustě zalidněná
Trasa vedení prochází přes 53 katastrálních území. Dle údajů z Českého statického úřadu za rok
2011 bydlí v širším zájmovém území 80 091 obyvatel. Přehled dotčených obcí s uvedením počtů
obyvatel je uveden v následující tabulce. Naprostá většina obyvatel trvale žije v urbanizované
zástavbě (města a obce) přičemž trasa vedení prochází převážně volnou krajinnou.
Tabulka č. 23. Hustota zalidnění
Obec
Klášterec nad Ohří

Katastrální území
Mikulovice u Vernéřova
Vernéřov

Počet obyvatel
15094

Kadaň
Kadaň

Pokutice

18062

Uhošťany
Rokle

Rokle

304

Vilémov

Vináře u Kadaně

594

Radonice u Kadaně
Kojetín u Radonic
Radonice

Vintířov u Radonic
Háj u Vintířova

1180

Vojnín
Sedlec u Radonic
Mašťov

Mašťov

639

Nepomyšl
Nepomyšl

Chmelištná

395

Dětaň
Podbořanský Rohozec

Podbořanský Rohozec

127

Vroutek

Vrbička

1900

Lubenec

Horní Záhoří
Libkovice
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Obec

Katastrální území

Počet obyvatel

Jeřeň
Valeč

Náhořečice

361

Kostrčany
Vrbice

Vrbice u Valče
Skřípová

192

Verušičky
Verušičky

Týniště
Vahaneč

411

Budov
Čichalov
Žlutice

Čichalov
Štoutov
Knínice u Žlutic

147
2575

Bochov
Herstošice
Údrč
Bochov

Dlouhá Lomnice
Německý Chloumek

2070

Javorná u Toužimi
Rybničná
Nové Kounice
Stanovice

Dražov
Hlinky

606

Teplička

Teplička

105

Bečov nad Teplou

Krásný Jez

988

Horní Slavkov
Ležnička
Horní Slavkov

Kfely u H. Slavkova
Ležnice

5623

Bošířany
Třídomí
Loket
Sokolov

Nadlesí
Hrušková
Vítkov u Sokolova
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C.I.8. Staré ekologické zátěže a území zatěžována nad míru únosného
zatížení
Staré ekologické zátěže a kontaminovaná území se v zájmovém území nenacházejí.

C.I.9. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry v dotčeném území nejsou známy.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
Před realizací předmětného záměru v území byly sledovány především tyto složky životního
prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra,
ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky.

C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší v Karlovarském kraji
Karlovarský kraj patří mezi nejméně zatížené kraje v České republice. Na území regionu je
problematika zhoršování kvality ovzduší spíše lokální záležitost. Je to dáno tím, že v kraji jsou
pouze dva významnější zdroje bodového znečišťování ovzduší, a to Sokolovská uhelná, právní
nástupce a. s., a ČEZ Elektrárna Tisová.
Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji
Hlavním faktorem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí v oblasti je průmysl, v menší míře
i doprava a v zimním období provoz lokálních topenišť. V širším zájmovém území se nachází hned
několik velkých průmyslových podniků. Jedná se především o spalovací zdroje – tepelné
elektrárny ČEZ, a.s., a velké průmyslové teplárny.
Vlastní provoz vedení není zdrojem znečištění ovzduší.

C.II.2. Voda
Hydrologie (povrchové vody - vodní toky)
Vodní útvary povrchových vod

Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém
prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a
znaky hydrologického režimu.
Vodní útvar povrchové vody je vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí,
například v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku. Umělý vodní útvar je vodní útvar
povrchové vody vytvořený lidskou činností. Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody,
který má v důsledku lidské činnosti podstatně změněný charakter. Vodní útvary povrchových vod
jsou rozděleny do kategorií vod tekoucích ("řeka") a stojatých ("jezero"), případně identifikovány
jako silně ovlivněné nebo umělé. Vodní útvary povrchových vod tekoucích jsou tvořeny
navazujícími úseky vodních toků. K jednotlivým útvarům je identifikováno příslušné dílčí povodí.
Vodní útvary povrchových vod se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu,
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číselném identifikátoru, kategorii a typu, názvu oblasti povodí ČR a názvu mezinárodní oblasti
povodí.
Dle hydrologického hlediska spadá oblast záměru do mezinárodní oblasti povodí Labe a následně
do oblasti povodí ČR Berounka a Ohře a Dolní Labe.
Nejvýznamnějším tokem v trase vedení je řeka Ohře. Dále vedení kříží 83 toků, které jsou uvedeny
v tabulce níže (v počtu toků a tabulce vodních toků nejsou zahrnuty bezejmenné vodní toky).
Vedení také protíná vodní nádrž Kadaň, tři rybníky, a to Podhájský rybník, Velký modrý rybník,
Zámecký rybník a dále několik vodních ploch.
Tabulka č. 24. Charakteristika vedením přetnutých vodních toků
Název toku
bezejmenný
Ohře
bezejmenný
PBP Ohře od Kadaňské
Jeseně
Úhošťanský p.
bezejmenný
PBP Úhošťanského nad
obcí Hradec
bezejmenný
Skalní p.
bezejmenný
Vlkaňský p.
Miřetický p.
bezejmenný
Hasnický p. –
LBP Liboce
Vintířovský p.
bezejmenný
Hájský p.
bezejmenný
bezejmenný
Liboc
Dubá I
Dubá II
bezejmenný
bezejmenný
Dobřenecký p.
Leska
bezejmenný
Podhájský p.
bezejmenný
Rohozecký p.
Dolánecký p.
bezejmenný
bezejmenný
Vrbičský p.
bezejmenný
Mlýnecký p.
Blšanka
Libkovický p.

ID vodního
toku dle
CEVT

ID vodního
toku dle HEIS

Celková
délka
vodního toku

10235814
10100004
10221663

142330605600
139660000100
142330100600

0,485 řkm
246,55 řkm
0,409 řkm

10224068

142330700600

0,76 řkm

10284032
-

142340000100
142340003600

10,463 řkm
0,604 řkm

10221734

-

-

ostatní

10226548
10228830
10224167
10224161
10233628
10233694

142430402900
142430402200
142430401100
142430400300
142430400200
142430202100

1,793 řkm
3,375 řkm
1,177 řkm
2,884 řkm
4,983 řkm
0,127 řkm

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

10235966

142430200100

12,123 řkm

páteřní tok vodního útvaru

10284007
10226595
10284077
10226658
10221924
10100076
10283968
10228962
10238503
10221987
10224336
10100251
10224432
10231448
10226782
10233858
10100252
10226879
10226921
10222114
10231587
10236247
10100062
10231627

142430300100
142430302600
142430100200
142420102600
142420102400
142400000100
142420200100
142520000100
142480001700
142480001200
142480000100
142470000100
142490000700
142490000200
142490000300
142570000100
142560000100
142560003600
142860000600
142860000100
142850002600
142850000100
142780000100
142780100100

5,917 řkm
0,412 řkm
4,226 řkm
0,947 řkm
0,287 řkm
46,379 řkm
7,846 řkm
12,68 řkm
1,771 řkm
3,542 řkm
5,6 řkm
23,607 řkm
2,006 řkm
3,458 řkm
0,21 řkm
5,511 řkm
23,117 řkm
0,929 řkm
1,301 řkm
7,464 řkm
0,442 řkm
18,118 řkm
50,789 řkm
4,995 řkm

páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
ostatní
ostatní
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
ostatní
ostatní
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
ostatní
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
páteřní tok vodního útvaru
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
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ID vodního
toku dle
CEVT

ID vodního
toku dle HEIS

Celková
délka
vodního toku

LBP Libkovického p.
bezejmenný
bezejmenný
Velká Trasovka
Luční p.
bezejmenný
bezejmenný
Malá Trasovka
bezejmenný
bezejmenný
bezejmenný
PBP nad Zlatá Hvězda
bezejmenný
bezejmenný
Ratibořský p.
bezejmenný
bezejmenný
bezejmenný
Bochovský p.
bezejmenný
bezejmenný
bezejmenný
Chloumecká strouha
bezejmenný
Javorná
bezejmenný
bezejmenný
bezejmenný
bezejmenný

10234031
10229234
10236333
10278507
10245421
10249261
10249518
10250801
10241906
10275110
10257138
10260691
10252228
10267128
10278385
10241351
10283152
10251564
10261964
10259070
10259647
10233990
10231551
10238673
10284008
10238675
10233973
10233968
10231619

142780102300
142780102100
142780101000
134560000100
134610000100
134630007500
134630007400
134630000100
134630007100
134630007000
134500008800
134500009000
134500008700
134500008000
134500000100
134500008200
134500006700
134440005400
134440000100
134440005700
134440005600
141490001800
141490000100
141530001800
141530000100
141530001000
141550001400
141550001600
141550001800

1,536 řkm
0,26 řkm
1,843 řkm
20,721 řkm
6,936 řkm
0,492 řkm
0,867 řkm
17,725 řkm
0,105 řkm
1,139 řkm
0,396 řkm
0,431 řkm
0,907 řkm
0,445 řkm
16,951 řkm
0,871 řkm
0,528 řkm
0,117
13,252 řkm
1,374 řkm
3,541 řkm
1,715 řkm
2,818 řkm
0,761 řkm
7,932 řkm
0,734 řkm
0,143 řkm
0,141 řkm
0,185 řkm

Dražovský p.

10101200

141550000100

9,346 řkm

bezejmenný
bezejmenný
bezejmenný
bezejmenný
bezejmenný
Teplá
bezejmenný
bezejmenný
Stoka
Stříbrný p.
LBP Stoky - Čistý p.
bezejmenný
bezejmenný
Hruškovský p.
Lobezský p.

10234011
10233972
10229190
10222162
10224516
10100040
10234015
10236289
10284081
10226844
10226385
10233901
10231457
10226735
10100350

141550002000
141550002400
141470003300
141470001800
141470001600
141270000100
141470002200
141470004900
140970000100
140990000100
140980000100
140960200200
140940000800
140940000100
140920000100

1,287 řkm
1,212 řkm
1,227 řkm
1,94 řkm
1,238 řkm
65,059 řkm
1,131 řkm
1,1 řkm
12,882 řkm
5,482 řkm
9,152 řkm
1,306 řkm
0,531 řkm
5,112 řkm
19,951 řkm

Název toku

Významnost toku:
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
ostatní
ostatní
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
ostatní
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok základního
hydrologického povodí
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
páteřní tok zákl. hydrolog. povodí
páteřní tok vodního útvaru
(zdroj: http://heis.vuv.cz)

Významné vodní toky
Dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb. v platném znění, kříží trasa vedení
následující významné vodní toky.
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Tabulka č. 25. Významné vodní toky
Název toku

Vymezení úseku toku v kategorii významný

ČHP počátku
vymezení toku

Délka toku
v kategorii
významný

Lobezský potok

Od soutoku s Ohří po silniční propustek v Podstrání

1-13-01-127

12,1

Teplá

Celý tok

1-13-02-001

64,4

Dražovský potok

Celý tok

1-13-02-029

9,8

Ratibořský potok

Po hranici VÚ Hradiště

1-11-02-018

10,7

Velká Trasovka

Po hranice VÚ Hradiště

1-11-02-024

13,6

Blšanka

0,00-46,60 (od ústí po hranici VÚ Hradiště)

1-13-03-043

46,6

Dolánecký potok

Celý tok

1-13-03-021

21,9

Leska

Od ústí po zaústění Doláneckého potoka

1-13-03-026

1,9

Liboc

Od ústí po hranici VÚ Hradiště

1-13-03-003/1

26,1

Ohře

Celý tok

1-13-01-006

253,6

Záplavová území
Záplavová území (§66 vodního zákona) jsou administrativně určená území, která mohou být při
výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce
vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost
zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí.
V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace,
případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku
aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
Omezení v záplavových územích

V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na
ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují
odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a
dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li
zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb.,
o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena
taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a
stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
V aktivní zóně je dále zakázáno:
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní
úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
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Mimo aktivvní zónu v záplavovém
z
m území mů
ůže vodoprá
ávní úřad sttanovit opattřením obec
cné povahyy
omezující podmínky. Při změně podmínek je může sttejným postupem změěnit nebo zrrušit. Takto
o
postupuje i v případě, není-li aktivní zóna sta
anovena.
Trasa vedení procházzí přes záp
plavová úze
emí toků Ohře,
O
Liboce
e, Doláneckkého potoka, Blšanky,,
Teplé a Sto
oky.
Obrázek č.. 22 Záplavvová území Ohře

(zdroj:www.heiis.vuv.cz)

Název vodníh
ho toku:

Ohře

Vodoprá
ávní úřad

K
KÚ Ústeckého kraje

ID VT dle HE
EIS:

139660
0000100

Stav pla
atnosti:

P
Platné

Správce vodn
ního toku:

Povodíí Ohře, s.p.

Vymeze
ení Qn:

Q
Q5, Q20, Q100
0

ID záplavové
ého území:

100000
0561

Stanove
ení aktivní zón
ny:

A
Ano
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L
Obrázek č.. 23 Záplavvové území Liboc

(zdroj:www.heiis.vuv.cz)

Název vodníh
ho toku:

Liboc

Vodoprávní úřad

KÚ
Ú Ústeckého kraje
k

ID VT dle HE
EIS:

14240000
00100

Stav platn
nosti:

Zm
měněné

Správce vodn
ního toku:

Povodí Ohře,
O
s.p.

Vymezeníí Qn:

Q55, Q20, Q100

ID záplavové
ého území:

10000364
4

Stanoveníí aktivní zóny:

Anno

Obrázek č.. 24 Záplavvové území Dolánecký p
potok

(zdroj:www.heiis.vuv.cz)
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Název vodníh
ho toku:

Dolánec
cký p.

Vodopráv
vní úřad

KÚ Ústeckého krraje

ID VT dle HE
EIS:

142560000100

Stav platnosti:

plattné

Správce VT:

Povodí Ohře, s.p.

Vymezen
ní Qn:

Q5 , Q20, Q100

ID záplavové
ého území:

100000461

Stanoven
ní aktivní zóny
y:

Anoo

Obrázek č.. 25 Záplavvové území Blšanka
B

(zdroj:www.heiis.vuv.cz)

Název vodníh
ho toku:

Blšanka

Vodoprávní úřad

KÚ Kaarlovarského kraje
k

ID VT dle HE
EIS:

000100
1427800

osti:
Stav platno

změněěné

Správce VT:

Povodí Ohře,
O
s.p.

Vymezení Qn:
Q

Q5, Q220, Q100

ID záplavové
ého území:

1000004
451

Stanovení aktivní zóny:

Ano
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Obrázek č.. 26 Záplavvové území Teplá

(zdroj:www.heiis.vuv.cz)

Název vodníh
ho toku:

T
Teplá

Vodoprrávní úřad

KÚ Karlo
ovarského kraaje

ID VT dle HE
EIS:

1
141270000100
0

Stav pla
atnosti:

platné

Správce VT:

P
Povodí
Ohře, s.p.
s

Vymeze
ení Qn:

neuvede
eno

ID záplavové
ého území:

1
100000060

Stanove
ení aktivní zón
ny:

Ano

Obrázek č.. 27 Záplavvové území Stoka

(zdroj:www.heiis.vuv.cz)
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Název vodního toku:

Stoka

ID VT dle HEIS:

Vodoprávní úřad

KÚ Karlovarského kraje

Stav platnosti:

platné

Správce VT:

Povodí Ohře, s.p.

Vymezení Qn:

Q5,Q20,Q100

ID záplavového území:

100000004

Stanovení aktivní zóny:

Ano

Hydrogeologie území (podzemní vody)
Vodní útvary podzemní vody
Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém
prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a
znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary
podzemních vod.
Vodní útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo
kolektorech. Kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou
propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či
odběr.
Vodní útvary podzemních vod jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vertikálních
vrstvách (svrchní útvary kvartérních sedimentů a coniaku, útvary základní vrstvy, útvary bazálního
křídového kolektoru).
Hydrogeologické rajony jsou § 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území s obdobnými hydrogeologickými poměry,
typem zvodnění a oběhem podzemní vody.
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Obrázek č. 28 Hydrogeologické rajóny

(zdroj: http://heis.vuv.cz)

ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:

2131
Mostecká pánev - severní část
základní vrstva

ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:

6120
Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň
základní vrstva

ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:

2132
Mostecká pánev – jižní část
základní vrstva

ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:

5131
Rakovnická pánev
základní vrstva

ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:

6230
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v
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Pozice hydrogeologického rajonu:

povodí Berounky
základní vrstva

ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:

6112
Krystalinikum Slavkovského lesa
základní vrstva

ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:

2120
Sokolovská pánev
základní vrstva

Trasa vedení přechází přes 7 hydrologických regionů. Útvary podzemních vod základní vrstvy,
svrchní vrstvy ani hlubinné vrstvy trasa neprotíná.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod dle §28 zákona č. 254/2001Sb. vodní zákon v platném
znění, jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod,
vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
V chráněné oblasti akumulace vod je mj. zakázáno:
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,
b) odvodňovat lesní pozemky,
c) odvodňovat zemědělské pozemky,
d) těžit rašelinu,
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí
souvislé hladiny podzemních vod.
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod dle §28a vodního zákona, jsou plochy
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha lze k jejich územní ochraně před jinými aktivitami vymezit v
Politice územního rozvoje a v územně plánovací dokumentaci jako území chráněná pro akumulaci
povrchových vod. V těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další
činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí využití pro
akumulaci povrchových vod.
Trasa vedení zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a
Slavkovský les. Na následujícím obrázku je znázorněna zasažená chráněná oblast pro akumulaci
vod.
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Obrázek č. 29 Chráněná oblast přirozené akumulace vod

(zdroj: http://heis.vuv.cz)

Identifikátor CHOPAV:
Název CHOPAV:
Plocha:
Typ:

214
Chebská pánev a Slavkovský les
1 097 km2
Podzemní vody

CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les byla vyhlášena Nařízením vlády č.85/1981 Sb.
CHOPAV byla vyhlášena pro své přírodní podmínky, které tvoří významnou přirozenou akumulaci
povrchových a podzemních vod. Primárně je oblast zaměřena na ochranu podzemních vod.
Hranice CHOPAV je vymezena ve výše uvedené vyhlášce.

Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranná pásma vodních zdrojů slouží dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon) k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti
zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou
vodou s průměrným odběrem více než 10.000 m3 za rok a stanoví je vodoprávní úřad. Vyžadují-li
to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší
kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů své
rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných
pásem je vždy veřejným zájmem.
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Ochranná pásma se dělí
d na ochrranná pásm
ma:
a) I. stupně, kte
erá slouží k ochraně vodního zd
droje v bezprostředním
m okolí jíma
acího nebo
o
od
dběrného za
ařízení,
b) II. stupně, ktterá slouží k ochraně vodního zdroje v úze
emích stanoovených vo
odoprávním
m
úřřadem tak,, aby nedocházelo k ohroženíí jeho vyd
datnosti, ja kosti nebo
o zdravotníí
ne
ezávadnostti.
V evidenci jsou i ochra
anná pásma vodních zzdrojů vyme
ezená dřívějjší legislativvou.
V evidenci jsou označčena takto:
a. I. stupeň

b.
b PHO2b - dřívější děělení 2. och
hr. pásma

c. II. sstupeň

d.
d PHO3 - z dřívějšíhoo dělení ochr. pásem

e. PHO2a - dřívě
ější dělení 2.
2 ochr. pásm
ma

f.
f

nerozlišený stupeňň

nná pásma vodních zdr
drojů
Obrázek č.. 30 Ochran

(zdroj:AOPK Č
ČR)
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Trasa vedení zasahu
uje do ochrranného pá
ásma vodního zdroje se stupněm
m PH02b, do kterého
o
vstupuje zzápadně od obce Něm
umek a střřídavě ho protíná
mecký Chlou
p
až ppo obec Hlinky. Trasa
a
vedení zassahuje svým
m ochranný
ým pásmem
m do ochranného pásm
ma vodníhoo zdroje stu
upně II nad
d
obcí Čicha
alov a dále protíná och
hranné pásm
mo vodního
o zdroje stupně II u obcce Krásný jez.
j
Vedeníí
prochází v těsné blízkkosti ochranného pásm
ma vodního
o zdroje se stupněm P
PH02b u ob
bce Údrč, u
obce Hlinkky ochranná
á pásma vo
odních zdro
ojů stupně I, PH02a a PH02b a u obce Novina vede
e
v blízkosti několika occhranných pásem
p
vodn
ních zdrojů stupně I.

ny – zranite
elné oblastti dle směrrnice 91/676/EHS
Území citlivá na živin
ou § 33 zá
ákona č. 2
254/2001 Sb.
S v platné
ém znění o vodách a o změně
ě
Zranitelné oblasti jso
yskytují:
některých zákonů (vodní zákon) definoványy jako území, kde se vy
ové nebo podzemní
p
vody,
v
zejmé
éna využíva
ané nebo určené
u
jakoo zdroje pittné vody, v
a. povrcho
nichž konccentrace dussičnanů pře
esahuje hod
dnotu 50 mg
g/l nebo mo
ohou této hoodnoty dosá
áhnout,
b. povrcho
ové vody, u nichž v důsledku vyysoké konce
entrace dus
sičnanů ze zemědělsk
kých zdrojů
ů
dochází ne
ebo může dojít k nežád
doucímu zh oršení jakosti vody.
Zranitelné oblasti jsou stanoven
né nařízením
m vlády č. 103/2003 Sb.
S v platnéém znění o stanoveníí
zranitelnýcch oblastí a o použív
vání a skla
adování hnojiv a statk
kových hnoojiv, střídán
ní plodin a
provádění protieroznícch opatřeníí v těchto ob
blastech.
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Obrázek č. 31 Zranitelné oblasti pro celou ČR

(zdroj: http://heis.vuv.cz)

Trasa vedení neprochází zranitelnými oblastmi.

Citlivé oblasti
Citlivé oblasti jsou § 32 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) definovány jako vodní útvary povrchových vod:
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod,
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l,
c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění
odpadních vod.
Citlivé oblasti jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Podle § 10 odst. 1 nařízením vlády č. 61/2003 Sb. jsou všechny povrchové vody na území České
republiky vymezeny jako citlivé oblasti.
Dotčené území se tedy nachází v citlivé oblasti.
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C.II.3. Půda
K trvalému záboru ZPF a trvalému omezení PUPFL dojde pouze u pozemků určených k výstavbě
stožárových míst. Ostatní pozemky budou dočasně vyňaty pouze po dobu výstavby, pozemky
určené k plnění funkce lesa dotčené ochranným pásmem budou omezeny v užívání. Přesná
lokalizace stožárových míst není v této fázi přípravy akce přesně definována. Stávající stožárová
místa budou v maximální míře zachována, přemístění některých z nich nelze v této fázi zcela
vyloučit. Změna umístění stožáru může vyplynout např. z požadavků ochrany přírody nebo
technických parametrů.
Skupiny půdních typů
Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ) a postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství č.
327/1998 Sb. v platném znění. Hlavní půdní jednotka (HPJ) je účelovým seskupením půdních
forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným
substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí
nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením.
Během bonitačního průzkumu bylo vymezeno 2199 BPEJ, tato základní skupina byla dále
rozřazena do následujících 13 skupin půdních typů:
1. Skupina půd převážně černozemního charakteru (HPJ 01-08) - do této skupiny patří
všechny černozemě, dále k této skupině byly přiřazeny půdy podobných vlastností. V této
skupině se nevyskytuje větší skeletovitost, pokud existuje, má původ v terasovitých štěrcích
nebo je původu flyšového. Výskyt půd černozemního typu je v naprosté většině soustředěn ve
velmi teplém a v teplých klimatických regionech, výjimku tvoří nečernozemní půdy v rámci
erodovaných půd.
2. Skupina hnědozemí (HPJ 09-13) - do této skupiny patří převážně hnědozemě a slabě
oglejené hnědozemě s méně výrazným procesem illimerizace. Půdy této skupiny jsou středně
těžké až těžké, většinou bez skeletu, velmi hluboké. Vlhkostní poměry jsou převážně příznivé.
3. Skupina luvizemě (HPJ 14-17) - skupina půd s výrazným procesem illimerizace. Luvizemě
mají pod ornicí plavý eluviální horizont, sahající do hloubky 0,3-0,4 m. Přechodný horizont s
poprašky často jazykovitě proniká do iluviálního horizontu. Připouští se jen slabý znak oglejení.
Charakteristickým substrátem jsou sprašové pokryvy a svahoviny, většinou bezskeletovité,
vyskytující se převážně v rovinatém reliéfu.
4. Skupina půd rendzin a pararendzin (HPJ 18-20) - skupina zahrnuje renziny hnědé a
pararendziny, včetně slabě oglejených variet, vytvořené na typických karbonátových horninách
nebo zeminách. Půdní profil středně hluboký až hluboký. Obsah skeletu je závislý na
půdotvorném substrátu. Vláhové poměry jsou dobré až dočasně nepříznivé.
5. Skupina půd na píscích a štěrkopíscích a substrátech jim podobných, včetně slabě
oglejených variet (regozemě) (HPJ 21-23) - skupina, která sdružuje všechny půdy na
uvedených substrátech, popř. s podložím méně propustným, lehkého nebo lehčího středně
těžkého zrnitostního rázu, značně závislé na srážkách během vegetačního období.
6. Skupina kambizemě (HPJ 24-33) - tato skupina zahrnuje převážně půdy na pevných
horninách. Z této skupiny byly vyčleněny půdy silně skeletovité – mělké, silně sklonité a některé
lehké i těžké půdy jako samostatné skupiny. Kambizemě jsou typické půdy pahorkatin a nižších
a středních poloh vrchovin.
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7. Skupina silně kyselých půd mírně chladné a chladné oblasti (kambizemě dystrické,
podzoly, kryptopodzoly) (HPJ 34-36) - tyto půdy se vyvinuly ve vyšších polohách vrchovin a v
horách. Typickým znakem těchto půd je vyšší obsah méně kvalitního humusu a silně kyselá
nebo kyselá půdní reakce. Třídění je založeno na příslušnosti ke klimatickému regionu a na
zrnitostním složení.
8. Skupina mělkých půd - kambizemě, rankery, litozemě (HPJ 37-39)- tato skupina zahrnuje
půdy vyznačující se malou mocností půdního profilu a převážně výraznou skeletovitostí.
9. Skupina půd velmi sklonitých poloh (HPJ 40-41)- tato skupina zahrnuje půdy o sklonitosti
větší než 12°. Tuto skupinu rozlišujeme do dvou kategorií: kód sklonitosti 4 (nad 12°) a 5-6 (nad
17°).
10. Skupina oglejených (mramorovaných) půd – pseudogleje (HPJ 42-54) - základním
znakem této skupiny půd je periodické převlhčení profilu, především v jarním období. Na rozdíl
od luvizemí musí mít půdní profil výrazné znaky periodického povrchového převlhčení. Tyto
půdy jsou rozšířené v mírně teplé až chladné oblasti, kde se vyskytují v rovinatém nebo mírně
sklonitém či depresním terénu.
11. Skupina půd nivních poloh – fluvizemě (HPJ 55-59)- půdy v rovinatém území na
nevápnitých i vápnitých usazeninách podél vodních toků, včetně glejových a oglejených
subtypů a variet. Vnitřní třídění je založeno na zrnitostním složení, na hloubce hladiny vody
spojené s tokem a na výskytu v klimatických regionech. Jsou to většinou půdy bezskeletovité.
12. Skupina lužních půd – černic (HPJ 60-63) - skupina je charakteristická hlubokými
mocnými humusovými horizonty, vždy přesahující hloubku 30 cm, s vyšším až vysokým
obsahem humusu. Hladina podzemní vody zpravidla v hloubce 1-2 m. Černice se vyskytují v
rovinatých částech niv, v depresních polohách plošin v klimatickém regionu velmi teplém a
teplém.
13. Skupina hydromorfních půd – gleje a katény (HPJ 64-76) - výskyt těchto půd je ve
značně složitém reliéfu, proto bylo při vymezení HPJ použito kromě genetického třídění i třídění
podle charakteru reliéfu. Vedle reliéfu je druhým nejdůležitějším znakem stupeň hydromorfismu.
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Obrázek č. 32 Půdní typy

(zdroj: http://ms.sowac-gis.cz)

Trasa vedení převážně prochází těmito půdní typy nivní, hydrofobní, oglejené, kyselé hnědé a
podzolové, černozemní, mělké a nevyvinuté.

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické členění
Z hlediska geomorfologického lze zájmové území zařadit následovně:
Systém:

Hercynský

Provincie:

Česká vysočina

Subprovincie: Krušnohorská soustava, Poberounská soustava
Oblasti:

Podkrušnohorská oblast, Plzeňská pahorkatina, Karlovarská vrchovina

Celky:

Mostecká pánev, Doupovské
vrchovina, Slavkovský les
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Podcelky:

Chomutovsko – Teplická pánev, Doupovské hory, Žatecká pánev, Kněževeská
pahorkatina, Žlutická vrchovina, Bečovská vrchovina, Hornoslavkovská
vrchovina, Kynžvartská vrchovina

Okrsky:

Klášterecká kotlina, Rohozecká hornatina, Čeradická plošina, Pětipeská kotlina,
Kryrská pahorkatina, Bochovská vysočina, Loketská vrchovina, Krásenská
vrchovina, Arnoltovská vrchovina

Obrázek č. 33 Geomorfologické členění ČR

(zdroj: www.geology.cz)

Česká vysočina je geomorfologická provincie na východě hercynských pohoří. Nachází se ve
středních a západních částech České republiky a přilehlých územích Polska, Německa
a Rakouska. Nejvyšší horou je Sněžka, její výška je 1602 m n. m. Základní rysy povrchových tvarů
a uspořádání geomorfologických jednotek určily třetihorní a čtvrtohorní neotektonické pohyby,
které postihly mírně zvlněný starotřetihorní zarovnaný povrch s hlubokými zvětralinami hornin.
Okrajový oblouk hornatin, tektonicky nejvýše vyzdvižený, uzavírá níže položený vrchovinný,
pahorkatý reliéf ve středních částech a na východě. Člení se na subprovincie Šumavskou,
Českomoravskou, Krušnohorskou Krkonošsko-jesenickou, Poberounskou a Českou tabuli.
Krušnohorská soustava se rozkládá na severozápadní části České republiky mezi Ústím nad
Labem a Karlovými Vary na povodí řeky Ohře a částečně i Labe. Krušnohorská soustava je
následně dělena na Krušnohorskou hornatinu (Klínovec 1244 m n. m.), Podkrušnohorskou oblast
(Hradiště 934 m n. m.) a Karlovarskou vrchovinu (Lesný 983 m n. m.).
Poberounská soustava se rozkládá mezi Plzní a Prahou (povodí řeky Berounky). Dominuje jí
Brdská vrchovina (Tok 865 m n. m.). V okolí Plzně se rozkládá Plzeňská pahorkatina (Koráb 773 m
n. m.).
Trasa vedení se převážně rozkládá v Podkrušnohorské oblasti.
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Geologie krajiny
Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky, které jsou nedílnou
součástí větších geologických struktur, tvořících základ geologické stavby Evropy. Jsou to:
 Česká vysočina
 Západní Karpaty
Zájmová oblast spadá do základní geologické jednotky Česká vysočina. Česká vysočina náleží k
té části Evropy, která byla vytvořena a formována kadomskou (assyntskou) orogenezí (hlavní fáze
před 660-550 mil. let) a výrazně přetvořena variskou orogenezí (hlavní fáze před 400-330 mil. let).
Výtah z geologické mapy pro dotčené území je znázorněn na následujícím obrázku.
Obrázek č. 34 Geologická mapa

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

115

V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení
220kV na dvojité vedení 400kV

Legenda:

(zdroj: http://geoportal.cenia.cz)

Trasa vedení prochází od rozvodny Vítkov po obec Bochov převážně přes granitoidy assyntské
(žuly, granodiority). V okolí Horního Slavkova se nachází vrstva jednotvárné série moldanubika
(svorové ruly, pararuly až migmatity). Za obcí Bochov k obci Verušičky dále trasa pokračuje po
proterozoické hornině assyntsky zvrásněné s různě silným variským přepracováním (břidlice, fylity,
svory až pararuly). Zbývající trasa vedení až po rozvodnu Vernéřov převládají vulkanické horniny
tercierní (čediče, fonolity,tufy).

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Trasa vedení zasahuje do těchto oblastí:
Chráněná ložisková území:
 Chráněné ložiskové území č. 16830000 Úhošťany, organizace C4SC78 s.r.o., Praha (stavební
kámen)
 Chráněná ložisková území č. 21530000 Vinaře u Kadaně, organizace KERAMOST a.s., Most
(Bentonit, stavební kámen)
 Chráněná ložisková území č. 22880100 Dětaň IV., organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s.,
Liberec (stavební kámen)
 Chráněná ložisková území č. 19760001 Nepomyšl II., organizace Kaolin Hlubany, a.s. (kaolin)
 Chráněná ložisková území č. 19760003 Dětaň V., organizace Kaolin Hlubany, a.s. (kaolin)
 Chráněná ložisková území č. 15990000 Krásno, organizace KMK GRANIT, a.s., Krásno (Cín –
wolframová ruda, Živcové suroviny)
Dobývací prostory:
 Dobývací prostory těžené č. 70980 Úhošťany, organizace C4SC78 s.r.o., Praha (čedič)
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Obrázek č.. 35 Oblastii surovinový

(Zdroj:www.G
Geofond.cz)
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–
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Obrázek č.. 38 Oblastii surovinový
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dních bohats
ství (Vítkov u Sokolovaa )

(zdroj: www.g
geofond.cz)

V souladu s ustanove
ením §19 zá
ákona č. 44
4/1988 Sb. (Horní záko
on) ve zněnní zákona č.
č 186/2006
6
Sb., v plattném znění, může vy
ydat přísluššný orgán rozhodnutí o umístěění stavby a zařízeníí
v chráněné
ém ložisko
ovém územ
mí, které n
nesouvisí s dobýváním
m, jen naa základě závazného
o
stanoviska
a orgánu krraje v přene
esené půso
obnosti, vyd
daného po projednání s obvodním
m báňským
m
úřadem, ktterý navrhne
e podmínky
y pro umístě
ění popřípadě pro prov
vedení stavbby nebo zařřízení.
aná území
Poddolova
Poddolova
aná území představují plochy s o
ověřeným nebo
n
předpokládaným výskytem hlubinných
h
děl, které m
mohou ztížit podmínky
y pro zaklád
dání staveb.. Z tohoto důvodu budee při příprav
vě stavebníí
činnosti za
adán odborn
ný inženýrs
sko-geologiccký posude
ek a v případ
dě zjištění m
možnosti vlivu důlních
h
děl na po
ovrch bude postupová
áno v soula
adu s normo
ou ČSN 73
3 0039 „N avrhování objektů na
a
poddolovaném územíí“.
ochází násle
edujícími po
oddolovaným
mi územími:
Dále trasa vedení pro
 č. 452 – Ležnice 4 (radioaktivn
ní suroviny))





č. 437 – Bošířany 3 (radioaktiv
vní surovinyy)
č. 382 – Nadlesí 2 (radioaktivn
ní suroviny))
č. 431 – Bošířany 2 (radioaktiv
vní surovinyy)
č. 259 – Sokolov 1 (hnědé uhllí)
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Obrázek č. 39 Poddolovaná území

(Zdroj:www.Geofond.cz)

(zdroj: www.geofond.cz)

V širším okolí se nachází poddolovaná území Vernéřov, Úhošťany, Poláky 1, Vinaře u Kadaně,
Radonice u Kadaně, Vahaneč, Německý Chloumek, Krásný jez 4 a 3, Teplička, Dražov, Horní
Slavkov 2, 7, 9, Staré Sedlo u Sokolova 1, Novina a Tisová u Sokolova.
Geologicky významné lokality
Trasa vedení neprochází přes geologicky významné lokality.
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C.II.5. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna
V rámci zpracování Biologického hodnocení (viz příloha č.7) byl proveden orientační
entomologický průzkum přinášející poznatky o výskytu 217 druhů bezobratlých, a to v rámci 12
řádů hmyzu. Množství zaznamenaných druhů není zdaleka vyčerpávající, k danému účelu je ale
můžeme považovat za reprezentativní. Výskyt řady dalších druhů lze odvodit na základě excerpce
literatury. Ve vlastním přehledu níže jsou uvedeny pouze druhy ochranářsky cenné. Evidence
běžných druhů, jež byly nalezeny v průběhu monitoringu, je součástí interní databáze autora.
V rámci zjištěných bezobratlých byl kladen důraz na ekologicky dobře interpretovatelné taxony
Lepidoptera (motýli) a Coleoptera (brouci). V detailu jsou dále charakterizovány druhy zvláště
chráněné (viz vyhl. 395/1992 Sb., v platném znění) a druhy vzácné a ohrožené (FARKAČ et al.
2005).
Z pohledu biotopové vazby druhů můžeme v území rozlišit nejméně tři zřetelně ekologicky
vymezené skupiny (společenstva) bezobratlých – druhy s vazbou na otevřené luční až stepní
porosty, druhy s vazbou na mokřadní louky a druhy s vazbou na rozmanitá lesní stanoviště.
Charakteristika zaznamenaných zvláště chráněných a ohrožených druhů bezobratlých a jejich
potenciální dotčení záměrem je uvedeno dále v textu.
Zvláště chráněné druhy
V rámci chráněných druhů bezobratlých se podařilo zběžným faunistickým průzkumem území
zdokumentovat přítomnost 14 ti zvláště chráněných druhů (ZCHD), viz druhy uvedené ve vyhl.
395/1992 Sb., v platném znění; 1 druh v kategorii kriticky ohrožený (KO), 2 druhy v kategorii silně
ohrožený (SO) a 11 druhů v kategorii ohrožený (O). Konkrétně byly nalezeny tyto druhy (vliv
záměru na ZCHD je diskutován individuálně pro každý druh). Populace žádného z výše uvedených
zvláště chráněných druhů bezobratlých nebude záměrem negativně dotčena. Potenciální riziko lze
adekvátně eliminovat.
Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) – KO. Představuje jeden z nejvýznamnějších
druhů v karlovarském regionu. V současné době se druh u nás vyskytuje pouze v západních
Čechách a populace nadále klesají. Motýli jsou vázání na mokřadní louky s výskytem živné rostliny
housenek, tj. čertkus luční (Succisa pratensis). V rámci provedeného terénního šetření byl motýl
pozorován na lokalitě č. 5 a to v cca 20 ex. (ve východní části EVL v místě svahového prameniště
kde toto přechází v louku). Imaga vyhledávají místa přímo pod vedením vvn. Pravidelná údržba
ochranného pásma vvn před náletem dřevin je jedním z významných momentů, jež přispěl
k zachování populace hnědáska v navržené EVL. Záměr jako takový tudíž nepředstavuje negativní
vliv na populaci druhu. Naopak rozšíření ochranného koridoru (na úkor stávajícího lesního porostu)
může přispět ke zlepšení konektivity populace v EVL. Případně rizikové může být vlastní období
realizace záměru, tj. období výskytu pozemních hnízd s kumulací housenek motýla. Z těchto
důvodů by bylo vhodné termínovat práce na zkapacitnění vvn na zimní nebo předjarní období.
Pačmelák cizopasný (Bombus rupestris) – SO, bývá považovaný za eremofilní eurytopní druh.
Pačmelák se podobá svému hostiteli čmeláku Bombus lapidarius. Hojný druh rozšířený se svým
hostitelem po celé palearktické oblasti. Přezimující samice má dlouhou fenofázi od poloviny dubna
až do srpna, nová pohlavní generace se objevuje od poloviny července až do konce září.
Eurosibiřský druh, v ČR nejhojnější parazitický čmelák sledující svými biotopovými nároky
hostitelský druh (PAVELKA a SMETANA 2003). Problematika ohrožení podobná jako v případě
čmeláků r. Bombus s. str. Populace druhu záměrem nebude ohrožena, není potřeba přijímat
zvláštních kompenzačních a zmírňujících opatření. Pozorován na lokalitách č. 10 a 11.
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Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) – SO, reprezentuje prvek mokřadních až mezofilních
aluviálních luk s porostem živné rostliny housenek totenu (Sanguisorba officinalis). Vhodné
stanoviště pro výskyt a vývoj druhů se nacházejí v okolí Rybničné. Jedná se vesměs o podmáčené
louky a bažiny s výskytem živné rostliny. Lze předpokládat, že záměrem druh nebude dotčen.
Realizace v prostoru výskytu krvavce totenu bude vhodné provádět citlivě tak, aby pojezdy
techniky byly na těchto biotopech minimalizovány. Druh zde ale nemá lokalizovanou populaci,
vyskytuje se plošně, tudíž nelze očekávat větší dopad na regionální populaci druhu.
Batolec červený (Apatura ilia) – O, reprezentuje zástupce čeledi Nymphalidae (babočkovití). V
regionu rozšířený motýl s optimem výskytu v podhorských oblastech (srovnej BENEŠ, KONVIČKA
2002). Housenky se vyvíjejí na vrbách, druhotně též na osikách. S batolcem se setkáme podél
vodotečí a na osluněných lesních cestách. V zájmovém regionu byl pozorován v okolí Bochova a
Toužimi. Je známo, že populace batolce prodělala v ČR ve 20. století znatelný pokles (srovnej
BENEŠ, KONVIČKA 2002). NOVÁK a SPITZER (1982) tudíž druh považují za celostátně ohrožený.
Druh tedy nebude realizací záměru bezprostředně ohrožen. Pro batolce není potřeba přijímat
zvláštních kompenzačních a zmírňujících opatření, naopak trvalé prosvětlování porostu před
zárostem stromů znamená vytváření vhodných stanovišť pro výskyt a vývoj druhu. Pozorován na
lokalitě č. 5 (databáze NDOP, ANONYMUS 2012).
Batolec duhový (Apatura iris) – O, reprezentuje zástupce čeledi Nymphalidae (babočkovití). V
regionu rozšířený motýl s optimem výskytu v podhorských oblastech (srovnej BENEŠ, KONVIČKA
2002). Housenky se vyvíjejí na vrbách, druhotně též na osikách. S batolcem se setkáme podél
vodotečí a na osluněných lesních cestách. V zájmovém regionu byl pozorován v okolí Bochova. Je
známo, že populace batolce prodělala v ČR ve 20. století znatelný pokles (srovnej BENEŠ,
KONVIČKA 2002). NOVÁK a SPITZER (1982) tudíž druh považují za celostátně ohrožený. Druh tedy
nebude realizací záměru bezprostředně ohrožen. Pro batolce není potřeba přijímat zvláštních
opatření, naopak trvalé prosvětlování porostu před zárostem stromů znamená vytváření vhodných
stanovišť pro výskyt a vývoj druhu. Pozorován na lokalitě č. 5 (databáze NDOP, ANONYMUS 2012).
Otakárek fenyklový (Papilio machaon) – O, je v regionu široce rozšířen (srovnej BENEŠ,
KONVIČKA 2002). Housenka žije ve dvou generacích na mrkvovitých rostlinách. Kuklí se na rostlině
připoutána koncem zadečku a opaskem. Imága létají od dubna do června a od července do srpna,
jsou schopna překonávat značné vzdálenosti. Záměr jako takový populaci druhu neohrozí.
Pozorován na lokalitách č. 10 a 11.
Čmeláci a pačmeláci r. Bombus (B. lucorum, B. pratorum, B. jonellus, B. ruderarius) – O,
představují významnou gildu opylovačů, a v lučním ekosystému tak zastávají konstitutivní funkci ve
vztahu k vegetaci. V regionu jsou čmeláci i pačmeláci poměrně častí, zejména pak při lesních
okrajích, v nivách potoků a na místech kvetoucí vegetace. Mezi hojné druhy v regionu patří
čmeláci B. lucorum a B. pratorum. Úhrnem byly zaznamenány 2 vcelku běžné druhy, lze ale
předpokládat, skutečný počet druhů v oblasti bude násobně vyšší. Jednotlivě se vyskytuje B.
ruderarius (lok. č. 10). Cenný je nález psychrofilního druhu B. jonellus na lok. č. 1. Ekologické
požadavky čmeláků jsou rámcově podobné a vycházejí z extenzívního obhospodařování krajiny
(PAVELKA a SMETANA 2003). To vede k rozvoji květnatých lučních ekosystémů, zachování mezí,
solitérně rostoucí keřo-stromové vegetace, s vyloučením aplikace chemických postřiku ap. Žádný
druh nebude realizací záměru bezprostředně ohrožen. Není potřeba přijímat zvláštních
kompenzačních a zmírňujících opatření. Pozorováni na všech lokalitách, zejména pak ale na
lokalitách č. 1, 2, 5, 8, 10 a 11.
Mravenci r. Formica - všechny druhy r. Formica patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii
ohrožený (viz vyhl. 395/1992 Sb.). V zájmovém území byly nalezeny minimálně dva druhy
mravenců r. Formica, přičemž výskyt dalších kongenerických druhů je pravděpodobný. Na lučních
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průsecích pod vvn byl lokálně hojný druh Formica pratensis. Při terénních pracích bude potřeba
v detailu vymapovat kolonie mravenců, tyto v terénu označit (viz dále navržená funkce
ekologického dozoru) a zamezit jejich případnému mechanickému dotčení. Uvedená opatření se
jeví jako dostatečná a dalších není potřeba. Druhy r. Formica byly registrovány na lokalitě č. 1 a
10, v EVL Nadlesí se vyskytují přímo pod trasou stávajícího vvn na více místech.
Svižník Cicindela campestris – O, se jednotlivě vyskytuje na slunných otevřených stanovištích,
často se jedná o polní cesty, písčité substráty apod. V regionu se vyskytuje jednotlivě. Záměr
nepředstavuje zásah do populace druhu. Pozorován na lokalitě č. 1.
Zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O, v regionu vyskytuje plošně, navíc se v posledních
dvou dekádách šíří po celém území ČR (Horák et al. 2009). Zlatohlávek je proto navržen na
vyřazení ze skupiny zvláště chráněných druhů ČR. S brouky je možno se setkat zejména na
květech, kde se sytí. Larvy se vyvíjejí v půdě na kořínkách rostlin (HORÁK et al. 2009). Pozorován
byl na lokalitě č. 5, 10 a 11 a na loukách východně od Kojetína.
Prskavec větší (Brachinus crepitans) – O, je vázaný na otevřená stanoviště stepního a
lesostepního typu. Jedná se o dravého brouka, který se zdržuje pod kameny a větvemi stromů. Byl
nalezen na lok. č. 10. Z okolí jsou známy nálezy pouze z Úhoště na Kadaňsku (KRÁSENSKÝ 2006).
Je pravděpodobné, že druh bude v regionu rozšířen, zejména na stepních lokalitách Doupovských
hor. Přítomnost vvn/zvn není konfliktní z hlediska přítomnosti druhu, naopak údržba ochranného
pásma zajišťuje otevřený ráz lokality.
Druhy vzácné a ohrožené
Podle §5 odst. 1 Zákona 114/1992 Sb. se vztahuje legislativní ochrana také na druhy, které jsou
obecně považované za ohrožené. Jako ohrožené jsou považovány druhy uvedené v aktuálním
Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (FARKAČ et al. 2005), obdobně je možno
nahlížet druhy faunisticky významné.
Perleťovec severní (Boloria aquilonaris) – velmi významný nález, z regionu recentně lokality
nebyly známy. V současnosti pouze v západních a jižních Čechách: Třeboňsko, Šumava, Krušné
hory, Český a Slavkovský les a Chebsko. Vyhynul v Jizerských horách, v severovýchodní části
Krušných hor, v okolí Aše a Mariánských Lázní (WEISS 1972; BENEŠ & KONVIČKA 2002). Výškové
rozpětí výskytu od 350 m n. m. (Třeboňsko) po 1200 m n. m. (Šumava). Větší populace už pouze
na Šumavě. Motýl obývá striktně vymezená a často izolovaná stanoviště a nikde není hojný. Druh
ohrožují na jedné straně sukcesní změny na rašeliništích následované nástupem lesa, na druhé
straně všechny typy meliorací, ať už je důsledkem vysušení stanovišť a jejich následné zalesnění,
nebo těžba ložisek. Většina lokalit je však nyní územně chráněna, především v Národním parku
Šumava. Zde druh ohrožuje zarůstání některých lokalit dřevinami a existence nezaslepených
odvodňovacích kanálů v okolí rezervací. Zvětšení lokálních populací perleťovce lze na
zarůstajících rašeliništích docílit odstraněním stromového a keřového patra, zrušením melioračních
drenáží v okolí a narušením povrchových vrstev rašeliny. Takto vzniknou zamokřené a osluněné
plošky, kde rychle vzroste abundance klikvy. Nárůst početnosti byl pozorován i na rašeliništích
revitalizovaných po ukončení těžby rašeliny. Tam, kde populace nejsou negativně ovlivněny
sukcesí či zazemňováním rašelinišť, je nejlepší strategií nezasahovat do jejich vývoje.
Zaznamenán v počtu 5 ex. na lokalitě č. 5 (cca v polovině délky vvn v místě křížení s EVL, v místě
rašelinné vegetace a porostu kvetoucího rdesna).
Hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) – velmi významný nález, z regionu recentně lokality
nebyly známy. V minulosti velmi rozšířený, především v horských a podhorských oblastech.
Prakticky vymřel na celé Moravě, kde se ještě na konci 70. letech 20. století vyskytoval v Hrubém
a Nízkém Jeseníku, recentně pouze jediná slabá populace v Beskydech. Nížinné populace
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vyhynuly už počátkem 20. století. Také v Čechách vymizel na většině lokalit (především na severu,
středu a východě území). Značný úbytek lokalit zaznamenal na Českomoravské vrchovině. Větší
populace se udržely pouze na Šumavě, v Pošumaví, na Třeboňsku, v Chebské pánvi a v
Doupovských a Krušných horách. Izolované populace dosud přežívají v Brdech a na Rakovnicku.
Za drastický úbytek lokalit zvláště v 70. a 80. letech 20. století bylo zodpovědné meliorační zásahy
a zalesňování. Management lokalit musí spočívat tradičním obhospodařování a bránění sukcesním
změnám: odstraňování dřevin, příležitostná extenzivní pastva několika kusů skotu nebo rotační
mozaikovité sečení, a především zrušení všech melioračních drenáží. Tento management do
značné míry supluje vysekávání náletu pod vvn. Zaznamenán v jediném jedinci na lokalitě č. 5
(východní část EVL v místě svahového prameniště a jeho přechodu v louku).
Bělásek ovocný (Aporia crataegi) – v minulosti rozšířen po celém území, ve druhé polovině 20.
století zaznamenal výrazný ústup, přerušovaný občasnými invazemi, jež vedly k založení
dočasných populace. V 90. letech 20. století byl považován za vyhynulého, pak se však začal šířit
z oblastí trvalého výskytu v Německu do severních a západních Čech. V současnosti pravidelně
nalézán i ve středních Čechách, od roku 2005 ojedinělé nálezy i v jižních Čech. Na jižní Moravě
nalezen po mnoha letech v roce 2006. V současnosti v západní polovině státu expanduje a není
ohrožen. Zaznamenán na lokalitách č. 5 a 12.
Žluťásek jižní (Colias alfacariensis) – Především v českém a moravském termofytiku, kde je na
nejrůznějších typech bezlesých stanovišť poměrně rozšířený. Imága jsou obtížně odlišitelná od ž.
čičorečkového (C. hyale), spolehlivě je lze určit podle housenek. Žluťásek jižní zřejmě není
ohrožen tolik jako většina jiných xerotermních motýlů, pravděpodobně díky kombinaci solidní
dispersality a schopnosti osídlovat sekundární biotopy v lomech, podél železničních tratí apod.
Jako u jiných stepních druhů prospěje jeho ochraně blokování sukcese na suchých loukách a
ladech, extenzivní pastva a příležitostné disturbance na neplodných půdách. Na sekundárních
antropogenních stanovištích xerotermního typu by neměly být dopouštěny lesnické a zemědělské
rekultivace. Zaznamenán v několika jedincích na lokalitách č. 10 a 11.
Modrásek bělopásný (Aricia eumedon) – roztroušeně na celém území ČR, především v
pahorkatinách; ve vysokých polohách chybí. Vymizel na mnoha lokalitách ve východních Čechách
a na východní Moravě. Na severní a střední Moravě a v okolí Prahy zaznamenána v 80. a 90.
letech 20. století expanze na sekundární biotopy a zvýšení početnosti. Druh se nejeví jako
bezprostředně ohrožený. Vyskytuje se především na zarůstajících opuštěných loukách, případně
na jednosečných “otavních” loukách v nivách větších řek, často v ochranných pásmech vodních
zdrojů a podél přírodních koupališť. Zaznamenán v jediném jedinci na lokalitě č. 8.
Modrásek černolemý (Plebejus argus) – v minulosti v ČR velice rozšířený a hojný. V současnosti
hlavně západočeské pánve (Sokolovsko, Mostecko), střední Čechy (Český kras, okolí Prahy),
České středohoří, písčiny a bílé stráně v Polabí. V jižních Čechách Třeboňsko, pošumavské
vápence, vojenský prostor Boletice; roztroušeně na Českomoravské vrchovině. Na jižní Moravě
vcelku souvisle na stepních lokalitách (zhruba po Vyškov), severněji (Olomoucko, Vsetínsko,
Štramberk) jen izolované lokality. Z mnoha oblastí zcela vymizel (nejsevernější Morava, části
východních Čech), lokálně rychle ubývá v celé zemi. Pro přežití motýla je klíčová přítomnost ploch
s nezapojenou vegetací na lokalitách – nikoli náhodou dnes největší populace nacházíme na
antropogenně narušených stanovištích, jako jsou výsypky hnědouhelných povrchových dolů
(Mostecko, Sokolovsko), plochy s obnaženou zeminou připravené k těžbě, vojenské prostory a
plochy po těžbě rašeliny. Velmi početná populace druhu (řádově desetitisíce jedinců) se nachází
na lok. č. 10 a 11.
Modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis) – Roztroušeně v teplých oblastech státu
(především střední a severní Čechy a jižní Morava). Vyhynul na severní a střední Moravě a ve
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většině jižních a východních Čech. Vyžaduje mozaiku raných sukcesních stadií. Nejvíce ohrožen je
zarůstáním vhodných biotopů a jejich fragmentací. Pro jeho ochranu je nutné zamezovat náletům
křovin, mozaikovitě síct nebo krátkodobě přepásat. Nalezen v jediném exempláři na lok. č. 11.
Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon) – představuje další druh stepních modrásků. Druh je
u nás rozšířen zejména v termofytiku (viz jižní a střední Morava, střední Čechy, Žatecko, České
středohoří aj.), odkud v posledních dekádách ustupuje. V početné populaci byl modrásek
zaznamenán v podhůří Doupovských hor, na lok. 10 a 11. Údržba koridoru vvn napomáhá
v přežívání místní populace. Nejbližší známý výskyt druhu pochází z Českého středohoří a
Žatecka. Nález na dalších stepních lokalitách Doupovských hor je pravděpodobný.
Modrásek lesní (Cyaniris semiargus) – se nachází převážně v pahorkatinách až hornatých
oblastech. Dosud je místy hojný v pohraničních pohořích (Šumava, Krušné hory, Hrubý a Nízký
Jeseník, Beskydy) a v řídce osídlených vlhčích oblastech (jihočeské Pošumaví, Doupovské hory).
Místy i výrazný ústup z oblastí ve vnitrozemí (Polabí a Českomoravská vrchovina) a ze severních
Sudet (Podkrkonoší a Podorličí). Nalezen v několika jedincích na lok. č. 5.
Ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae) osídluje teplé oblasti nížin a pahorkatin. V Čechách
na Žatecku, Českém středohoří v nejteplejších oblastech Středočeské vrchoviny, na Karlštejnsku a
kaňon Vltavy; jižní Morava (nejseverněji Kosíř na Prostějovsku a okolí Vsetína). Vymizel ve
východních a západních Čechách. Jednogenerační (červen až červenec). Motýli se vyskytují
zpravidla jednotlivě. Jedná se o velmi významný nález lesostepního druhu. Údržba ochranného
prostoru vvn vede ke vzniku žádoucího biotopu druhu. Ostruháček byl nalezen v jediném
exempláři na lok. č. 10.
Soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus actaeon) – představuje velmi významný nález motýla,
který není recentně ze západních Čech vůbec uváděn. Výskyt soumračníka v ČR je především v
termofytiku, v Čechách těžiště výskytu v Českém krasu, nejbližším okolí Prahy, Českém středohoří
a v Polabí. Izolované kolonie v kaňonu Vltavy jižně od Prahy, na pošumavských vápencích,
Karlovarsku a ve východních Čechách. Vymizel na většině míst západních a jižních Čech. Na
Moravě přežívá na Pálavě, v oblasti sprašových stepí jihovýchodní Moravy a v podhůří
jihomoravských Karpat. Na celé severní a střední Moravě (kde byl dříve rozšířený) jsou nyní pouze
dvě zcela izolované lokality. Jedná se o kriticky ohrožený druh, a to v celé západní a střední
Evropě. Ohrožen z obdobných příčin jako jiní motýli xerotermních a travnatých biotopů. Jeho
ochranu komplikuje skutečnost, že je vázán na pokročilejší stadia sukcese, kdy původně
krátkostébelné lokality zarůstají vysokostébelnou vegetací s křovinami a mladými stromy.
Management stanovišť takového druhu je opakem managementu cíleného na druhy nejranějších
sukcesních stadií. Zaznamenán ve třech jedincích na lok. č. 10.
Soumračník čárkovaný (Hesperia comma) – rozšířen téměř po celém území, ale velmi lokální,
prodělal značný úbytek oproti minulosti, kdy byl pokládán za jednoho z nejhojnějších soumračníků.
Absence lokalit je zvláště patrná v Podorličí, na Českomoravské vrchovině, severní Moravě aj.
Druh je považován v celostátním hledisku za ohrožený. Zaznamenán na lok. č. 10 v cca 5ti
jedincích při zběžně provedené terénní pochůzce.
Vřetenuška Zygaena carniollica představuje významný stepní prvek, který je vázán na stepní a
lesostepní stanoviště. Z regionu je znám lokální výskyt z Českého Středohoří a okolí Dětaně, viz
Dětaňský rohozec, (G. Elsner, leg.). Na lokalitách č. 10 a 11 se nachází početná populace druhu
(řádově stovky jedinců při zběžně provedené terénní pochůzce). Pravidelný výsek keřostromového náletu pod vvn eliminuje zánik stanoviště. Z daného hlediska je potřeba přítomnost
vvn/zvn vnímat jako pozitivní.
Vřetenuška Zygaena ephialtes představuje významný stepní prvek, který je vázán na stepní a
lesostepní stanoviště. Z regionu je znám lokální výskyt z Českého Středohoří a okolí Dětaně, viz
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Dětaňský rohozec, (G. Elsner, leg.). Výskyt na řadě stanovišť Doupovských hor je pravděpodobný.
Na lokalitách č. 10 a 11 se nachází početná populace druhu. Pravidelný výsek keřo-stromového
náletu pod vvn eliminuje zánik stanoviště. Z daného hlediska je potřeba přítomnost vvn/zvn vnímat
jako pozitivní.
Blýskavka skalní (Caradrina terrea) je velmi vzácný stepní druh můry. V okolí Dražova byla
nalezena P. Čílou. Je pravděpodobné, že bude v regionu více rozšířená. Výskyt lze očekávat na
skalních a vyhřátých stepních stanovištích, tedy také na lokalitách charakteru lok. č. 10 a 11.
Krasec třešňový (Anthaxia candens) ustupující, dnes vzácný a lokálně se vyskytující druh. Larvy
se vyvíjejí na starých třešních. V bezprostředním okolí vvn byla nalezena početná populace krasce
na lokalitě č. 10, v místě starého opuštěného třešňového sadu nad obcí Blov. Brouci nalezeni
nebyli, byly ale pozorovány velmi četné požerky krasce a výletové otvory ve kmenech a větvích
starých třešní. Z regionálního hlediska se jedná o významnou populaci, vzhledem k faktu, že
obdobná stanoviště (jak co do kvality, tak rozsahu) se v blízkosti nenacházejí.
Šídlo sítinové (Aeschna juncea) je ustupující a zranitelný druh, vyhledávající přednostně rašelinné
biotopy. Šídlo bylo nalezeno na lokalitě č. 1 v místě rybníčku v blízkosti vvn. V oblasti
Slavkovského lesa se druh vyskytuje na více lokalitách (DOLNÝ et al. 2007). Druh záměrem
nebude ohrožen.
K faunisticky významným dále nálezům patří druhy s vazbou na mokřadní až mezofilní otevřené
biotopy. Jedná se zejména o řadu lokálně se vyskytujících druhů motýlů, jako jsou Brenthis ino,
Melitaea athalia, Polyommatus amandus, Lycaena hippothoe, L. virgaureae, Parasemia
plantaginis, Diacrisia sannio aj. (viz lokality č. 1, 5 a další). Uvedené druhy se v regionu vyskytují
lokálně na loukách a pod výseky a na lesních stanovištích, místy početněji. K jednotlivě až vzácně
se vyskytujícím druhů v regionu patří některé druhy vážek. Zejména se jedná o vážky s vazbou na
rašeliniště, tj. Leucorrhinia dubia, Aeschna juncea, Somatochlora metalica z mokřadu lok. 1.
Konečně v místech, kde vvn přechází přes souvislejší lesní a lesostepní porosty je registrována
celá řada lesních a lesostepních nočních druhů s noční aktivitou, např. Eugnorisma depuncta,
Apamea illyria (Bochov), Rhyacia lucipeta (Bochov), Noctua interposita (Dětaň), Sideridis
reticulatus (Dětaň), Conistra ligula (Dětaň), Oria musculosa (Dětaň), Cosmotriche lobulina (Dětaň),
Trichiura crataegi (Dětaň), Epione vespertaria (Dětaň), Panageus bipustulatus (Dětaň), Ophonus
signaticornis (Dětaň), Harpalus fuliginosus (Dětaň), Acupalus interstitinalis (Dětaň), Amara
tricuspidata (Dětaň), A. pseudocommunis (Dětaň), Pterostichus angustatus (Dětaň), P. rhaeticus
(Dětaň), Molops elatus (Dětaň), Europhilus gracilis (Dětaň), Lebia chlorocephala (Dětaň), aj.
(srovnej PULPÁN 1991-92)
Lesní průseky pro vedení vvn představují v krajině další, zcela specifický biotop. Výseky pod vvn
s jižní expozicí mnohdy suplují mimořádně cenná stepní stanoviště s výskytem řady ohrožených
druhů bezobratlých. Na lok. 10 a 11 byl zaznamenán početný výskyt zástupců r. Zygaena (viz Z.
carniollica, Z. ephialtes, Z. achilleae, Z. purpuralis-minos komplex, Z. filipendulae), jednotlivě se
vyskytovali modrásci Plebejus argus, Polyommatus amandus, Cyaniris semiargus aj.
Součástí Biologického posouzení (viz příloha č. 7) byl proveden také průzkum zaměřený na druhy
obratlovců.
Přehledy všech zjištěných druhů obratlovců, rozdělených do zájmových skupin jsou uvedeny
v příloze č.7 Biologické posouzení. Průzkum byl zaměřen zejména na ty druhy, které mají nebo
mohou mít k zájmovému území konkrétní vztah (zjištěné anebo potenciální stanoviště pro
rozmnožování, zimování, potravní stanoviště, tahová zastávka). Ostatní druhy, pro které je území
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netypické a jejichž výskyt lze charakterizovat jako náhodný nebo ojedinělý (často vyskytují se
v jiných typech prostředí), nejsou uváděny. Platí to i pro vzácné migranty.
S ohledem na velkou délku vedení byl průzkum zaměřen na bezprostřední okolí trasy vedení zvn,
tj. do 500 m od zvn. To je postačující jak z hlediska druhů vyskytujících se a hnízdících v trase
vedení, tak druhů, které sice hnízdí (rozmnožují se) ve větší vzdálenosti, ale do tohoto prostoru
opakovaně zalétají (migrují). Nejsou tak řešeny případně další významné druhy, které sice hnízdí
anebo mohou hnízdit v širším okolí (a jejich výskyt zde je znám), nebyly ale v prostoru zvn a okolí
pozorovány.
Ve studovaném území a jeho širším okolí (viz výše uvedená kritéria) byl zaznamenán výskyt
celkem 242 druhů obratlovců, z toho 33 druhů ryb, 14 druhů obojživelníků, šest druhů plazů, 141
druhů ptáků a 48 druhů savců. Bylo by možné uvést některé další, dále neuvedené druhy, typicky
některé migrující vodní ptáky, kteří nebyli s ohledem na dřívější ojedinělé výskyty a případné
vzácné dřívější pozorování dále v okolí zvn uváděny. U těchto i dalších skupin platí, že byla
pozornost věnována všem cenným a zvláště chráněným druhům a jejich biotopům, a to v místech
uvažovaného záměru. Pokud zde však takovýto druh nebyl zjištěn anebo se zde z důvodu
biotopových nároků nevyskytuje, případně je jeho dotčení z důvodu charakteru výskytu anebo
bionomie vyloučené, není nutné jej řešit a není uváděn. Případné dotčení takovýchto druhů je
řešeno v obecné rovině v rámci obecných doporučení pro realizaci a provoz vedení zvn.
Přehled zvláště chráněných a vzácných druhů
Jsou uvedeny pouze ty druhy, které mají nebo mohou mít k zájmovému území konkrétní vztah
(zjištěné anebo potenciální stanoviště pro rozmnožování, zimování, potravní stanoviště, tahová
zastávka). Ostatní druhy, pro které je území netypické a jejichž výskyt lze charakterizovat jako
náhodný nebo ojedinělý (vyskytují se v jiných typech prostředí), nejsou uváděny.
U většiny druhů lze i přes současné znalosti často obtížně stanovit, zda nemohou být záměrem
alespoň do určité míry ovlivněny. Zcela minimální anebo žádné dotčení lze předpokládat u druhů,
u nichž je možno hodnotit výskyt jako náhodný bez konkrétních vazeb na zájmové území. Jedná
se o druhy, které jsou silněji vázány na jiné biotopy, než které jsou zastoupeny v zájmovém území,
a které budou dotčeny. Jsou to především druhy, které nad územím pouze protahují (a současně
není předpoklad zvýšeného rizika kolize), resp. se vyskytují způsobem, který neprokazuje jejich
výhradní vázanost na území dotčené záměrem.
Z hlediska stávající legislativy platné v ochraně přírody je především nutno upozornit na výskyt
těch druhů, které jsou zvláště chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění, a to
v následujících kategoriích.
Druhy kriticky ohrožené (15 v kategorii KO)
skokan ostronosý Rana arvalis
skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus
zmije obecná Vipera berus
bukač velký Botaurus stellaris
morčák velký Mergus merganser
orel mořský Haliaetus albicilla
luňák hnědý Milvus migrans
luňák červený Milvus milvus

orel křiklavý Aquila pomarina
orlovec říční Pandion haliaetus
jeřáb popelavý Grus grus
strnad zahradní Emberiza hortulana
strnad luční Miliaria calandra
netopýr velký Myotis myotis
netopýr černý Barbastella barbastellus

Druhy silně ohrožené (53 v kategorii SO)
čolek obecný Lissotriton vulgaris
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čolek velký Triturus cristatus
blatnice skvrnitá Pelobates fuscus
ropucha zelená Pseudepidalea viridis
rosnička zelená Hyla arborea
skokan štíhlý Rana dalmatina
skokan zelený Pelophylax esculentus
skokan krátkonohý Pelophylax lessonae
kuňka obecná Bombina bombina
ještěrka obecná Lacerta agilis
ještěrka živorodá Zootoca vivipara
slepýš křehký Anguis fragilis
užovka hladká Coronella austriaca
volavka bílá Egretta alba
čáp černý Ciconia nigra
čírka modrá Anas querquedula
lžičák pestrý Anas clypeata
hohol severní Bucephala clangula
včelojed lesní Pernis apivorus
moták pilich Circus cyaneus
moták lužní Circus pygargus
krahujec obecný Accipiter nisus
ostříž lesní Falco subbuteo
křepelka polní Coturnix coturnix
chřástal kropenatý Porzana porzana
chřástal polní Crex crex
bekasina otavní Gallinago gallinago

vodouš kropenatý Tringa ochropus
pisík obecný Actitis hypoleucos
holub doupňák Columba oenas
sova pálená Tyto alba
kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum
sýc rousný Aegolius funereus
lelek lesní Caprimulgus europaeus
ledňáček říční Alcedo atthis
krutihlav obecný Jynx torquilla
skřivan lesní Lullula arborea
pěnice vlašská Sylvia nisoria
žluva hajní Oriolus oriolus
netopýr vousatý Myotis mystacinus
netopýr Brandtův Myotis brandtii
netopýr řasnatý Myotis nattereri
netopýr vodní Myotis daubentonii
netopýr severní Eptesicus nilssonii
netopýr večerní Eptesicus serotinus
netopýr rezavý Nyctalus noctula
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus
netopýr ušatý Plecotus auritus
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus
bobr evropský Castor fiber
plšík lískový Muscardinus avellanarius
vydra říční Lutra lutra

Druhy ohrožené (27 v kategorii O)
jelec jesen Leuciscus idus
střevle potoční Phoxinus phoxinus
mník jednovousý Lota lota
vranka obecná Cottus gobio
ropucha obecná Bufo bufo
užovka obojková Natrix natrix
potápka malá Tachybaptus ruficollis
potápka roháč Podiceps cristatus
kormorán velký Phalacrocorax carbo
čáp bílý Ciconia ciconia
kopřivka obecná Anas strepera
čírka obecná Anas crecca
moták pochop Circus aeruginosus
jestřáb lesní Accipiter gentilis
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koroptev polní Perdix perdix
sluka lesní Scolopax rusticola
výr velký Bubo bubo
rorýs obecný Apus apus
vlaštovka obecná Hirundo rustica
slavík obecný Luscinia megarhynchos
bramborníček hnědý Saxicola rubetra
bramborníček černohlavý Saxicola torquata
lejsek šedý Muscicapa striata
ťuhýk obecný Lanius collurio
ťuhýk šedý Lanius excubitor
krkavec velký Corvus corax
veverka obecná Sciurus vulgaris
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Dále je upozorněno na výskyt druhů, uvedených v Červeném seznamu obratlovců ČR (HANEL &
LUSK 2005, ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003, ZAVADIL & MORAVEC 2003, ANDĚRA & ČERVENÝ 2003), které
však současně nejsou zákonem chráněny:
Druhy kriticky ohrožené (1 v kategorii CR)
losos obecný Salmo salar

Druhy vymizelé (1 v kategorii RE)
norek evropský Mustela lutreola

Druhy ohrožené (3 v kategorii EN)
slunka obecná Leucaspius delineatus
ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus

husa velká Anser anser

Druhy málo dotčené (24 v kategorii LC)
plotice obecná Rutilus rutilus
jelec proudník Leuciscus leuciscus
jelec tloušť Squalius cephalus
perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus
bolen dravý Aspius aspius
lín obecný Tinca tinca
hrouzek obecný Gobio gobio
ouklej obecná Alburnus alburnus
cejnek malý Blicca bjoerkna
mřenka mramorovaná Barbatula barbatula
sumec velký Silurus glanis
štika obecná Esox lucius

pstruh obecný Salmo trutta
candát obecný Sander lucioperca
okoun říční Perca fluviatilis
ježdík obecný Gymnocephalus cernuus
kalous ušatý Asio otus
žluna zelená Picus viridis
datel černý Dryocopus martius
linduška luční Anthus pratensis
skorec vodní Cinclus cinclus
sýkora parukářka Parus cristatus
vrabec domácí Passer domesticus
vrabec polní Passer montanus

Druhy téměř ohrožené (10 v kategorii NT)
úhoř říční Anquilla anguilla
parma obecná Barbus barbus
lipan podhorní Thymallus thymallus
skokan hnědý Rana temporaria
volavka popelavá Ardea cinerea

slípka zelenonohá Gallinula chloropus
jiřička obecná Delichon urbica
lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca
vrána černá Corvus corone
zajíc polní Lepus europaeus

Druhy zranitelné (11 v kategorii VU)
cejn velký Abramis brama
podoustev říční Vimba vimba
karas obecný Carassius carassius
labuť velká Cygnus olor
kulík říční Charadrius dubius
čejka chocholatá Vanellus vanellus

racek chechtavý Larus ridibundus
racek bouřní Larus canus
racek bělohlavý Larus cachinnans
žluna šedá Picus canus
strakapoud malý Dendrocopos minor

Druhy s nedostatečnými údaji (1 v kategorii DD)
tchoř tmavý Mustela putorius

Pouze pro informaci upozorňuji na výskyt druhů z Přílohy I Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně
žijících ptáků (včetně druhů s ohledem na článek 4.2 – pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy)
a druhů z přílohy II a IV a V Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin.
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Druhy přílohy I (Celkem 27 druhů uvedených v příloze)
bukač velký Botaurus stellaris
volavka bílá Egretta alba
čáp černý Ciconia nigra
čáp bílý Ciconia ciconia
včelojed lesní Pernis apivorus
orel mořský Haliaetus albicilla
luňák hnědý Milvus migrans
luňák červený Milvus milvus
moták pochop Circus aeruginosus
moták pilich Circus cyaneus
moták lužní Circus pygargus
orel křiklavý Aquila pomarina
orlovec říční Pandion haliaetus
chřástal kropenatý Porzana porzana

chřástal polní Crex crex
jeřáb popelavý Grus grus
výr velký Bubo bubo
kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum
sýc rousný Aegolius funereus
lelek lesní Caprimulgus europaeus
ledňáček říční Alcedo atthis
žluna šedá Picus canus
datel černý Dryocopus martius
skřivan lesní Lullula arborea
pěnice vlašská Sylvia nisoria
ťuhýk obecný Lanius collurio
strnad zahradní Emberiza hortulana

Druhy dle čl. 4.2 (Celkem 3 druhy)
husa velká Anser anser
kopřivka obecná Anas strepera

lžičák pestrý Anas clypeata

Druhy přílohy II (Celkem 9 druhů uvedených v příloze)
bolen dravý Aspius aspius
losos obecný Salmo salar
vranka obecná Cottus gobio
čolek velký Triturus cristatus
kuňka obecná Bombina bombina

netopýr velký Myotis myotis
netopýr černý Barbastella barbastellus
bobr evropský Castor fiber
vydra říční Lutra lutra

Druhy přílohy IV (Celkem 25 druhů uvedených v příloze)
čolek velký Triturus cristatus
blatnice skvrnitá Pelobates fuscus
ropucha zelená Pseudepidalea viridis
rosnička zelená Hyla arborea
skokan ostronosý Rana arvalis
skokan štíhlý Rana dalmatina
skokan krátkonohý Pelophylax lessonae
kuňka obecná Bombina bombina
ještěrka obecná Lacerta agilis
užovka hladká Coronella austriaca
netopýr vousatý Myotis mystacinus
netopýr Brandtův Myotis brandtii
netopýr řasnatý Myotis nattereri
netopýr velký Myotis myotis
netopýr vodní Myotis daubentonii
netopýr severní Eptesicus nilssonii
netopýr večerní Eptesicus serotinus
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netopýr rezavý Nyctalus noctula
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus
netopýr černý Barbastella barbastellus
netopýr ušatý Plecotus auritus
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus
bobr evropský Castor fiber
norek evropský Mustela lutreola
vydra říční Lutra lutra
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Druhy přílohy V (Celkem 4 druhy uvedené v příloze)
bolen dravý Aspius aspius
parma obecná Barbus barbus
losos obecný Salmo salar
lipan podhorní Thymallus thymallus

Flóra a ekosystémy
V rámci Biologického posouzení (viz Příloha č. 7) byl proveden botanický průzkum
zájmového území, jehož cílem bylo provést inventarizační průzkum rostlin a rostlinných
společenstev lokality s ohledem na možný výskyt vzácných a ohrožených taxonů.
Podrobnější průzkum byl zaměřen na úseky s výskytem přirozených a přírodě blízkých
biotopů zjištěných při prvním orientačním průzkumu trasy celého vedení a z dostupných
zdrojů o výskytu přirozených biotopů (Nálezová databáze ochrany přírody AOPK, odborná
literatura).
Výstupem botanického průzkumu je přehled zjištěných přirozených, přírodě blízkých a
antropogenních společenstev, jejich charakteristika, seznam nalezených druhů vyšších
rostlin a charakteristika jednotlivých botanicky cenných úseků s výskytem přirozených nebo
přírodě blízkých společenstev a lokalit s výskytem invazních druhů rostlin. Ke každé vybrané
lokalitě je připojena fotodokumentace a mapa s bližším zákresem popisovaného území.
V území se vyskytuje několik maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných území
(přírodní památky, přírodní rezervace, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a chráněná
krajinná oblast), prvků ÚSES a VKP, popřípadě dalších území, které byly vybrány do
podrobnějšího přehledu. S ohledem na velmi rozsáhlé území, jsou zde zařazeny pouze
nejdůležitější lokality z pohledu botaniky. Označení dílčích ploch písmeny O1-1, N1-1, M1-1,
L1-1, J1-1, I1-1, H1-1, G1-1, F1-1, E1-1, E1-2, C1-1, B1-1, A1-1, X-1, X-2, V-1, T-1, S-1, Q-1,
P-1, N-1, M-1, L-1, L-2, K-1, J-1, H-1, E-1, D-1, C-1, C-2 vychází z kladu map.
V následujícím přehledu uvádíme vybrané lokality, kde jsou dotčeny některá vymezená
území. Přehled všech posuzovaných lokalit vč. fotodokumentace je uveden v příloze č.7
Biologické posouzení.
J1-1 – území od silnice II/224 až území severozápadně od obce Blov, NRBC Úhošť,
souřadnice středu lokality: 50°20'2.027"N, 13°17'46.082"E, katastrální území: Vinaře u
Kadaně
Vedení velmi vysokého napětí zde prochází po jihovýchodním okraji lesů poblíž kóty Kolina
(507 m n. m.), na které navazují spíše extenzivně obhospodařované louky, suché trávníky a
porosty křovin. Poblíž polní cesty u komunikace II/224 se šíří invazní netvařec křovitý
(Amorpha fruticosa), který zde byl pravděpodobně v minulosti vysazen, v ruderální, spíše
teplomilné vegetaci byl zaznamenán černýš rolní (Melampyrum arvense), hrachor trávolistý
(Lathyrus nissolia), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), máčka ladní (Eryngium
campestre), hadinec obecný (Echium vulgare), bělotrn kulatohlavý (Echinops
sphaerocephalus), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), chrpa luční (Centaurea jacea),
jahodník trávnice (Fragaria viridis), čičorka pestrá (Securigera varia) nebo jitrocel prostřední
(Plantago media).
Přímo pod vedením velmi vysokého napětí převažují křoviny s dominující trnkou obecnou
(Prunus spinosa), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), kalinou obecnou (Viburnum
opulus), růží šípkovou (Rosa canina), zimolezem obecným (Lonicera xylosteum) a třešní
ptačí (Prunus avium), v místech, kde jsou keře rozvolněné, lze najít zbytky suchých trávníků
s jahodníkem trávnicí a obecným (Fragaria viridis, F. vesca), chrpou latnatou (Centaurea
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stoebe), jetelem alpínským (Trifolium alpestre), mařinkou psí (Asperula cynanchica), máčkou
ladní (Eryngium campestre), kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), smělkem štíhlým
(Koeleria macrantha), krvavcem menším (Sanguisorba minor), řimbabou chocholičnatou
(Pyrethrum corymbosum), místy dominujícím černýšem rolním (Melampyrum arvense),
zaznamenán byl výskyt koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).
Navazující kvalitní luční porosty lze přiřadit do svazu Arrhenatherion, s roztroušeným
výskytem hrachoru trávolistého (Lathyrus nissolia) a piply osmahlé (Nonea pulla), dále zde
nacházíme jahodník obecný (Fragaria vesca), šalvěj luční (Salvia pratensis), svízel syřišťový
(Galium verum), chrastavec luční (Knautia arvensis), jestřábníky (Hieracium spp.), mařinku
psí (Asperula cynanchica), česnek planý (Allium oleraceum), starček přímětník (Senecio
jacobea), vesnovku obecnou (Cardaria draba), silenku nadmutou (Silene vulgaris), čičorku
pestrou (Securigera varia), vikev ptačí a tenkolistou (Vicia cracca, tenuifolia). Místy se šíří
invazní trnovník akát (Robinia pseudacacia), který zde byl původně zřejmě vysázen. Poblíž
zásypu pro zvěř roste hlaváček letní (Adonis aestivalis), který se v území poměrně hojně
vyskytuje na okrajích polí.
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: mezofilní
ovsíkové louky T1.1, skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) T3.1, úzkolisté
suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých T3.3D , širokolisté suché
trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce T3.4D, mezofilní
bylinné lemy T4.2, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny K3, hercynské dubohabřiny L3.1 a
suťové lesy L4, ve většině případů se zde nachází mozaiky výše zmíněných biotopů,
většinou s převahou biotopu K3.
Na lokalitě byl podle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zjištěn silně ohrožený koniklec
luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), který je v kategorii silně ohrožený (§2, C2)
řazen i v Červeném seznamu, z dalších vzácnějších druhů byl zjištěn silně ohrožený (C2)
hlaváček letní (Adonis aestivalis) a černýš rolní (Melampyrum arvense), který je zařazen mezi
taxony ohrožené (C3) podle Červeného seznamu. V území se v lučních biotopech a
v biotopech suchých trávníků roztroušeně vyskytuje hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia),
který je podle Červeného seznamu řazen mezi druhy kriticky ohrožené (C1), dále pipla
osmahlá (Nonea pulla) a jetel alpínský (Trifolium alpestre) (C4a). V případě koniklece lučního
bylo nalezeno několik rostlin v blízkosti stožáru č. 7 (cca 20 m západně), s ohledem na silně
zarostlá místa trnitými křovinami a špatnou prostupnost nelze vyloučit, že se tento druh
nachází také v dalších plochách tohoto zájmového úseku.
Poblíž polní cesty u komunikace II/224 se šíří invazní netvařec křovitý (Amorpha fruticosa),
z předchozích výsadeb se šíří i trnovník akát (Robinia pseudacacia), který posléze pod
vedením velmi vysokého napětí dobře zmlazuje a potlačuje původní vegetaci a ohrožené
druhy rostlin.
H1-1 – cíp EVL Doupovské hory západně od Miřetic, NRBC Úhošť, souřadnice středu
lokality: 50°18'42.184"N, 13°14'47.917"E, katastrální území: Radonice u Kadaně, Kojetín
u Radonic
Vedení velmi vysokého napětí vede podél lesa a pole, na jehož okraji se vyskytují
společenstva lesních lemů s bohatou populací rmenu barvířského (Anthemis tinctoria), jetele
alpínského (Trifolium alpestre), pupavy obecné (Carlina vulgaris), jahodníku trávnice
(Fragaria viridis). Na vstupu do EVL Doupovské hory, podél Vlkaňského potoka, protíná
vedení velmi vysokého napětí jasanovo-olšový luh, který je však v trase stávajícího vedení
degradovaný, vzhledem k udržování ochranného pásma bez vzrostlých dřevin.
V navazujících úsecích mimo ochranné pásmo dominuje ve stromovém patře vrba křehká
(Salix fragilis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a javor klen
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(Acer pseudoplatanus), v keřovém patře najdeme druhy zastoupené v patře stromovém,
v bylinném patře pak druhy jako bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kostřava
obrovská (Festuca gigantea), srha hajní (Dactylis polygama), orsej jarní (Ficaria verna),
metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), chmel otáčivý (Humulus lupulus), pryskyřník
plazivý (Ranunculus repens), kakost bahenní (Geranium palustre), plicník tmavý (Pulmonaria
obscura), ruderální kakost smrdutý (Geranium robertianum), česnáček lékařský (Alliaria
petiolata), místy dominuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a šíří se invazní netýkavka
malokvětá (Impatiens parviflora). V sušších místech se v trase vedení vyskytuje prvosenka
jarní (Primula veris) a jetel alpínský (Trifolium alpestre).
V další části se střídají extenzivně obhospodařované luční porosty řazené mezi mezofilní
ovsíkové louky s bohatými populacemi kokrhele menšího (Rhinanthus minor), vítodu
obecného (Polygala vulgaris), prasetníku kořenatého (Hypochaeris radicata), jitrocele
prostředního (Plantago media), jahodníku trávnice (Fragaria viridis), řepíku lékařského
(Agrimonia eupatoria), štírovníku růžkatého (Lotus corniculatus), na sušších místech
s čičorkou pestrou (Securigera varia), máčkou ladní (Eryngium campestre), srpkem obecným
(Falcaria vulgaris), hlaváčem žlutavým (Scabiosa ochroleuca) a hvozdíkem kartouzkem
(Dianthus carthusianorum), z okolních křovin se šíří válečka prapořitá (Brachypodium
pinnatum), černýš rolní (Melampyrum arvense) a jetel alpínský (Trifolium alpestre).
Roztroušeně se objevuje hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia). Objevuje se zde invazní vlčí
bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus).
Okraj EVL opět tvoří degradovaný údolní jasanovo-olšový luh podél Miřetického potoka, který
je v ochranném pásmu stávajícího vedení vysokého napětí pravidelně prořezáván. Ve
vlastním průseku dominuje bez černý (Sambucus nigra) a kerblík lesní (Anthriscus
sylvestris), olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba křehká (Salix fragilis), trnka obecná (Prunus
spinosa).
V bylinném patře navazujícího lesního porostu lze nalézt blatouch bahenní (Caltha palustris),
orsej jarní (Ficaria verna), chmel otáčivý (Humulus lupulus), rozrazil potoční (Veronica
beccabunga), srstku angrešt (Ribes uva-crispa). Šíří se invazní netýkavka malokvětá
(Impatiens parviflora). Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě
vymapovány biotopy: mezofilní ovsíkové louky T1.1, mezofilní bylinné lemy T4.2, vysoké
mezofilní a xerofilní křoviny K3 a jejich mozaiky, údolní jasanovo-olšové luhy L2.2, intenzivně
obhospodařovaná pole X2, intenzivně obhospodařované louky X5.
Na lokalitě byl zaznamenán rmen barvířský (Anthemis tinctoria), jetel alpínský (Trifolium
alpestre), dále prvosenka jarní (Primula veris), které jsou podle Červeného seznamu řazeny
mezi druhy vyžadující další pozornost (C4a) a hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia), který je
podle Červeného seznamu řazen mezi druhy kriticky ohrožené (C1). Dále se v území
vyskytuje černýš rolní (Melampyrum arvense), který je zařazen mezi taxony ohrožené (C3)
podle Červeného seznamu.
Z invazních druhů byla v okolí údolních jasanovo-olšových luhů zaznamenána netýkavka
malokvětá (Impatiens parviflora), jedná se však již o relativně naturalizovaný druh, místy se
podél keřových pásů a luk šíří vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus).
E1-1 – území severozápadně od Mašťova, EVL Doupovské hory, souřadnice středu
lokality: 50°16'9.259"N, 13°16'3.758"E, katastrální území: Mašťov
Vedení velmi vysokého napětí prochází mozaikou lučních a křovinných ekosystémů a
polí. Jedná se o biotopy blížící se suchým úzkolistým a širokolistým trávníkům s výskytem
rozrazilu ožankového (Veronica teucrium), kostřavy žlábkaté a červené (Festuca rupicola, F.
rubra), máčky ladní (Eryngium campestre), prvosenky jarní (Primula veris), řimbaby
chocholičnaté (Pyrethrum corymbosum), chrpy čekánku (Centaurea scabiosa), hlaváče
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

135

V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV
na dvojité vedení 400kV

žlutavého (Scabiosa ochroleuca), mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides), čičorky pestré
(Securigera varia), jitrocele prostředního (Plantago media), krvavce menšího (Sanguisorba
minor), jetele alpínského (Trifolium alpestre), devaterníku velkokvětého tmavého
(Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), bojínku tuhého (Phleum phleoides). Místy
expanduje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). V okolí stožáru č. 36 již nelze o suchých
úzkolistých trávnících hovořit, jedná se zde spíše o degradovanou mezofilní ovsíkovou louku
s roztroušeným výskytem hrachoru trávolistého (Lathyrus nissolia) a výše zmíněných druhů.
Poblíž stožáru č. 34 byl zaznamenán koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica).
Křoviny jsou tvořeny zejména růží šípkovou (Rosa canina) a hlohy (Crataegus sp.), dále se
vyskytuje bez černý (Sambucus nigra), dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá (Betula
pendula). V průseku vedení vysokého napětí se šíří trnovník akát (Robinia pseudacacia).
Na okrajích polí lze zaznamenat ostrožku stračku (Consolida regalis), zemědým lékařský
(Fumaria officinalis), mák vlčí (Papaver rhoeas), drchničku rolní (Anagallis arvensis), chrpu
modrou (Centaurea cyanus) či hlaváček letní (Adonis aestivalis).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: úzkolisté
suché trávníky T3.3D, širokolisté suché trávníky T3.4D, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
K3 a jejich mozaiky, intenzivně obhospodařovaná pole X2.
Na lokalitě byl zjištěn silně ohrožený koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica) (§2, C2) v počtu ca 10 rostlin. Dále se zde roztroušeně vyskytuje prvosenka jarní
(Primula veris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), rozrazil ožankový (Veronica teucrium),
chrpa modrá (Centaurea cyanus), které jsou podle Červeného seznamu řazeny mezi druhy
vyžadující další pozornost (C4a), hlaváček letní (Adonis aestivalis) patřící mezi silně
ohrožené (C2) druhy a hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia) zařazený mezi kriticky ohrožené
(C1) druhy. V území byl zaznamenán invazní trnovník akát (Robinia pseudacacia).
X-1 – území jižně od obce Vrbice, východně od silnice II/194, souřadnice středu
lokality: 50°8'30.923"N, 13°14'12.202"E, katastrální území obce: Vrbice u Valče
Vedení velmi vysokého napětí prochází nad jednou ze zdrojnic Vrbického potoka, poblíž
menšího rybníčku byl zaznamenán porost vrby popelavé (Salix cinerea), vrby nachové (Salix
purpurea) a vrby křehké (Salix fragilis), v bylinném patře dominuje chrastice rákosovitá
(Phalaris arundinacea), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), sítina sivá a rozkladitá (Juncus
inflexus, J. effusus), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), z dvouděložných se vyskytuje
řeřišnice hořká (Cardamine amara), děhel lesní (Angelica sylvestris), máta dlouholistá
(Mentha longifolia) či blatouch bahenní (Caltha palustris). V nekoseném porostu podél
nepravidelného vodního toku se rozkládá nekosená eutrofizovaná vlhká pcháčová louka
s výskytem upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), rdesna hadího kořene (Bistorta major),
ostřice dvouřadé (Carex disticha), tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria) a skřípiny lesní
(Scirpus sylvaticus).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: mozaika
mezofilních ovsíkových luk T1.1, vlhkých pcháčových luk T1.5 a vysokých mezofilních a
xerofilních křovin K3, dále údolní jasanovo-olšové luhy L2.2 B. Na lokalitě byl zjištěn
chráněný ohrožený upolín nejvyšší (Trollius altissimus), který patří mezi ohrožené taxony i
v Červeném seznamu (§3, C3), dále zde byla zaznamenána ostřice dvouřadá (Carex
disticha), druh vyžadující další pozornost (C4a). Nebyly zaznamenány invazní druhy.
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V-1 – údolí toku Velká Trasovka a Luční potok, RBK Matoušův mlýn – RK 1030,
souřadnice středu lokality: 50°8'4.144"N, 13°11'44.624"E, katastrální území: Skřipov,
Týniště, Štoutov
Vvn prochází nad údolím, poblíž soutoku Lučního potoka a Velké Trasovky. Oba toky jsou
doprovázeny úzkými pásy údolních jasanovo-olšových luhů, vlhká louka na dně údolí je
degradována přítomností invazního bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum).
Zajímavá je východně orientovaná sušší stráňka nad Velkou Trasovkou, kde byla
zaznamenána prvosenka jarní (Primula veris), smldník jelení (Peucedanum cervaria), svízel
severní (Galium boreale), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) a keře třešně
křovité (Prunus fruticosa). Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě
vymapovány biotopy: vlhké pcháčové louky T1.5 a údolní jasanovo-olšové luhy L2.2B.
V údolní nivě Pstružího a Lučního potoka byl zaznamenán chráněný oměj pestrý (Aconitum
variegatum) (C3, §3). Z dalších druhů Červeného seznamu byl zaznamenán výskyt silně
ohrožené třešně křovité (Prunus fruticosa) (C2), prvosenky jarní (Primula veris) a svízele
severního (Galium boreale), taxonů vyžadujících další pozornost podle Červeném seznamu
(C4a). V území byl zaznamenán rozsáhlejší porost invazního bolševníku velkolepého
(Heracleum mantegazzianum).
T-1 – území jižně od Budova, údolí vodního toku Malá Trasovka, souřadnice středu
lokality: 50°8'1.001"N, 13°8'55.829"E, katastrální území: Budov, Knínice u Žlutic
Vedení velmi vysokého napětí prochází nad údolím vodního toku Malá Trasovka, ten je
doprovázen úzkým pásem údolních jasanovo-olšových luhů, na plochém dně údolí se
nachází degradovaná vlhká louka s přítomností tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria),
psárky luční (Alopecurus pratensis), medyňku vlnatého (Holcus lanatus), metlice trsnaté
(Deschampsia cespitosa), rdesna hadího kořene (Bistorta major), směrem od potoka
expanduje ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Významnější je výskyt upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), ostřice dvouřadé (Carex
disticha) a kuklíku potočního (Geum rivale). Směrem k železnici byl ve svahu zaznamenán
invazní janovec metlatý (Cytisus scoparius).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány vlhké pcháčové
louky T1.5, mozaika mezofilních ovsíkových luk T1.1 a ruderální bylinné vegetace mimo sídla
X7 a mozaika makrofytní vegetace vodních toků V4B a údolních jasanovo-olšových luhů
L2.2B.
Na lokalitě byl zjištěn chráněný, ohrožený upolín nejvyšší (Trollius altissimus) (§3), který je
řazen v kategorii ohrožených (C3) i v Červeném seznamu, dále zde byla zaznamenána
ostřice dvouřadá (Carex disticha), druh vyžadující další pozornost (C4a). V blízkosti
železniční trati roste janovec metlatý (Cytisus scoparius).
S-1 – rybník s přilehlými porosty poblíž osady Zlatá Hvězda, souřadnice středu
lokality: 50°8'13.485"N, 13°6'48.212"E, katastrální území: Vahaneč
Vvn překonává malý rybník s bohatě vyvinutými litorálními porosty a přilehlými podmáčenými
loukami. V litorálních zónách tvoří monodominantní porosty přeslička poříční (Equisetum
fluviatile), místy tvoří rozsáhlejší porosty i bahnička mokřadní (Eleocharis palustris), zblochan
vzplývavý (Glyceria fluitans) nebo ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), na vodní hladině lze
zaznamenat závitku mnohokořennou (Spirodela polyrhiza).
Již mimo litorál se vyskytuje pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), rozrazil potoční
(Veronica beccabunga), blatouch bahenní (Caltha palustris), sítina rozkladitá (Juncus
effusus) a svízel slatinný (Galium uliginosum). V navazujících podmáčených lučních
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porostech byly nalezeny rdesno hadí kořen (Bistorta major), kuklík potoční (Geum rivale),
škarda bahenní (Crepis paludosa), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), ostřice prosová,
latnatá a trsnatá (Carex panicea, C. paniculata, C. cespitosa), přeslička bahenní (Equisetum
palustre), ostřice dvouřadá (Carex disticha) a lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata). Poblíž
rybníka bylo nalezeno několik jedinců prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: mozaika
makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod V1F, rákosin
eutrofních stojatých vod M1.1, eutrofní vegetace bahnitých substrátů M1.3, vegetace
vysokých ostřic M1.7, mezofilních ovsíkových luk T1.1, mokřadních vrbin K1 a údolních
jasanovo-olšových luhů L2.2B a mozaika mezofilních ovsíkových luk T1.1 a vlhkých
pcháčových luk T1.5.
Na lokalitě byl zjištěn chráněný, ohrožený prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) (§3), který
je v kategorii ohrožených (C3) řazen i v Červeném seznamu, dále zde byla zaznamenána
ostřice dvouřadá (Carex disticha), ostřice trsnatá (Carex cespitosa) a ostřice latnatá (Carex
paniculata), druhy vyžadující další pozornost (C4a). Na lokalitě nebyly zjištěny invazní druhy
rostlin.
Q-1 – území severně od Obecního údrčského rybníka, RBC Údrčské rybníky,
souřadnice středu lokality: 50°8'41.113"N, 13°4'23.694"E, katastrální území obce: Údrč,
Bochov
Vedení velmi vysokého napětí vede podél hráze v současnosti vypuštěného Obecního
údrčského rybníka porostem degradovaných pcháčových luk s přítomností pcháče
bahenního a různolistého (Cirsium palustre, C. heterophyllum), ostřice šedavé, bledavé,
zaječí a měchýřkaté (Carex canescens, C. pallens, C. ovalis, C. vesicaria), kohoutku lučního
(Lychnis flos-cuculi), blatouchu bahenního (Caltha palustris). Roztroušeně se vyskytují
polykormony vrby popelavé (Salix cinerea). Významnější je pouze přítomnost několika
jedinců upolínu nejvyššího (Trollius altissimus).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: mozaika
vlhkých pcháčových luk T1.5, údolních jasanovo-olšových luhů L2.2B a náletů pionýrských
dřevin X12. Na lokalitě byl zjištěn chráněný, ohrožený upolín nejvyšší (Trollius altissimus)
(§3), který je řazen v kategorii ohrožených (C3) i v Červeném seznamu. Na lokalitě nebyly
zjištěny žádné invazní druhy rostlin.
P-1 – území jižně od Bochova, RBK Rybníky u Bražce 1022, souřadnice středu lokality:
50°8'44.427"N, 13°2'17.737"E, katastrální území obce: Bochov
Vedení velmi vysokého napětí prochází pastvinami situovanými od jižního okraje Bochova.
Jedná se o pastvou poměrně degradované biotopy s přítomností některých význačnějších
druhů jako je upolín nejvyšší (Trollius altissimus).
Místy jsou porosty kvalitnější, méně eutrofizované, s bohatším zastoupením dvouděložných,
např. pcháč bahenní a různolistý (Cirsium palustre, C. heterophyllum), kohoutek luční
(Lychnis flos-cuculi), ptačinec trávolistý (Stellaria graminea), rdesno hadí kořen (Bistorta
major), svízel bahenní (Galium palustre), na podmáčených místech se objevuje ostřice
měchýřkatá (Carex vesicaria), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a přeslička
bahenní (Equisetum palustre). Na pastvinách se objevují polykormony vrby popelavé (Salix
cinerea).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: mezofilní
ovsíkové louky T1.1, vlhké pcháčové louky T1.5, intenzivně obhospodařované louky X5,
vysoké mezofilní a xerofilní křoviny K3, mozaika mezofilních ovsíkových luk T1.1 a náletů
pionýrských dřevin X12.
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Na lokalitě byl zjištěn chráněný, ohrožený upolín nejvyšší (Trollius altissimus) (§3), který je
v kategorii ohrožených (C3) řazen i v Červeném seznamu. Na lokalitě nebyly zjištěny žádné
invazní druhy rostlin.
N-1 – EVL Louky u Dlouhé Lomnice, PP Louky u Dlouhé Lomnice, souřadnice středu
lokality: 50°9'8.669"N, 12°59'54.726"E, katastrální území obce: Bochov, Dlouhá
Lomnice, Německý Chloumek
Vedení velmi vysokého napětí prochází evropsky významnou lokalitou Louky u Dlouhé
Lomnice, v první části EVL se jedná o velice kvalitní střídavě vlhké louky s výskytem běžných
druhů jako jsou krvavec toten (Sanguisorba officinalis), rdesno hadí kořen (Bistorta major),
pryskyřník prudký (Ranunculus acris), děhel lesní (Angelica sylvestris), pcháč bahenní a
různolistý (Cirsium palustre, C. heterophyllum), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa),
kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), blatouch bahenní (Caltha palustris), skřípina lesní
(Scirpus sylvaticus), třeslice prostřední (Briza media), dále byly zaznamenány méně běžné
druhy jako jsou kuklík potoční (Geum rivale), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), mochna
bahenní (Potentilla palustris), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), suchopýr úzkolistý
(Eriophorum angustifolium), ostřice obecná, latnatá, blešní, ježatá, prosová (Carex nigra, C.
paniculata, C. pulicaris, C. echinata, C. panicea), violka bahenní (Viola palustris), smilka tuhá
(Nardus stricta), čertkus luční (Succisa pratensis) a druhy vzácné a zákonem chráněné jako
je kosatec sibiřský (Iris sibirica), prha arnika (Arnica montana), prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), ve stále znatelných starých,
vyjetých kolejích se vyskytuje bohatá populace všivce lesního (Pedicularis sylvatica). Kolem
stožáru vedení velmi vysokého napětí č. 135, který se nachází přímo v této hodnotné lokalitě,
dochází k mírné ruderalizaci porostu, svou pokryvnost zde zvyšuje ostružiník maliník (Rubus
idaeus), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a srha říznačka (Dactylis glomerata). Na
vlhčích místech tvoří výrazné porosty přeslička poříční (Equisetum fluviatile). Dále prochází
vedení velmi vysokého napětí průsekem smrkovou monokulturou s výskytem černýše lesního
(Melampyrum sylvaticum), vřesu obecného (Calluna vulgaris), brusnicí brusinkou a borůvkou
(Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus). Na vrcholu průseku pak vedení velmi vysokého napětí
prochází nevápnitým mechovým slatiništěm a dále do jeho mozaiky s přechodovými
rašeliništi. Tento úsek (mezi st. č. 136 – 137) zarůstají roztroušené keře vrby popelavé a
ušaté (Salix cinerea, S. aurita), mladé břízy bělokoré (Betula pendula), jeřáby ptačí (Sorbus
aucuparia), krušiny olšové (Frangula alnus), zmlazuje smrk ztepilý (Picea abies) a borovice
lesní (Pinus sylvestris). Roztroušeně se vyskytuje čertkus luční (Succisa pratensis), ve
vlhčích částech mochna bahenní (Potentilla palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum
angustifolium), ostřice obecná, šedavá, prosová (Carex nigra, C. canescens, C. panicea),
olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), violka bahenní (Viola palustris), kozlík dvoudomý
(Valeriana dioica), smilka tuhá (Nardus stricta). Významný je výskyt rašeliníku (Sphagnum
sp.). Ze zvláště chráněných druhů se zde vyskytuje kosatec sibiřský (Iris sibirica) a prha
arnika (Arnica montana), z dalších významných druhů vrba rozmarýnolistá (Salix
rosmarinifolia). V této části (okolí stožáru č. 137) bylo místy zaznamenáno šíření vlčího bobu
mnoholistého (Lupinus polyphyllus). V koncové části EVL jsou zaznamenány poháňkové
pastviny, které jsou místy až silně eutrofizované.
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy:
nevápnitá mechová slatiniště R2.2, mozaika nevápnitých mechových slatinišť R2.2 a
přechodových rašelinišť R2.3, poháňkové pastviny T1.3, střídavě vlhké bezkolencové louky
T1.9, mozaika vysokých mezofilních a xerofilních křovin K3 a náletů pionýrských dřevin X12.
Na lokalitě byl zjištěn výskyt celé řady chráněných a ohrožených druhů vyhlášky i Červeného
seznamu. Jedná se o kosatec sibiřský (Iris sibirica) (C3, §2), všivec lesní (Pedicularis
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sylvatica) (C3, §2), ostřici blešní (Carex pulicaris) (C2, §3), prhu arniku (Arnica montana) (C3,
§3), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) (C3, §3), upolín nejvyšší (Trollius altissimus)
(C3, §3), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum) (C3), vrbu rozmarýnolistou (Salix
rosmarinifolia) (C3), ostřici latnatou (Carex paniculata) (C4a), kozlík dvoudomý (Valeriana
dioica), mochnu bahenní (Potentilla palustris) (C4a). Na lokalitě byl zjištěn invazní vlčí bob
mnoholistý (Lupinus polyphyllus).
M-1 – Velký a Malý Modrý rybník a jejich okolí, souřadnice středu lokality:
50°8'40.064"N, 12°57'52.971"E, katastrální území obce: Německý Chloumek
Vedení velmi vysokého napětí vstupuje nad Velký Modrý rybník z intenzivně
obhospodařovaných luk, v okolí posledního stožáru před Velkým Modrým rybníkem se
nachází poměrně silná populace prhy arniky (Arnica montana), na začátku rybníka pak
rozsáhlý porost vysokých ostřic s dominující ostřicí ostrou a měchýřkatou (Carex acutiformis,
C. vesicaria), blíže vodní ploše přechází tyto porosty do dominantních rozsáhlých porostů
přesličky poříční (Equisetum fluviatile). Z význačnějších druhů lze zaznamenat vrbinu
kytkokvětou (Lysimachia thyrsiflora), ve vodním prostředí okřehek trojbrázdý (Lemna
trisulca), lakušník štítnatý (Batrachium peltatum) a bublinatku jižní (Utricularia australis). Mezi
oběma rybníky prochází vedení velmi vysokého napětí průsekem v mokřadní olšině, kde je
umístěn jeden ze stožárů, z významnějších druhů se zde vyskytuje starček potoční
(Tephroseris crispa).
Poblíž Malého Modrého rybníka prochází vedení velmi vysokého napětí nejprve velice
kvalitní vlhkou pcháčovou loukou s výskytem pcháče bahenního, různolistého (Cirsium
palustre, C. heterophyllum), čertkusu lučního (Succisa pratensis), rdesna hadího kořene
(Bistorta major), škardy bahenní (Crepis paludosa), mochny bahenní (Potentilla palustris),
blatouchu bahenního (Caltha palustris), suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium),
ostřice obecné, prosové, rusé, šedavé, zobánkaté, měchýřkaté, latnaté, odchylné (Carex
nigra, C. panicea, C. flava, C. canescens, C. rostrata, C. vesicaria, C. paniculata, C.
appropinquata), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia) a upolínu nejvyššího (Trollius
altissimus).
Vlhká pcháčová louka přechází plynule do porostů vysokých ostřic, do monodominantních
porostů přesličky poříční (Equisetum fluviatile) či vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata).
Roztroušeně se vyskytují vrba šedavá (Salix cinerea) a ušatá (S. aurita).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: vlhké
pcháčové louky T1.5, mokřadní vrbiny K1, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny K3, mokřadní
olšiny L1, mozaika makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod V1C,
rákosin eutrofních stojatých vod M1.1 a vegetace vysokých ostřic M1.7 a mozaika vlhkých
pcháčových luk T1.5, vegetace vysokých ostřic M1.7 a mokřadních vrbin K1.
Na lokalitě byl zjištěn výskyt celé řady chráněných a ohrožených druhů řazených ve vyhlášce
i v Červeném seznamu. Jedná se o druhy jako je vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora)
(C3, §2), prha arnika (Arnica montana) (C3, §3),, upolín nejvyšší (Trollius altissimus) (C3,
§3),, vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) (C3, §3), ostřice odchylná (Carex appropinquata)
(C2), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) (C3) a druhy C4a - okřehek trojbrázdý (Lemna
trisulca), bublinatka jižní (Utricularia australis), starček potoční (Tephroseris crispa), mochna
bahenní (Potentilla palustris), ostřice latnatá (Carex paniculata), ostřice plavá (Carex flava),
lakušník štítnatý (Batrachium peltatum).
Samotná plocha (lokalita) by si zasloužila právní ochranu alespoň na úrovni přírodní
rezervace, přírodní památky nebo alespoň a to minimálně na úrovni registrovaného
významného krajinného prvku (VKP) dle §6 zákona č. 114/1992 Sb. Lokalita je ohrožena
absencí seče (alespoň jednou za tři roky), zarůstáním dřevinami (výsadby dřevin), popřípadě
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odvodněním či intenzifikací rybníkářského hospodaření nebo odtěžením rybničních
sedimentů. Biotopy v území jsou v současném stavu velmi reprezentativní a zachovalé.
Práce v tomto území je potřeba provádět tak, aby nedocházelo k pojezdu těžké techniky mezi
stožáry a likvidaci cenných biotopů s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů
rostlin. Všechny práce je potřeba provádět v místech stávajících stožárů a volit k nim co
nejkratší příjezdy. Na lokalitě nebyly zjištěny žádné invazní druhy rostlin.
L-1 – území jihovýchodně od obce Rybničná, souřadnice středu lokality:
50°8'23.903"N, 12°56'55.816"E, katastrální území obce: Javorná u Toužimi, Rybničná
Vvn prochází velice kvalitními porosty vlhkých pcháčových luk bez degradací, se
zastoupením významnějších druhů jako je ostřice dvouřadá (Carex disticha), kuklík potoční
(Geum rivale), mochna bahenní (Potentilla palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum
angustifolium), čertkus luční (Succisa pratensis), z druhů chráněných byl zaznamenán výskyt
upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) a vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata). Směrem
k rybníku přechází porosty do monodominantních porostů přesličky poříční (Equisetum
fluviatile), skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus) nebo ostřice zobánkaté (Carex rostrata).
Severně od rybníka byl nalezen porost křídlatky sachalinské (Reynoutria sachalinensis). Ve
vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: vlhké
pcháčové louky T1.5 a mozaika rákosin eutrofních stojatých vod M1.1, mokřadních vrbin K1,
ruderální bylinné vegetace mimo sídla X7 a náletů pionýrských dřevin X12.
Na lokalitě byl zjištěn chráněný upolín nejvyšší (Trollius altissimus), vachta trojlistá
(Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) (C3, §3) a druhy vyžadující
další pozornost – ostřice dvouřadá (Carex disticha) a mochna bahenní (Potentilla palustris)
(C4a). Na severním okraji rybníku byla zaznamenána invazní křídlatka sachalinská
(Reynoutria sachalinensis).
L-2 – území jižně od obce Rybničná a Zámecký rybník, CHKO Slavkovský les
souřadnice středu lokality: 50°8'17.155"N, 12°56'33.130"E, katastrální území obce:
Rybničná
Vedení velmi vysokého napětí prochází opět velice kvalitními porosty zejména vlhkých
pcháčových luk bez degradací, s vysokou druhovou diverzitou a se zastoupením chráněných
druhů rostlin. Západně od silnice do obce Rybničná se nachází rozsáhlý porost vysokých
ostřic, ve kterém převažuje ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria) a ostřice ostrá (Carex
acutiformis), dále orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), ostřice dvouřadá (Carex disticha),
postupně tento porost přechází do kvalitní vlhké pcháčové louky s vysokou diverzitou ostřic,
přítomností kuklíku potočního (Geum rivale), violky bahenní (Viola palustris), mochny
bahenní (Potentilla palustris), jetele kaštanového (Trifolium spadiceum), kozlíku dvoudomého
(Valeriana dioica), výskytem rašeliníku (Sphagnum sp.) a některých zvláště chráněných
druhů jako je upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ve
starých kolejích se nachází rozsáhlá populace všivce lesního (Pedicularis sylvatica).
Stožár vedení velmi vysokého napětí se zde nachází přímo v Zámeckém rybníce, v okolí jsou
porosty skřípince jezerního (Schoenoplectus lacustris), ostřice měchýřkaté (Carex vesicaria),
pryskyřníku plaménku (Ranunculus flammula) a žabníku jitrocelového (Alisma plantagoaquatica).
Pod hrází rybníka jsou porosty tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria), přesličky poříční
(Equisetum fluviatile), s polykormony vrby popelavé (Salix cinerea), výskytem mochny
bahenní (Potentilla palustris) a upolínu nejvyššího (Trollius altissimus).
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Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: vlhké
pcháčové louky T1.5, mozaika vlhkých pcháčových luk T1.5, vlhkých tužebníkových lad T1.6
a mokřadních vrbin K1 a mozaika rákosin eutrofních stojatých vod M1.1 a makrofytní
vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod V1F. Na lokalitě byly zjištěny chráněný
všivec lesní (Pedicularis sylvatica) (C3, §2), v počtu několik stovek rostlin, dále prstnatec
májový (Dactylorhiza majalis), taktéž v počtu desítek až stovek rostlin, a upolín nejvyšší
(Trollius altissimus) (C3, §3), ohrožený jetel kaštanový (Trifolium spadiceum) (C3), druhy
vyžadující další pozornost – ostřice dvouřadá (Carex disticha), kozlík dvoudomý (Valeriana
dioica), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), starček potoční (Tephroseris crispa) a
mochna bahenní (Potentilla palustris) (C4a).
Samotná plocha (lokalita) by si zasloužila právní ochranu alespoň na úrovni přírodní
rezervace, přírodní památky nebo alespoň a to minimálně na úrovni registrovaného
významného krajinného prvku (VKP) dle §6 zákona č. 114/1992 Sb. Lokalita je potenciálně
ohrožena odvodněním či intenzifikací rybníkářského hospodaření nebo odtěžením rybničních
sedimentů. Biotopy v území jsou v současném stavu velmi reprezentativní a zachovalé, bez
známek degradace. Práce v tomto území je potřeba provádět tak, aby nedocházelo
k pojezdu těžkých mechanismů mezi stožáry a likvidaci cenných biotopů s výskytem
ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin. Všechny práce je potřeba provádět v místech
stávajících stožárů a volit k nim co nejkratší příjezdy. Velmi problematická bude práce u
stožáru č. 150, neboť ten se nachází v zátopě Zámeckého rybníka a ze všech stran se zde
vyskytuje velké množství zvláště chráněných druhů – všivce lesní, prstnatce májové, upolíny
nejvyšší. V území nebyly zjištěny žádné invazní druhy.
K-1 – pravostranný přítok Dražovského potoka, CHKO Slavkovský les
Souřadnice středu lokality: 50°8'3.037"N, 12°55'42.148"E, katastrální území obce:
Rybničná, Nové Kounice
Vedení velmi vysokého napětí prochází plošně menším segmentem částečně
ruderalizovaných, vlhkých pcháčových luk s přechodem do vlhkých tužebníkových lad se
zastoupením chráněných druhů rostlin.
Plocha představuje menší prameniště bezejmenného pravostranného přítoku Dražovského
potoka a nachází se v místě křížení vvn se silnicí II/208. V travobylinném porostu se
vyskytuje např. svízelka chlupatá (Cruciata laevipes), ostřice obecná (Carex nigra), kuklík
potoční (Geum rivale), čertkus luční (Succisa pratensis), rdesno hadí kořen (Bistorta major),
metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), srha říznačka (Dactylis glomerata), tužebník
jilmový (Filipendula ulmaria), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus) atd. V sušších částech
trávníků mělkých půd, které jsou zde značně ruderalizované a pomalu zarůstají ostružiníky
(Rubus idaeus), se vyskytuje např. pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), psineček obecný
(Agrostis capillaris), svízel syřišťový (Galium verum), rozchodník ostrý (Sedum acre),
mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), jetel prostřední (Trifolium medium) apod.
Z chráněných druhů byl zde zaznamenán výskyt ca 10 rostlin upolínu nejvyššího (Trollius
altissimus). Plocha postupně zarůstá. S ohledem na absenci hospodaření – kosení, šetrná
pastva, bude degradace plochy postupně pokračovat.
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: vlhká
tužebníková lada T1.6, acidofilní trávníky mělkých půd T5.5. Na lokalitě byl zjištěn výskyt cca
10 rostlin chráněného upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), (C3, §3). V území nebyly
zjištěny žádné invazní druhy.
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J-1 – území u Dražovského potoka, CHKO Slavkovský les
Souřadnice středu lokality: 50°7'59.938"N, 12°55'8.277"E, katastrální území obce: Nové
Kounice, Dražov
Vedení velmi vysokého napětí prochází územím mírně degradovaným pastvou. Převažují
zde diagnostické druhy vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad. Z významnějších druhů
se objevuje mochna bahenní (Potentilla palustris), starček potoční (Tephroseris crispa),
ostřice trsnatá (Carex cespitosa), z chráněných druhů upolín nejvyšší (Trollius altissimus).
Roztroušeně se vyskytují polykormony vrby popelavé (Salix cinerea), zmlazuje olše lepkavá
(Alnus glutinosa). V okolí se šíří vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) a šeřík obecný
(Syringa vulgaris).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: mezofilní
ovsíkové louky T1.1, vlhké pcháčové louky T1.5, vlhká tužebníková lada T1.6, mokřadní
vrbiny K1 a jejich mozaiky
Na lokalitě byl zjištěn chráněný upolín nejvyšší (Trollius altissimus) (C3, §3) a druhy
vyžadující další pozornost ostřice trsnatá (Carex cespitosa), starček potoční (Tephroseris
crispa) a mochna bahenní (Potentilla palustris) (C4a). V území se šíří invazní vlčí bob
mnoholistý (Lupinus polyphyllus).
H-1 – údolí Teplé, CHKO Slavkovský les, NRBK Svatošské skály - Kladská
Souřadnice středu lokality: 50°7'54.994"N, 12°51'0.086"E, katastrální území obce:
Krásný Jez, Ležnička
Vvn překračuje údolí vodního toku Teplá. Obdobně jako u jiných vodních toků slouží údolí
Teplé jako vhodný koridor pro šíření invazních druhů. Podél řeky se šíří netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera), celík obrovský i kanadský (Solidago gigantea, S. canadensis),
topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus), podél železniční trati pak i janovec metlatý
(Cytisus scoparius). Teplá je doprovázena břehovými porosty s dominantní chrasticí
rákosovitou (Phalaris arundinacea), z chráněných druhů zde byl zaznamenán oměj pestrý
(Aconitum variegatum). Nad železnicí vede průsek vedení velmi vysokého napětí značně
strmým svahem se skalními výchozy, kde byla nalezena smolnička obecná (Lychnis
viscaria), kručinka barvířská (Genista tinctoria), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum),
zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), jetel alpínský (Trifolium alpestre) či vítod
obecný (Polygala vulgaris). Výše se prudký svah zmírní a porosty nabývají charakteru
smilkových trávníků s přítomností smilky tuhé (Nardus stricta), úročníku bolhoje (Anthyllis
vulneraria), smělku štíhlého (Koeleria macrantha) a pavince horského (Jasione montana).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy:
makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů
nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta V4B, údolní jasanovoolšové luhy L2.2 a podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného
T2.3B.
V údolí Teplé byl zaznamenán chráněný oměj pestrý (Aconitum variegatum) (C3, §3), na
svazích průseku – hrachor horský (Lathyrus linifolius) (C3), jetel alpínský (Trifolium alpestre),
úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) (C4a).
Podél Teplé a přilehlé železnice se šíří invazní druhy – netýkavka žláznatá (Impatiens
glandulifera), celík obrovský a kanadský (Solidago gigantea, S. canadensis), topinambur
hlíznatý (Helianthus tuberosus), janovec metlatý (Cytisus scoparius), křídlatka japonská
(Reynoutria japonica), vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus).
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C-1 – EVL Nadlesí, CHKO Slavkovský les, PP Nadlesí
Souřadnice středu lokality: 50°9‘21.778“N, 12°44‘24.568“E, katastrální území obce:
Nadlesí, Třídomí, Hrušková
Vedení velmi vysokého napětí vstupuje do EVL Nadlesí na území silně degradované
ovsíkové louky s přítomností invazního kolotočníku ozdobného (Telekia speciosa) a vlčího
bobu mnoholistého (Lupinus polyphyllus), v blízkosti se rovněž nachází několik ploch
s invazní křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica). Dále prochází mozaikou degradované
pcháčové louky, opět s hojným výskytem vlčího bobu mnoholistého (Lupinus polyphyllus) a
smilkových trávníků s hojným výskytem prhy arniky (Arnica montana) a zmlazující břízou
bělokorou (Betula pendula), smrkem ztepilým (Picea abies) či topolem osikou (Populus
tremula). Ojediněle se vyskytuje i bříza pýřitá (Betula pubescens). V rašelinných smrčinách,
které v EVL Nadlesí po obou stranách navazují na stávající průsek vedení velmi vysokého
napětí, a jsou různého stupně zachovalosti a degradace, byl zaznamenán kosatec sibiřský
(Iris sibirica) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris). Poblíž místní komunikace se vyskytuje i
zachovalé přechodové rašeliniště s bohatou populací suchopýru úzkolistého (Eriophorum
angustifolium) a suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum).
Hlavní rozlohu stávajícího průseku vedení velmi vysokého napětí v EVL Nadlesí tvoří
přechodová rašeliniště s výskytem vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), brusnice
brusinky a borůvky (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus), ostřice obecné (Carex nigra), violky
bahenní (Viola palustris), smilky tuhé (Nardus stricta), vřesu obecného (Calluna vulgaris),
čertkusu lučního (Succisa pratensis) či suchopýru úzkolistého a pochvatého (Eriophorum
angustifolium, E. vaginatum).
V západní části průseku se v EVL přímo pod stávajícím vedením nachází rašelinné jezírko
svazu Sphagno-Utricularion. V jeho okolí se vyskytuje bohatá populace rosnatky
okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), ve vlastním jezírku je významná přítomnost bublinatky
menší (Utricularia minor), v litorálu rostou ostřice šedavá, trsnatá (Carex canescens, C.
cespitosa), mochna bahenní (Potentilla palustris). V západní části EVL se šíří janovec
metlatý (Cytisus scoparius).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy: mozaika
mezofilních ovsíkových luk T1.1 a náletů pionýrských dřevin X12B, vlhké pcháčové louky
T1.5 v mozaice s podhorskými a horskými smilkovými trávníky T2.3B, přechodová rašeliniště
R2.3, pobřežní vegetace potoků M1.5, porosty vysokých ostřic M1.7, makrofytní vegetace
oligotrofních jezírek a tůní V3 a rašelinné a podmáčené smrčiny L9.2.
Na lokalitě byly zjištěny chráněné druhy a druhy zapsané v Červeném seznamu – kosatec
sibiřský (Iris sibirica), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), (C3, §2), prha arnika
(Arnica montana), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) (C3, §3), bublinatka menší
(Utricularia minor) (C2), ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia) (C3), borovice blatka (Pinus
uncinata subsp. uliginosa) (C3), mochna bahenní (Potentilla palustris), ostřice trsnatá (Carex
cespitosa) (C4a). V území EVL je také znám výskyt prstnatec Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii)
(C4a, §3), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) (C3, §3), kruštíku bahenního (Epipactis
palustris) (C3, §2), bradáčku vejčitého (Listera ovata) (C4a), hořce hořepníku (Gentiana
pneumonanthe) (C2, §2), lněnky alpské (Thesium alpinum) (C3), zevaru nejmenšího
(Sparganium natans), (C2, §2) (Tájkovský in verb. 2012, www.natura2000.cz). Výskyt těchto
druhů v terénu nebyl zaznamenán, ale jejich výskyt (alespoň části druhů) v území stávající
trasy vvn a navrhované trasy zvn nelze zcela vyloučit.
Ve východní části území se šíří invazní vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus), kolotočník
ozdobný (Telekia speciosa) a křídlatka japonská (Reynoutria japonica), v západní části
janovec metlatý (Cytisus scoparius)
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Z hlediska historie území je potřeba zmínit, že do 2. Světové války sloužila lokalita patrně
jako pastviny a louky. V současné době je plocha, až na úzký pruh ochranného pásma a
několik menších ploch bezlesí, téměř zarostlá dřevinami oproti stavu z roku 1954
(http://kontaminace.cenia.cz). Na lokalitě je patrné, že vedení vvn a jeho ochranné pásmo
(odstraňování dřevin) přispělo k zachování rašelinišť tohoto území.
V EVL Nadlesí byla vytyčena i varianta vedení (varianta II). V této variantní trase se nachází
poměrně kvalitní přechodové rašeliniště s hojným výskytem suchopýru úzkolistého a
pochvatého (Eriophorum angustifolium, E. vaginatum), s mochnou bahenní (Potentilla
palustris) a violkou bahenní (Viola palustre). V okolí tohoto přechodového rašeliniště jsou
vymapovány údolní jasanovo-olšové luhy a v trase varianty vedení velmi vysokého napětí na
něj navazuje další, tentokrát již mírně degradované přechodové rašeliniště s náletem břízy
bělokoré (Betula pendula). V poslední části variantního řešení se pak nachází kvalitní
rašelinná smrčina s hojným výskytem rašeliníků (Sphagnum spp.), vlochyní bahenní
(Vaccinium uliginosum) či klikvou bahenní (Oxycoccus palustris).
Další z variant (III) vyhýbající se těžišti předmětů ochrany EVL Nadlesí představuje varianta,
která prochází bezlesou enklávou výběžku EVL, dále prochází již mimo EVL pasekou po
dřívější lesní kultuře s nepůvodními jehličnatými dřevinami. EVL kříží pouze v jejím zúžení,
kde se nachází mozaika pasek s podrostem původního lesa, lesních kultur s nepůvodními
jehličnatými dřevinami a ve 20ti % jsou zde zastoupeny podmáčené smrčiny s výskytem
menších rašelinných čoček, přesličky lesní (Equisetum sylvaticum), papratky samičí
(Athyrium filix-femina), metličky křivolaké (Avenella flexuosa), ostřice šedavé a černé (Carex
canescens, C. nigra), violky bahenní (Viola palustre), sedmikvítku evropského (Trientalis
europaea), krušiny olšové (Frangula alnus) a jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia). Tyto porosty
jsou značně degradované, nepříliš kvalitní.
C-2 – přechodové rašeliniště Z od EVL Nadlesí, okraj RBC Prameniště u Hruškové
Souřadnice středu lokality: 50°9'27.088"N, 12°43'44.700"E, katastrální území obce:
Hrušková
Vvn prochází smilkovým trávníkem s přítomností prhy arniky (Arnica montana), šíří se zde
janovec metlatý (Cytisus scoparius), lokalita silně zarůstá zmlazujícími smrky ztepilými (Picea
abies), břízou bělokorou (Betula pendula) a modřínem opadavým (Larix decidua).
V trase stávajícího vedení lze objevit i degradované přechodové rašeliniště s výskytem
sedmikvítku evropského (Trientalis europaea), ostřice obecné, trsnaté (Carex nigra, C.
cespitosa), rašeliníku (Sphagnum sp.) a brusnice brusinky a borůvky (Vaccinium vitis-idaea,
V. myrtillus).
Ve vrstvě mapování biotopů (AOPK ČR 2012) jsou na lokalitě vymapovány biotopy:
přechodová rašeliniště R2.3, podhorské a horské smilkové trávníky T2.3B.
Na lokalitě byly zjištěny chráněné druhy a druhy zapsané v Červeném seznamu – prha arnika
(Arnica montana) (C3, §3), dále byl zaznamenán jeden druh z Červeného seznamu náležející
mezi druhy vyžadující další pozornost – ostřice trsnatá (Carex cespitosa) C4a. Průsekem se
z horní části od stožáru č. 198 poměrně intenzivně šíří invazní janovec metlatý (Cytisus
scoparius).
Přehled všech zjištěných druhů je uveden v příloze č.7 Biologické posouzení kapitola 7.1.4.
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Výskyt ochranářsky významných druhů rostlin
V trase stávajícího vedení vvn bylo zjištěno 12 zvláště chráněné druhů rostlin dle prováděcí
vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
Tabulka č. 26. Seznam zjištěných zvláště chráněných druhů
Latinský název
Aconitum variegatum
Arnica montana
Carex pulicaris
Dactylorhiza majalis
Drosera rotundifolia
Iris sibirica
Lysimachia thyrsiflora
Menyanthes trifoliata
Oxycoccus palustris
Pedicularis sylvatica
Pulsatilla pratensis
ssp. bohemica
Trollius altissimus

Český název
oměj pestrý
prha arnika
ostřice blešní
prstnatec májový
rosnatka
okrouhlolistá
kosatec sibiřský
vrbina kytkokvětá
vachta trojlistá
klikva bahenní
všivec lesní
koniklec luční
český
upolín nejvyšší

Kat.
C3, §3
C3, §3
C2, §3
C3, §3

dílčí lokalita
H-1, V-1
N-1, M-1, C-1, C-2
N-1
S-1, N-1, L-1, L-2

C3, §2

C-1

C3, §2
C3, §2
C3, §3
C3, §3
C3, §2

N-1, C-1
M-1
M-1, L-1
C-1
N-1, L-2

C2, §2

J1-1, E1-1

C3, §3

X-1, 2, T-1, Q-1, P-1, N-1, M-1, L-1, 2, K-1,J-1

Poznámka: Kategorie ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb.: §1 – kriticky
ohrožený, §2 – silně ohrožený, §3 – ohrožený. U jednotlivých druhů je uvedeno označení lokality, na
které byl druh nalezen.

Z ostatních vzácnějších druhů podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České
republiky (PROCHÁZKA 2001) byly nalezeny následující druhy:
Tabulka č. 27. Seznam zjištěných druhů podle Červeného seznamu
Latinský název
Aconitum variegatum
Adonis aestivalis
Anthemis tinctoria
Anthyllis vulneraria
Arnica montana
Batrachium peltatum
Carex cespitosa

Český název
oměj pestrý
hlaváček letní
rmen barvířský
úročník bolhoj
prha arnika
lakušník štítnatý
ostřice trsnatá

Kat.
C3, §3
C2
C4a
C4a
C3, §3
C4b
C4a

dílčí lokalita
H-1, V-1
I1-1, J1-1, E1-1
H1-1, I1-1
H-1
N-1, M-1, C-1, C-2
M-1
S-1, J-1, C-1, C-2

Carex disticha

ostřice dvouřadá

C4a

C1-1, X-1, X-2, T-1, S-1, L-1, L-2

Carex flava
Carex paniculata
Carex pulicaris
Centaurea cyanus
Cerinthe minor
Cotoneaster integerrimus
Dactylorhiza majalis
Daphne mezereum

ostřice žlutá
ostřice latnatá
ostřice blešní
chrpa modrá
voskovka menší
skalník celokrajný
prstnatec májový
lýkovec jedovatý

C4a
C4
C2, §3
C4a
C4a
C4a
C3, §3
C4a

M-1
N1-1, N-1, M-1, S-1
N-1
E1-1
N1-1
O1-1
S-1, N-1, L-1, L-2
H-1
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Latinský název
Drosera rotundifolia
Galium boreale
Iris sibirica
Juniperus communis
Lathyrus linifolius
Lathyrus nissolia
Lemna trisulca
Lysimachia thyrsiflora
Melampyrum arvense
Menyanthes trifoliata
Nonea pulla
Oxycoccus palustris
Pedicularis sylvatica
Potentilla palustris
Primula veris
Pinus uncinata ssp.
uliginosa
Pulsatilla pratensis ssp.
bohemica
Schoenoplectus lacustris
Stellaria longifolia
Tephroseris crispa

Český název
rosnatka okrouhlolistá
svízel severní
kosatec sibiřský
jalovec obecný
hrachor horský
hrachor trávolistý
okřehek trojbrázdý
vrbina kytkokvětá
černýš rolní
vachta trojlistá
pipla osmahlá
klikva bahenní
všivec lesní
mochna bahenní
prvosenka jarní

Kat.
C3, §2
C4a
C3, §2
C3
C3
C1
C4a
C3, §2
C3
C3, §3
C4a
C3, §3
C3, §2
C4a
C4a

dílčí lokalita
C-1
V-1
N-1, C-1
A1-1
H-1
J1-1, I1-1, H1-1, E1-1, A1-1
X-2, M-1
M-1
L1-1, J1-1, H1-1, E1-2
M-1, L-1
J1-1
C-1
N-1, L-2
N-1, M-1, L-1, L-2, J-1, C-1
O1-1, N1-1, M1-1, H1-1, F1-1, E1-1, V-1

borovice blatka

C3

C-1

koniklec luční český

C2, §2

J1-1, E1-1

C4a
C3
C4a

C1-1, L-2
C-1
M-1, L-2, J-1

C4a

O1-1

Trifolium alpestre
Trifolium spadiceum

skřípinec jezerní
ptačinec dlouholistý
starček potoční
mateřídouška
panonská
jetel alpínský
jetel kaštanový

C4a
C3

Trollius altissimus

upolín nejvyšší

C3, §3

Utricularia australis
Utricularia minor
Valeriana dioica
Veronica scutellata
Veronica teucrium

bublinatka jižní
bublinatka menší
kozlík dvoudomý
rozrazil štítkovitý
rozrazil ožankový

C4a
C2
C4a
C4a
C4a

J1-1, H1-1, E1-1, A1-1, H-1
L-2
X-1, 2, T-1, Q-1, P-1, N-1, M-1, L-1, 2,
K-1, J-1
C1-1, M-1
C-1
N-1, L-2
C1-1
E1-1, A1-1

Thymus pannonicus

Poznámka: Kategorie ohrožení (PROCHÁZKA et al. 2001): C1 – kriticky ohrožený, C2 – silně ohrožený,
C3 – ohrožený, C4 – vzácnější taxon vyžadující další pozornost (C4a – vzácnější vyžadující pozornost
– méně ohrožené, C4b – vzácnější vyžadující pozornost – nedostatečně prostudované). U jednotlivých
druhů je uvedeno označení lokality, na které byl druh nalezen.

C.II.6. Krajinný ráz
Ráz krajiny je dán specifickými rysy a znaky krajiny, které vytvářejí její rázovitost – odlišnost,
jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejen přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a
duchovní dimenzi krajiny. Je vyjádřením vztahů přírodních, socioekonomických a kulturněhistorických vlastností dané krajiny (Vorel et al 2006).
Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto
chráněn před znehodnocením. Problematika krajinného rázu je ošetřena v §12 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále Zákon):
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(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit
nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany
krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním
předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany
přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení
takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto
území.
Protože Zákonem zmíněný obecně závazný předpis nebyl do současné doby vydán,
je krajinný ráz ve společenských podmínkách České republiky možné hodnotit velmi různým
způsobem. Problematika krajinného rázu zahrnuje i málo exaktní pojmy a nekvantifikovatelné
hodnoty, což umožňuje použití různého úhlu pohledu na problém a snižuje tak objektivitu
hodnocení (Vorel et al. 2006). Omezení subjektivity hodnocení je jedním z hlavních úkolů
celé řady existujících metodik. V uplynulých letech bylo publikováno několik postupů různých
autorů (Bukáček et Matějka 1997, Míchal et al. 1999, Petříček et Macháčková 2000, Vorel et
al. 2006). V předkládaném hodnocení použitá metodika z těchto materiálů vychází.
V rámci zpracování dokumentace bylo provedeno Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
(viz příloha č. 9). Jehož výstupy jsou uvedeny níže.
V posuzovaném případě bylo jako oblast krajinného rázu vyčleněno území Doupovského a
Hornoslavkovského bioregionu. Jen okrajově do posuzovaného území zasahují bioregiony
Mostecký, Rakovnicko-Žlutický a Chebsko-Sokolovský.
Přírodní poměry
Doupovský bioregion je ve své typické části tvořen sopečným pohořím s ultrabazickými
půdami a s širokým rozpětím vegetačních stupňů od teplomilných doubrav (1. vegetační
stupeň) a extrémně teplomilné nelesní (stepní) bioty se zastoupením kavylů až po 5. jedlovobukový vegetační stupeň, tj. po biotu horského bukového lesa. V charakteru bioty se
projevuje srážkový stín Krušných hor. Nereprezentativní částí jsou ploché okraje s pokryvy
spraší, přechodnými zónami jsou kontakty k pánvím, Krušným horám a údolí Ohře, kde jsou
obnaženy podložní kyselé horniny. Převážnou část zabírá dnes vojenský výcvikový prostor, v
němž dominují unikátní rozsáhlá travnato-křovinná lada s hojným zastoupením konikleců, v
nižších polohách s kavyly. Lesy jsou převážně smrkové kultury, velké zastoupení však mají i
přirozené bučiny a smíšené lesy, vzácnější jsou teplomilné doubravy. Centrální část
bioregionu je nepřístupná a nejsou v ní vyhlášena žádná chráněná území, na okrajích se
nacházejí rezervace, které chrání nejvýznamnější typy bioty.
Hornoslavkovský bioregion je tvořen strmými okrajovými svahy a centrální plošinou
v horské poloze. Dominují zde žuly a amfibolity, nachází se zde největší hadcový ostrov
v ČR. Bioregion má rozpětí vegetačních stupňů od 3., dubovo-bukového do 6., smrkovojedlovo-bukového. Potenciální vegetace náleží na plošinách do bikových bučin a
podmáčených smrčin, v nejvyšších polohách pak do acidofilních horských bučin a rašelinišť.
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Na obvodových svazích pohoří se vyskytují květnaté bučiny a suťové lesy. Biota má
hercynský charakter a je obohacena díky údolním fenoménům a hadcům. Na hadcích se
nachází specifická biota, dokonce s endemickým rožcem hadcovým a reliktními hadcovými
vřesovcovými bory se smrkem, nejtypičtějšími v ČR. Netypické části tvoří nižší plošší reliéf. V
současné době převažují kulturní smrčiny, zachována jsou rašeliniště a fragmenty bučin na
svazích. Četné vlhké louky (s upolínem) degradují, mj. zarůstáním bolševníkem. Význam
bioregionu pro ochranu přírody vyjadřuje ochrana jeho jádrové části formou CHKO
Slavkovský les.
S ohledem na charakter území, kterým stavba prochází, zejména charakter jeho využití a
utváření reliéfu, byla stavba pro účely hodnocení rozdělena do dílčích samostatných úseků.
Sokolov – Hrušková
Krajina na rozhraní Sokolovské pánve a Slavkovského lesa. Horská úbočí jsou zalesněná
(louky se v dálkových pohledech uplatňují minimálně), tvoří přírodní dominantu území.
Navazující zvlněné nížinné území je formováno lidskou činností. Horizontální struktura je zde
velmi členitá („rozbitá“), jak bývá v industrializovaných územích běžné. Pro vlastní místo
krajinného rázu jsou zásadní jezero Michal a částečně i blízké golfové hřiště, oboje vzniklé
rekultivací dobývacích prostorů, a navazující průmyslová a sídlištní zástavba Sokolova.
Celkově neklidná, rušná atmosféra je zvýrazněna i blízkou rychlostní komunikací R6. Objekt
vlastní rozvodny je stíněn terénem, dálničním náspem a vzrostlou zelení, v krajinném rázu se
prakticky neuplatňuje. Vlastní vedení prochází zalesněnými svahy, díky vedení paralelně
s okrajem svahů, vnímané tedy převážně v kolmém směru, je průsek ochranného pásma
viditelný jen lokálně. Jen místy se také nosné stožáry vedení dostávají na horizont, vzhledem
ke značné pozorovací vzdálenosti je však jejich projev málo zřetelný.
Hrušková – Bochov
Zvlněná krajina náhorních poloh Slavkovského lesa. V západní části vrchy Květný a Spálený
téměř souvisle zalesněny, dále k východu trasa prochází rozlehlými plochami travních
porostů, lesům se převážně vyhýbá. Krajinná scéna je tak převážně velmi otevřená,
s dalekými výhledy. Ve většině úseků jsou proto objekty vedení daleko viditelné a ve střetu
s horizonty. Jiné výrazné technické prvky se v řídce osídleném území vyskytují jen zcela
ojediněle, elektrické vedení je tak jediným, bohužel výrazným, rušivým prvkem v území.
Osídlení je soustředěno v drobných vesnicích. Celková atmosféra je poklidná, venkovská.
Nejvýznamnějším sídlem území je město Horní Slavkov, jeho zástavba nicméně do
posuzovaných náhorních poloh nezasahuje. Mystickým místem je na Šibeničním vrchu nad
městem středověké popraviště s rekonstrukcí původní stavby.
Bochov – Bošov
Mírně zvlněná náhorní krajina s vysokým podílem travních porostů, množstvím rozptýlené
zeleně a menšími segmenty lesa. Krajinná scéna je převážně otevřená nebo polootevřená.
Celkovou atmosféru úseku určuje frekventovaná komunikace E48. Je natolik výrazným
technickým prvkem v území, že zásadním způsobem redukuje význam ostatních dominant
území, včetně objektů elektrického vedení procházejícího v souběhu s ní. I zde velmi časté
narušení horizontů tak ve srovnání s předcházejícím úsekem značně ztrácí na významu.
V blízkosti Bochova je lokálně významnou kulturní dominantou zřícenina hradu Hartenštejn.
Vnímána je nejčastěji ze silnice H. Slavkov – Bochov, kde je částečně se stavbou
elektrického vedení ve střetu.
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Bošov - Podbořanský Rohozec
Vertikálně i horizontálně členitá, harmonická krajina s vyrovnaným podílem lesů a
zemědělských ploch. Významný je podíl trvalých travních porostů, vyskytují se i rozlehlé
sady. Osídlení je řídké, soustředěné v původních sídlech z velké části s tradiční zástavbou.
Výraznější technické objekty (s výjimkou vlastního vedení) prakticky chybí. Jádro oblasti tvoří
malebná krajina uzavřeného prostoru kotliny podél potoků Mlýnecký a Vrbičský. Kulturní
dominantou je zde Valeč se zámkem, přírodně-krajinářským parkem a významnými
památkově chráněnými historickými objekty. Stávající vedení prochází mimo zástavbu,
v členité krajině s množstvím lesních porostů je jeho projev potlačen. Výrazněji negativní je
jeho vliv na otevřených plochách větších bloků zemědělské půdy a při překonávání horizontů.
Podbořanský Rohozec – Vintířov
Velmi mírně zvlněná krajina se zalesněnými návršími a jinak extenzivně zemědělsky
využívanou krajinou. Krajinná scéna je převážně otevřená nebo polootevřená, místy
s malebnými výhledy. Osídlení je řídké, významnějšími obcemi jsou Mašťov a Radonice.
Celý úsek leží v území Přírodního parku Doupovská pahorkatina. Přestože se jedná o krajinu
převážně harmonickou, v rámci širšího regionu skutečně nadprůměrné hodnoty krajinného
rázu byly zaznamenány spíše ojediněle.
Vintířov - Vinaře
Území je výběžkem Doupovských hor (Kolina 507 m n.m.) odcloněno od intenzivně
využívané, průmyslové krajiny v okolí Kadaně. Krajina je využívaná převážně extenzivně,
v nižších polohách zemědělsky, svahy jsou zalesněné. Osídlení je řídké, jen s drobnými sídly
venkovského charakteru. Průmyslové a vůbec větší, byť zemědělské, výrobní objekty zde
prakticky chybí. Celková atmosféra je velmi klidná. Kontrast s územím navazujícím severně
je velmi zřetelný. Stávající vedení prochází po úpatí nebo ve střední části svahů a tak jen
ojediněle, v lokálních průhledech, může narušovat horizont. Díky členitému terénu a vedení
paralelně s okrajem svahů ani udržované průseky ochranného pásma prakticky nejsou
v dálkových pohledech patrné.
Vinaře - Vernéřov
Vertikálně i horizontálně členitá, velmi pestrá krajina s množstvím zeleně. Rozsáhlé
zalesněné plochy rekultivovaných ploch dna pánve a na severu lesnaté svahy navazujících
Krušných hor jsou jedním z určujících prvků krajinné scény. K nim v kontrastu stojí výrazné
objekty elektráren Tušimice a Prunéřov a městská zástavba Kadaně. Jižní okraj města, podél
kterého prochází posuzovaná trasa, tvoří historická zástavba na svazích údolí Ohře, resp.
údolní nádrže Kadaň. Hrad, opevnění, kostel Povýšení Sv. Kříže a ucelená historická
zástavba měšťanských domů nad vodním tokem jsou hlavními prvky malebného panoramatu
města. Spolu s navazující starou vilovou zástavbou, areálem Františkánského kláštera a
lesnatým vrchem Strážiště vytvářejí půvabnou scenérii. Stávající vedení procházející po
opačném břehu na ni samotnou nemá vliv. Při pohledu z města je však situováno na
horizontu, který tak výrazně narušuje. Dále k jihu je situace ještě zhoršená, jak trasa prochází
náhorní otevřenou krajinou a přibývá dalších vedení do rozvodny Hradec. Jejich koncentrace
v blízkém okolí rozvodny je až bizardní. Zcela určuje celkovou atmosféru místní jinak
zemědělské krajiny. Nedaleká vodní nádrž Nechranice, třebaže velmi rozlehlá, se
v posuzovaném místě prakticky neuplatňuje.

C.II.7. Obyvatelstvo a hmotný majetek
Za hmotný majetek lze pokládat především pozemky, ať už ZPF, PUPFL nebo plochy jiného
charakteru, přes které trasa prochází. Podle energetického zákona bude k posuzovanému
vedení vyhrazeno ochranné pásmo s charakterem věcného břemene. Využití pozemků a
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činnosti v ochranném pásmu vedení mají v uvedeném zákoně konkretizovaná omezení.
Kromě toho si posuzovaný záměr vyžádá trvalý (stožárová místa) i dočasný zábor
zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkcí lesa. Tato omezení budou předmětem
vyrovnání mezi majiteli dotčených pozemků a provozovatelem vedení.
V blízkosti vedení se nachází následující objekty:
- Budova lomu v k.ú. Úhošťany vzdálená od osy vedení cca 30m
- Hospodářské stavení (stodola) v k.ú. Rokle vzdálené od osy vedení cca 40m
- Zemědělský areál v k.ú. Vrbička vzdálený od osy vedení cca 89m
- Osada Kamík v k.ú. Jeřeň, jejíž objekty jsou vzdálené od osy vedení cca 60m (obytný
dům) a 48m (zděná kůlna)
- Dva kravíny v k.ú. Bochov vzdálené od osy vedení cca 35m a 65m
Z kulturních památek se v širším okolí nachází gotický kostel Všech svatých (u obce
Čichalov) a bývalé renesanční popraviště (u Horního Slavkova).

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Záměr představuje liniovou stavbu, která se svým velkým rozsahem dotýká území Ústeckého
a Karlovarského kraje a příslušných oblastí, které jsou svým charakterem odlišné. Hlavní
údaje o stavu životního prostředí v dotčených územích jsou popsány v předchozích
kapitolách.
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo je podstatná skutečnost, že v maximální míře trasa vedení
prochází méně osídlenými oblastmi.
Koridor podél řešené trasy se vyznačuje velmi rozdílnými krajinnými typy, určenými
především přírodní charakteristikou a mírou urbanizace. Na řadě úseků, které jsou
podrobněji specifikovány v předchozím textu a přílohách Dokumentace, se trasa dotýká
přírodovědecky hodnotných stanovišť a lokalit. Podrobnější popis obsahují předchozí
kapitoly.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohrožoval zdraví obyvatel. Při výstavbě a
provozu nadzemního přenosového vedení elektrické energie lze předpokládat výskyt přímých
a nepřímých vlivů na obyvatelstvo a na životní prostředí. V daném případě přichází v úvahu
zejména přímý vliv elektromagnetického pole, ostatní v úvahu připadající nepřímé vlivy jsou
vlivy hluku v důsledku dopravního provozu a vlivy na ráz krajiny.
V rámci Autorizovaného posouzení vlivu na veřejné zdraví (viz Příloha č. 6) byly
identifikovány následující typy znečištění, případně míry působení látek potencionálně
dotčené populace a to v následujících případech:
 Elektromagnetické pole.
 Riziko úrazu elektrickým proudem.
 Riziko úrazu jinými vlivy souvisejícími se záměrem „Vedení Vítkov – Vernéřov“.
 Hlučnost provozu vedení zvláště vysokého napětí.
 Vliv přítomnosti elektrického vedení jako chronického psychického stresujícího faktoru
ovlivňujícího pocit snížené bezpečnosti v místě bydliště

Elektromagnetické pole
Elektromagnetická pole jsou běžnou součástí každodenního života obyvatel. Existuje přírodní
pozadí elektromagnetického pole, na které jsou organismy fylogeneticky adaptovány. S
rozvojem společnosti a především elektrotechniky vznikají antropogenní elektromagnetická
pole, která mají různý dosah a rozdílné fyzikální vlastnosti. Přítomnost různých přístrojů na
pracovištích, v komunální sféře a i v domácnostech vylučují, aby člověk nebyl exponován
působení těchto umělých elektromagnetických polí.
Elektromagnetická pole a elektromagnetické záření je běžným přírodním jevem. Podle
energetického obsahu se mohou dělit na ionizující záření, která jsou nositeli především
stochastických účinků (založených na pravděpodobnosti vzniku) především rakovinné
povahy. Energie záření je při zásahu DNA předána chemické vazbě a může dojít k narušení
genetické informace s potenciálními rakovinnými účinky.
Elektromagnetická záření je možno charakterizovat jejich vlnovou délkou a kvantem energie.
Spektrum elektromagnetického záření zahrnuje následující oblasti seřazené od nejvyššího
energetického obsahu (nejkratší vlnové délky):
1. ionizující záření (paprsky gama)
2. UV záření (dělí se na tři oblasti, vyvolává např. ionizaci kyslíku za vzniku ozónu)
3. viditelné záření (nejvýznamnější je fyziologická odpověď formou vidění)
4. infračervené záření (projevuje se zahříváním tkání)
5. radiofrekvenční a mikrovlnné záření
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6. střídavá elektrická a magnetická pole
7. statická elektrická a magnetická pole bez frekvence
Na základě popisu technického řešení záměru V223/224 byla z hlediska vlivu
elektromagnetického pole posuzována šířka stožárů (vzdálenost krajních fází) 14,5 m od
středu vedení. Při hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví byla posouzena nejrizikovější
modelovaná výška stožárů a vliv vzdálenosti od středu vedení pro potenciální expozici osob
modifikované indukované proudové hustotě Jmod (mA/m2) při stanovené minimální
bezpečné výšce nejnižšího vodiče nad terénem. Jako zdravotně bezpečný hygienický limit
pro modifikovanou indukovanou proudovou hustotu je z NV 1/2008 odvozena hodnota 2,828
mA/m2, pro toto posouzení s ohledem na nejistoty, kterými je zatížena terénní situace, je
použita přípustná hodnota Jmod = 2,8 mA/m2. Uvedené vedení je v oblasti záměru V223/224
tvořeno oboustranně osazenými vodiči se všemi třemi fázemi na stožárech typu Donau o
minimální výšce, která zajistí, že nejnižší vodič bude umístěn ve výšce cca 12 m nad
terénem. Při stanovené výšce se na celém příčném průmětu trasy liniového vedení
elektrického proudu nenachází potencionálně riziková oblast.
Elektrický proud
Elektrické vedení projektované jako záměr „Vedení Vítkov – Vernéřov“ je určeno pro vedení
zvn neizolovaným elektrickým vedením. Přímý zásah zvn je prakticky vždy smrtelný. Se zvn
souvisí i vysoké riziko elektrického výboje přenosem elektrické jiskry, která při zvn
představuje elektrický výboj takové intenzity, že jeho zásah vyvolá poškození lidského
organismu, které není slučitelné se životem. Poškozujícím faktorem není napětí, ale intenzita
elektrického proudu, který protéká vytvořeným elektrickým obvodem.
Uvedené zdravotní riziko souvisí s havarijními stavy a se situací, kdy nejsou dodrženy platné
předpisy. Za podmínek běžného provozu nebude tento faktor příčinou ohrožení veřejného
zdraví.
Zdravotní riziko jiných úrazů
Zdravotní riziko jiných úrazů spočívá především v nebezpečí mechanického poškození
organismu. Riziko je možno spatřovat
- v přítomnosti objektů a osob v dosahu elektrického vedení
- ve způsobu chování osob, které se v blízkosti elektrického vedení nacházejí
Pro zajištění bezpečnosti před pádem elektrického vedení nebo přetržením vodičů je celá
konstrukce dimenzována na potencionální klimatické vlivy větru, námrazy a teploty okolí.
Tato míra zajištění el. vedení zvn je dostatečná.
Riziko spočívající ve způsobu chování osob v blízkosti el. vedení se projevuje obvykle
svévolným chováním, které porušuje platné předpisy a není možno jej kvalifikovat.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Uplatnění vlivů hodnoceného záměru na ovzduší lze očekávat pouze v období jeho realizace
a to emisemi škodlivin do ovzduší při pohybu dopravních prostředků a stavebních strojů.
Vzhledem k prostorovému a časovému rozprostření výstavby lze očekávat, že tyto vlivy
budou omezeny na bezprostřední okolí staveniště a příjezdových komunikací. Doba trvání
těchto vlivů v jednotlivých lokalitách se bude pohybovat v řádu dnů, maximálně týdnů. Pro
snížení prašnosti na příjezdových komunikacích a v prostoru stavenišť, pokud by dopad mohl
zasáhnout obydlené objekty, bude třeba v případných déle trvajících obdobích beze srážek
zajistit skrápění dotčených ploch bez vegetačního pokryvu a zamezit tak nepřípustnému
víření prachu.
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Realizace ani provoz záměru nemůže přímo ani v žádných souvislostech způsobit ovlivnění
klimatu.

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Vypracovaná Akustická studie záměru „V223/V224 Vítkov – Vernéřov – Přestavba
stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“ (viz Příloha č. 4), kterou
zpracovala společnost AKUSTING spol. s.r.o. byla jedním z podkladů Autorizovaného
posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz Příloha č. 6), kterou zpracoval RNDr. Alexander
Skácel,Csc., jednoznačně prokazuje, že vliv záměru „V223/V2274 Vítkov – Vernéřov –
Přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“ neovlivní hlukovou
situaci.
Hlučnost provozu elektrického vedení zvláště vysokého napětí
Hluk je tvořen elektrickým výbojem – korónou, která ionizuje vzduch. Intenzita koróny závisí
na vlhkosti vzduchu. Zvýšení vzdušné vlhkosti nejen zvyšuje slyšitelnost v terénu, ale
zvyšuje i hlučnost tvořenou korónou zvn.
Pro účinky na lidský organismus je možno vlivy hlukové zátěže rozčlenit podle délky
působení a podle intenzity. Sluchový orgán jako receptor není možno vyřadit z činnosti ani
během odpočinku a spánku. Proto hluk, zvláště vnímaný jako rušivý nebo nepříjemný působí
na organismus nepřetržitě a vyvolává odezvu na úrovni anatomické, fyziologické,
biochemické a psychické. Mnohé ze zdravotních projevů zátěže hlukem se spojují s tzv.
civilizačními chorobami a souvisejí se současným způsobem života. Hlučnost podporuje
vznik poškození organismu způsobený např. stresem, napětím, nedostatkem pohybové
aktivity, nevhodným životním stylem apod.
Vysoká mír hlukové zátěže se projevuje somaticky – např. poškozením sluchového aparátu,
zvýšeným výskytem hypertenze a ischemické nemoci srdeční apod. chronické působení
hluku nižších intenzit se projevuje především v oblasti psychické.
Závislost projevů negativních zdravotních účinků na míře expozice hluku byly formulovány
např. na základě výsledků programu Monitoringu zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu
k životnímu prostředí. Porovnáním a doplněním na základě znalosti zahraničních pramenů
byl pro AN 15 a jeho novelizaci (SZÚ Praha) i podle doporučených úprav na základě
nejnovějších poznatků definován soubor očekávaných projevů poškození zdravotního stavu
exponovaných obyvatel s využitím nejnovějších publikovaných poznatků WHO o zdravotním
účinku noční hlučnosti.
Tabulka č. 28. Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den
Nepříznivý účinek

Sluchové postižení *
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování hlukem
Mírné obtěžování hlukem
-

dB (A)
<40 40-50 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+

přímá expozice hluku v interiéru

-
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Tabulka č. 29. Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc
Nepříznivý účinek

Psychické poruchy *
Hypertenze a infarkt myokardu *
Subjektivně hodnocená horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
-

dB (A)
<35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+

omezená váha důkazů

Dle světové zdravotnické organizace WHO může hluk způsobovat také poškození lidského
zdraví ve formě zhoršení sluchu, zhoršení srozumitelnosti a komunikaci řeči, poruchy spánku
a fyziologických funkcí lidského organismu jako jsou např. zvýšení krevního tlaku, ischemická
choroba srdeční nebo neurózy.
Podle doporučeného postupu SZÚ je možno pocit obtěžování (rozmrzelosti) exponované
populace vyjádřit očekávaným procentem populace, která bude cítit hlučnost určitého typu
jako subjektivní pocit zhoršeného prostředí pro svůj život. Tento přístup rozděluje hlučnost
podle zdrojů na:
- hlučnost leteckého provozu
- dopravní hlučnost silniční
- dopravní hlučnost železniční
- hlučnost průmyslového typu trvalého
- hlučnost nárazovou typu posunovacího nádraží
- hlučnost sezónně provozovaného průmyslového hluku
- hlučnost větrných elektráren
Hluk je jednou z bezprahových nox, pro které není možno stanovit spolehlivou „bezpečnou“
hranici. Vztahy bezpečného životního prostředí ve vztahu k denní hlučnosti jsou definovány
v NV č. 272/2011 Sb., ze zahraničních dat např. doporučenými hodnotami WHO, které
reflektují např. míru rozmrzelosti exponované populace. NV 272/2011 Sb. definuje
požadavek na ekvivalentní hladinu hluku pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a
chráněné ostatní venkovní prostory pro denní dobu 50 dB. Korekci +10 dB lze použít pro
okolí hlavních komunikací, pro obytné prostředí platí korekce na hluk z pozemní dopravy na
veřejných komunikacích +5 dB. K oběma situacím přibývá korekce pro noční dobu -10 dB.
Somatické poškození sluchu v dotčených lokalitách realizací záměru nelze předpokládat.
Realizací záměru nemohou být ohroženy ani negativně ovlivněny podmínky ochrany
veřejného zdraví stanovené na podkladě objektivních a verifikovaných kritérií.
Zdravotní riziko psychického působení objektů elektrického vedení zvláště vysokého
napětí
Zvn představuje trvalý prvek v obydlené a využívané krajině. Obavy z působení objektů a
provozu představují chronický stresující faktor, který může působit jako zdroj obav
z poškození zdraví a majetku. Zdroj obav je mnohdy příčinou rizikového chování a vyvolává
psychosomatické zdravotní vlivy. K nim přistupují i situace, kdy zdravotní problémy jsou
přičítány vlivu elektromagnetického pole, ačkoliv skutečná příčina může spočívat v expozici
jiné škodlivině nebo ve způsobu života exponovaných osob, které pociťují subjektivní obavy a
připočítávají je vlivu přítomnosti opticky výrazných objektů v okolí.
Záměr „Vedení Vítkov – Vernéřov“ představuje výstavbu vedení zvn v krajině, kde se tyto
prvky liniového vedení již na drtivé většině trasy vyskytují. Jako významný faktor se může
projevit i fakt, že zastaralé vedení 220kV nebude z krajiny odstraněno, ale jeho trasa bude
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využita pro vyšší napěťovou hladinu s rozšířením stávajícího ochranného pásma, což pro
mnohé okolí obyvatele znamená potvrzení přítomnosti zvn v blízkosti jejich nemovitosti po
celý zbytek jejich života.
Psychická zátěž
Psychická zátěž není kvalifikovatelná z hlediska zdravotních rizik, je však potenciálním
faktorem, který má především subjektivní vnímaný charakter. Tato oblast hodnocení vlivů na
veřejné zdraví se přesouvá do kategorie
- vnímání rizika
- možnosti jeho prevence, event. ovlivnění subjektivního vztahu k předmětu, který je
nositelem zdravotního rizika
- stupně informovanosti a vzdělání, které na jedné straně snižuje neopodstatněné
obavy z poškození zdraví, na druhé straně zvyšuje obavy díky vyšší informovanosti o
potencionálních možných účincích, jejichž pochopení vyžaduje studium a jistou dávku
znalostí
- ovlivnění postoje veřejnosti k samotnému záměru prostřednictvím skutečných i
domnělých vlivů, kterým nový záměr ovlivňuje, nebo může ovlivnit podmínky jejich
bydlení, rekreace a využívání krajiny dotčených sídel. Jedná se o vliv na faktor
pohody, estetické vnímání krajiny, obavy ze snížení ceny nemovitostí v okolí vedení
zvn. Tato oblast je vysoce individuální a subjektivní.
Díky subjektivnosti působení psychické zátěže a její výrazné individuálnosti, která zahrnuje
vysoký počet proměnných faktorů, není možno provést kvantitativní hodnocení tohoto vlivu
na veřejné zdraví. Díky vhodné informační politice, komunikaci s veřejností a event.
kompenzačním opatřením, jejichž cílem je změna subjektivního postoje dotčených obyvatel
k předmětu, kterým je zdrojem obav z poškození zdraví a majetku, je však možno zdravotní
riziko psychické zátěže minimalizovat.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
Nadzemním vedením jsou povrchové vody dotčeny výhradně nepřímo - mimoúrovňovým
křížením případně souběhem s vodními toky, aniž by došlo jak při výstavbě, tak při provozu
k přímému kontaktu s nimi. Záměr nepředstavuje rozsáhlé odlesnění ani plošné kácení
vzrostlé zeleně, nedojde k rozsáhlé skrývce zeminy. Realizace nevyžaduje zřízení
mezideponií snadno rozplavitelného materiálu ani skladování závadných látek. Odpadní vody
ať už technologické nebo splaškové vznikat nebudou. Realizace nezpůsobí ovlivnění
odtokových poměrů povrchových vod v dotčené oblasti.
Vliv venkovních elektrických vedení na jakost povrchových vod v období provozu je
nevýznamný až zcela zanedbatelný.
Při respektování elementárních zásad ochrany přírody je i v období výstavby tento vliv zcela
nevýznamný. Povrchové vody mohou být ovlivněny jen přechodně a v krátkém období
výstavby případným odčerpáváním zkalené vody z výkopů pro základy před jejich betonáží
nebo splachováním půdní vrstvy po odstranění vegetačního krytu na ploše stavenišť a na
dočasných příjezdových trasách k jednotlivým stožárům. Vzhledem k tomu, že stožáry nejsou
umisťovány do těsného kontaktu s vodními toky a plochami je pravděpodobnost znečištění
zákalem povrchových vod omezena pouze na dobu výraznějších dešťových srážek. Vedení
na své trase kříží několik vodních toků a ploch. Tažení vodičů v místě křížení byla zvolena
technologie výstavby zatahování pomocným lankem. Pomocné lanko bude přepraveno přes

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

156

V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV
na dvojité vedení 400kV

lokalitu (pěší osobou, loďkou apod.). Na lanko bude navázáno pomocné konopné lano. Na
konopné lano je navázáno montážní respektive zatahovací lano a následně na něj vlastní
vodiče. Před stožár je umístěn naviják, za stožár jsou umístěna lana s brzdou, na stožáry
jsou umístěna pomocná zařízení obdoby kladky a na ně navléknuto (např. horolezcem)
pomocné konopné lano. Pomocí motorového navijáku jsou lano a po něm vodič natahovány
na stožár. Platí zásada, že vodič se při zatahování nesmí dotknout země, což je zajištěno
vhodnou koordinací mezi navijákem a brzdou. Za použití této technologie při zatahování a
napínání vodičů nedochází k pojezdu těžké techniky tedy k možnému negativnímu ovlivnění
povrchových vod a břehových porostů.
Křížení těchto vodních toků a ploch bude provedeno dle ČSN EN 50341-1 Elektrická
venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné
specifikace. Nebudou ovlivněny hydraulické parametry toku.
Jedná se o vliv krátkodobý, srovnatelný s působením provozu běžné zemědělské techniky.
Velikost i významnost tohoto dočasného vlivu na povrchové vody je proto hodnocena jako
přijatelná.
Vlastní provoz přenosového vedení neovlivní množství ani jakost povrchových vod, vodní
zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.
Vlivy na podzemní vody
Stavební aktivity budou dle předběžných odhadů prováděny nad stávající hladinou podzemní
vody. Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území výstavby je možné teoreticky pouze v
omezeném časovém období výstavby, např. působením úkapů z provozovaných
mechanismů nebo smytím zemin při silnějších deštích. Jedná se o malé a běžně
akceptované riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním pracovních
postupů. Při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními a jejich důsledným dodržováním
zamezit úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů do
horninového prostředí. Pak lze vzhledem k relativně nízké intenzitě provozu techniky a
časovému omezení považovat toto riziko za nepodstatné.
Před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení bude nutné provést pro každý
podpěrný bod umístěný v exponovaných lokalitách hydrogeologické posouzení, aby nedošlo
k negativnímu ovlivnění množství a jakosti podzemních vod.
V rámci zpracování realizačního projektu bude třeba vypracovat havarijní plán. V něm budou
vytipovány možné negativní vlivy realizace stavby s dopadem na jakost podzemních vod
a uvedena opatření pro jejich eliminaci. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení
vzniku havárie a postupy k odstranění jejích škodlivých následků.
Pokud by došlo při provádění zemních prací ke kolizi s odvodňovacím systémem a tím
k lokálnímu narušení odtoku drenážních vod, lze takový střet řešit standardními technickými
postupy, aniž by došlo k nevratnému poškození odvodňovací funkce.
Vlastní provoz přenosového vedení tedy neovlivní množství ani jakost podzemních vod,
podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.

D.I.5. Vlivy na půdu
Pro realizaci záměru bude nutný trvalý zábor půdy pro základy stožárů a dočasný zábor po
dobu realizace díla pro provoz dopravní techniky a stavebních mechanizmů při provádění
základů a odvozu vytěženého materiálu, následně pak při betonování základů a montážních
činnostech v období výstavby. Pro dopravu, manipulaci a montáž stožárů na jednotlivých
stožárových místech bude potřebné ještě zajištění montážních ploch, které budou situovány
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převážně ve vymezeném ochranném pásmu vedení, a tím bude zajištěno, že z důvodu
stavebních a montážních činností při realizaci předmětného záměru nevzniknou další
požadavky na odnětí. Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající
komunikace. V případě potřeby budou komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby
budou zřízeny provizorní sjezdy. Od existujících komunikací budou do trasy vedení a ke
stožárovým místům stanoveny příjezdové cesty výhradně v trase vedení. Příjezdové cesty
budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace
pro územní řízení).
Při realizaci záměru budou ve stožárových místech hloubeny maloplošné výkopy pro základy
do hloubky cca 3,5 m. Tyto zemní práce nepředstavují významný zásah do půdního fondu
ani do horninového prostředí.
Před započetím výkopových prací na stožárových místech bude sejmuta vrchní část
humusové vrstvy tloušťky cca 200 mm, která bude uložena na deponii v blízkosti stavby a po
provedení základových konstrukcí stožárů rozhrnuta v rámci terénních úprav.
Vytěžená zemina vzniklá při výkopových pracích základových patek stožárů bude uložena na
deponii v blízkosti prováděných výkopů a později použita na zpětné zásypy kolem
základových patek dle projektové dokumentace. Nakládání s přebytečnou výkopovou
zeminou bude důsledně dodržován předmětný zákon o odpadech a vyhláška MŽP č.
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu. Přesná bilance zemních prací není v této fázi přípravy k dispozici a bude doplněna
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.
Po dokončení prací v úseku se uvede staveniště do původního stavu. Příjezdové cesty po
zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se rekultivují dle
podmínek uvedených v souhlasu s vynětím podle zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.
Předběžně lze dobu mezi zahájením stavebních prací a uvedením pozemků do původního
stavu stanovit maximálně ve výši několika týdnů.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho ochranném pásmu mohou být
i nadále využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením. Vzrostlá zeleň pod vedením i
v celém ochranném pásmu vedení musí být z provozních a bezpečnostních důvodů
pravidelně odstraňována, přesáhne-li její výška 3 m.
Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by měla nastat
významná kontaminace nebo eroze půdy. Případné havárie v době výstavby spojené s úkapy
ropných látek (např. pohonné hmoty, maziva apod.), budou průběžně sanovány podle
zpracovaného havarijního plánu. Ve stavebním povolení budou nařízena vhodná opatření k
zamezení negativním vlivům.
Stavbou vyvolaný zábor pozemků má převážně dočasný charakter. Trvalý zábor pozemků
zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Z tohoto
důvodu je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo významný.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny v omezené míře. Omezení
lesních pozemků se předpokládá při rozšíření stávajícího ochranného pásma dvojitého
nadzemního vedení 220kV v běžné trase o cca 7,5 m na každou stranu od osy vedení a dále
v úsecích přeložky vedení v lokalitě „Nadlesí“, zaústění do TR Vítkov a v úseku záměru od
TR Vernéřov přibližně k TR Hradec, kde bude vytvořen nový koridor. Odnětí pozemků
určených k plnění funkce lesa se předpokládá v rozsahu cca 0,3 ha.
Trvalé omezení dle lesního zákona se předpokládá v rozsahu cca 26 ha.
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Přesný rozsah záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa bude uveden až v dalším
stupni projektové přípravy (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
Vyjádření Lesů České republiky, s.p. Lesní závod Kladská jako subjekt práva hospodařit
s majetkem ve vlastnictví ČR k pozemkům v k.ú. Nadlesí v okrese Sokolov (viz příloha č. 11)
souhlasí s navrženou trasou záměru náhrady vedení 2x 220kV V223/V224 Vítkov – Vernéřov
na vedení 2x 400kV dle projektové dokumentace zpracované společností Elektrotrans, a.s.
Nebezpečí narušení stability půd v důsledku sesuvů se v dotčeném území nevyskytuje.
Po období provozu vedení pak dojde v rozsahu zákonného ochranného pásma k omezení
užívání pozemků v lesních průsecích a omezení užívání lesních pozemků v průsecích a
omezení některých činností v ochranném pásmu u zemědělských pozemků. Odnětí nebo
vynětí pozemků pro jiný účel užívání bude uplatněno dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném
znění.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k uvažovanému záměru žádná omezení.
Z hlediska znečištění půd, při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě, půda
nebude negativně ovlivněna. Vlastní provoz přenosového vedení neovlivní jakost půd.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen
v minimální míře.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Určitý byť minimální zásah do horninového prostředí představují výkopy pro základy nových
stožárů. Základy stožárů budou blokové, případně stěnové, s předpokládanou hloubkou
založení do 3,5 m.
Základové patky stožárů tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě
území, bez dalších vlivů na její kvalitu.
Pro zajištění stability stožárů a optimalizaci návrhu základu stožárů v realizační dokumentaci
bude v jednotlivých stožárových místech proveden inženýrsko-geologický průzkum.
Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme.
Záměr zasahuje do dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území a geologicky
významných lokalit.

D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000
Vlivy záměru 2x 400kV na soustavu NATURA 2000 byly detailně zpracovány v Naturovém
posouzení (viz příloha č.8). Níže uvádíme jen stručný přehled vytipovaných EVL a PO.
Z hlediska výše uvedených rizik a možných ovlivnění, lze konstatovat, že přestavba vedení
může mít potenciální vliv na předmět ochrany v EVL CZ0424125 Doupovské hory, PO
CZ0411002 Doupovské hory, EVL CZ0412015 Louky u Dlouhé Lomnice, EVL CZ0410021
Nadlesí. To se týká jak biotopů, tak druhů v těchto EVL a PO.
Biotopy EVL Doupovské hory
Pro ovlivnění biotopů řady X a ostatních biotopů, které nejsou předmětem ochrany v území
EVL, ale nacházejí se v trase vvn, zvn, lze konstatovat, že ovlivnění bude minimálně na
úrovni dosavadních pojezdů při údržbě stávajícího ochranného pásma. Nově dojde taktéž
k rozšíření ochranného pásma (výřezy dřevin a křovin) a dočasné disturbanci kolem stožárů
a v trase pojezdů. V úseku mezi Vernéřovem a Kadaňskou Jesení bude probíhat územím
EVL zcela nová trasa zvn, čili dojde k záboru těchto biotopů. Ostatní úseky jsou zachovány
v původní trase vedení.
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Možné ovlivnění může být v případě biotopu 3260 - V4A Makrofytní vegetace vodních toků porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt.
Biotop 6210 – T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu
vstavačovitých se nachází v trase záměru severozápadně od Mašťova. Jedná se o mozaiku
biotopu s širokolistými suchými trávníky T3.4D, vysokými mezofilními a xerofilními křovinami
K3. Jedná se o biotopy blížící se suchým úzkolistým a širokolistým trávníkům s výskytem
rozrazilu ožankového (Veronica teucrium), kostřavy žlábkaté a červené (Festuca rupicola, F.
rubra), máčky ladní (Eryngium campestre), prvosenky jarní (Primula veris), řimbaby
chocholičnaté (Pyrethrum corymbosum), chrpy čekánku (Centaurea scabiosa), hlaváče
žlutavého (Scabiosa ochroleuca), mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides), čičorky pestré
(Securigera varia), jitrocele prostředního (Plantago media), krvavce menšího (Sanguisorba
minor), jetele alpínského (Trifolium alpestre), devaterníku velkokvětého tmavého
(Helianthemum grandiflorum subsp.obscurum), bojínku tuhého (Phleum phleoides). Místy
expanduje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Poblíž stožáru č. 34 byl zaznamenán
koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Křoviny jsou tvořeny zejména
růží šípkovou (Rosa canina) a hlohy (Crataegus sp.), dále se vyskytuje bez černý (Sambucus
nigra), dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá (Betula pendula). V průseku vedení velmi
vysokého napětí se šíří invazní trnovník akát (Robinia pseudacacia).
Biotop 6510 – T1.1 Mezofilní ovsíkové louky. Louky svazu Arrhenatherion, místy druhově
ochuzené s dominantním zastoupením ovsíku vyvýšeného. Na východním úbočí
Doupovských hor převažuje sušší typ s kostřavou červenou (Festuca rubra), s přechody
k širokolistým suchým trávníkům, v území jižně od Doupovských hor byl zaznamenán spíše
vlhčí, úživnější typ ovsíkových luk, s přechody k vlhkých pcháčovým loukám či k intenzivně
obhospodařovaným lučním porostům. Luční porosty mají tendenci blížit se spíše biotopu
intenzivně obhospodařovaných luk. Dominuje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), dále
se vyskytuje hrachor luční (Lathyrus pratensis), psárka luční (Alopecurus pratensis), vikev
čtyřsemenná (Vicia tetrasperma), jetel plazivý (Trifolium repens), chrastavec rolní (Knautia
arvensis), jitrocel prostřední (Plantago media), prvosenka jarní (Primula veris), proniká sem
bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus).
Patrně nejvíce reprezentativní porosty se nacházejí v cípu EVL západně od Miřetic. Jedná se
o obhospodařované luční porosty řazené mezi mezofilní ovsíkové louky s bohatými
populacemi kokrhele menšího (Rhinanthus minor), vítodu obecného (Polygala vulgaris),
prasetníku kořenatého (Hypochaeris radicata), jitrocele prostředního (Plantago media),
jahodníku trávnice (Fragaria viridis), řepíku lékařského (Agrimonia eupatoria), štírovníku
růžkatého (Lotus corniculatus), na sušších místech s čičorkou pestrou (Securigera varia),
máčkou ladní (Eryngium campestre), srpkem obecným (Falcaria vulgaris), hlaváčem
žlutavým (Scabiosa ochroleuca) a hvozdíkem kartouzkem (Dianthus carthusianorum),
z okolních křovin se šíří válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), černýš rolní
(Melampyrum arvense) a jetel alpínský. Roztroušeně se objevuje hrachor trávolistý (Lathyrus
nissolia). Objevuje se zde invazní vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus).
Území jihozápadně od Mašťova vedení velmi vysokého napětí prochází mozaikou lučních a
křovinných porostů, jedná se o louky s expandujícím ovsíkem vyvýšeným, s roztroušenými
keři růže šípkové (Rosa canina). V lučních porostech se poměrně silně šíří vlčí bob
mnoholistý. V okolí stávajícího stožáru č. 40 byl zaznamenán výskyt černýše rolního
(Melampyrum arvense). V průseku vedení velmi vysokého napětí se opět šíří trnovník akát
(Robinia pseudacacia).
Území poblíž rybníka Velký Rohozec, vedení velmi vysokého napětí zde vede mozaikou
lučních biotopů a křovin. Jedná se o rozvolněné keře růže šípkové (Rosa canina), hlohů
(Crataegus sp.), místy expanduje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), významnější je
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snad jen výskyt smělku štíhlého (Koeleria macrantha). Porost je však silně degradován
šířením invazního vlčího bobu mnoholistého.
Biotop 91E0* – L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy. Jedná se o doprovodné liniové porosty
podél vodních toků s dominancí vrby křehké (Salix fragilis), olše lepkavé (Alnus glutinosa) a
jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), z dalších dřevin se vyskytují např. javor klen (Acer
pseudoplatanus), bez černý (Sambucus nigra), svída krvavá (Cornus sanguinea), bylinné
patro je ochuzené, s orsejí jarní (Ficaria verna), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), chrasticí
rákosovitou (Phalaris arundinacea), kerblíkem lesním (Anthriscus sylvestris), čistcem lesním
(Stachys sylvatica), válečkou lesní (Brachypodium sylvaticum), kuklíkem městským (Geum
urbanum), kakostem smrdutým (Geranium robertianum), netýkavkou malokvětou (Impatiens
parviflora). Převažují mírně až středně ruderalizované porosty s chudým bylinným patrem a
často bez přítomnosti hájových druhů rostlin, v trase vedení velmi vysokého napětí navíc
s odstraňováním dřevin.
V území EVL je výskyt biotopu maloplošně u vodní nádrže Kadaň a severních svahů údolí
Ohře, dále západně od Miřetic, v území západně od Vintířova a v území v okolí vodního toku
Dubá I. 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 představovat
akceptovatelnou.
Obecně lze říci, že ve většině trasy vedení současné vvn je ochranné pásmo redukováno a
tudíž zábor bude znamenat pouze rozšíření tohoto pásma. Část přístupových cest
(komunikace) prochází těmito segmenty pouze okrajově. Přejezdy přes segmenty biotopů
budou probíhat částečně po stávajících komunikacích, které jsou využívány zemědělskou a
lesnickou technikou při údržbě luk, obhospodařování lesů a údržby současného vedení vvn.
Z hlediska údržby vedení, která spočívá v cyklickém odstraňování dřevin lze považovat vliv
záměru za mírně negativní.
Rostliny EVL Doupovské hory
V rámci botanického průzkumu byly nalezeny dvě stanoviště výskytu koniklece lučního
českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Z provedeného průzkumu lze konstatovat, že
cyklicky prováděná údržba ochranného pásma spočívajícího v odstraňování křovin a dřevin,
může obecně přispět k podpoře konikleců v území.
Živočichové EVL Doupovské hory
S ohledem na skutečnost, že podstatná trasa vede v již existujícím koridoru, který v rámci
hranic EVL přechází tyto biotopy v případě Ohře u Kadaně, tok Liboc východně od obce
Vojnín, prostor východně od rybníka Velký Rohozec u Nové Vsi, lze se teoreticky zabývat
druhy jako je – čolek velký (kód 1166), kuňka obecná (kód 1188) a losos obecný (kód 1106).
Čolek velký (Triturus cristatus) je obojživelníkem nižších poloh. Jeho výskyt v rámci území
je rozmístěn do tůní a okrajů zarostlých rybníků. Celkové hodnocení významu lokality pro
zachování druhu – vysoce významná (A).
Kuňka ohnivá (Bombina bombina) je obojživelníkem mělkých vodních ploch. Celkové
hodnocení významu lokality pro zachování druhu – velmi významná (B). V průběhu terénních
průzkumů nebyl výskyt kuňky ohnivé (obecné) v trase posuzovaného záměru zvn v EVL
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zaznamenán. Tento druh však byl zaznamenán v širším území mimo vlastní EVL respektive
v území Ptačí oblasti Doupovské hory (Czernik pers. observ. 2012).
Losos obecný (Salmo salar) je bentopelagický, anadromní druh přizpůsobený žít ve sladké
i slané vodě. Libocký potok je biotopem lososa, který je zde pravidelně vypouštěn. Trasa zvn
prochází nad tímto tokem mezi obcemi Vojnín a Radechov. Celkové hodnocení významu
lokality pro zachování druhu – velmi významná (B).
Negativní vlivy na netopýra velkého (kód 1324) a netopýra černého (kód 1308) 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.
Tabulka č. 30. Identifikace vlivů záměru na předmět ochrany v EVL Doupovské hory
Kódy

Předmět ochrany

---

Stanoviště/živočichové

3260

Vlivy

Hodnocení
význam.

Nížinné až horské vodní toky s
vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion

-1

V4A Makrofytní vegetace vodních
toků - porosty aktuálně přítomných
vodních makrofyt

Mírně
negativní

Polopřirozené suché trávníky a
facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)

-1

6210
T3.3D Úzkolisté suché trávníky porosty bez význačného výskytu
vstavačovitých

6210

6510

9130

-1

T3.4A Širokolisté suché trávníky s
význačným výskytem vstavačovitých
a s jalovcem obecným (Juniperus
communis)

Mírně
negati./mírně
pozitivní

9180*

Mírně
negati./mírně
pozitivní

Bučiny asociace AsperuloFagetum

0

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

Havárie, disturbance a jiné
ovlivnění

NE

NE

ANO – potenciální kontaminace
biotopu. Při dodržení technologické
kázně a funkci všech bezpečnostních
opatření lze tyto vlivy vyloučit.

ANO

ANO

ANO – pojezdy techniky, disturbance,
možné šíření invazních druhů rostlin
v důsledku provedených prací.

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

NE – mimo tyto biotopy

NE

NE

NE – mimo tyto biotopy

-1

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

L5.1 Květnaté bučiny

Pojezd
techniky

Mírně
negati./mírně
pozitivní

Polopřirozené suché trávníky a
facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia),
význačná naleziště vstavačovitých
- prioritní stanoviště

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)

Zábor
plochy

NE – mimo tyto biotopy

ANO – pojezdy techniky, disturbance,
možné šíření invazních druhů rostlin
v důsledku provedených prací.

nulový
0
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Kódy

Předmět ochrany

---

Stanoviště/živočichové
L4 Suťové lesy

91E0*

1477

Vlivy

Hodnocení
význam.

-1

L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy,
typické porosty

Mírně
negativní

koniklec otevřený

0

(Pulsatilla patens)

nulový

čolek velký (Triturus cristatus)

1188

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

1065

hnědásek chrastavcový (Euphydryas
aurinia)

Pojezd
techniky

Havárie, disturbance a jiné
ovlivnění

ANO

ANO

ANO – pojezdy techniky, disturbance,
možné šíření invazních druhů rostlin
v důsledku provedených prací, možná
kontaminace vodních zdrojů.

NE

NE

NE – mimo biotopy druhu

NE

NE

NE – mimo biotopy druhu

NE

NE

NE – mimo biotopy druhu

NE

NE

NE – mimo biotopy druhu

NE

NE

ANO – potenciální kontaminace
biotopu. Při dodržení technologické
kázně a funkci všech bezpečnostních
opatření lze tyto vlivy vyloučit.

NE

NE

NE – mimo biotopy druhu (zimoviště,
letní kolonie)

NE

NE

NE – mimo biotopy druhu (zimoviště,
letní kolonie)

nulový

Smíšené jasanovo-olšové lužní
lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

1166

Zábor
plochy

0
nulový
0
nulový
0
nulový
-1

1106

losos obecný (Salmo salar)

1308

netopýr černý (Barbastella
barbastellus)

1324

netopýr velký (Myotis myotis)

Mírně
negativní
0
nulový
0

nulový

(*- symbol označuje prioritní typy přírodních stanovišť, druh)

Odborným odhadem bude ovlivněno 26,5 ha.
Ptáci PO Doupovské hory
S přihlédnutím na výše uvedenou problematiku vvn ve vztahu k ptákům je potřeba se zabývat
možnými kolizemi jednotlivých druhů s vedením (vodiče a stožáry). Poranění a usmrcení
ptáků elektrickým proudem vedení 400kV lze vzhledem k parametrům vedení vyloučit.
Největší pták, který je předmětem ochrany v území PO je čáp černý (kód A030), rozpětí jeho
křídel představuje cca 2,2 m. U ostatních druhů je toto rozpětí křídel mnohem menší.
Z tohoto hlediska lze poranění nebo usmrcení elektrickým proudem vyloučit.
Druhým potenciálním a obecně známým negativním vlivem může být kolize ptáků s vodiči a
konstrukcemi stožárů. Do skupiny ptáků s nižším rizikem kolize patří někteří dravci
(Accipitriformes a Falconiformes) – moták pochop (kód A081), včelojed lesní (kód A072).
K druhům s nižším rizikem patří rovněž srostloprstí (Coraciifirmes) – lelek lesní (kód A224),
šplhavci (Piciformes) – datel černý (kód A236), žluna šedá (kód A234), středně velcí a malí
pěvci (Passeriformes) – lejsek malý (kód A320), pěnice vlašská (kód A307), ťuhýk obecný
(kód A338).
V literatuře patří mezi nejvíce rizikové skupiny obecně brodiví (Ciconiaformes). Do této
skupiny patří čáp černý (kód A030), krátkokřídlí (Charadriiformes) zahrnují chřástala polního
(Crex crex) A122 a sovy (Strigiformes), kam je řazen výr velký A215. V případě prvních dvou
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skupin jsou kolize uváděny především při migracích mezi hnízdištěm a zimovištěm (Shobrak
2012).
Chřástal polní (Crex crex) je tažný druh. Hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech,
výjimečně i v polích od nížin až do vyšších poloh. Celkové hodnocení významu lokality pro
zachování druhu – vysoce významná (A).
Čáp černý (Ciconia nigra) hnízdí na celém území ČR až po horní hranici lesa. Dává
přednost rozsáhlejším lesům smíšeným, listnatým i jehličnatým. Celkové hodnocení významu
lokality pro zachování druhu – vysoce významná (A).
Datel černý (Dryocopus martius) dává přednost smíšeným a jehličnatým lesům, zahnízdí
však i v lesích listnatých včetně lužních. Vyskytuje se hlavně ve větších lesních komplexech v
horách i nížinách, ale zahnízdí i v malých lesích v otevřené krajině a v příměstských lesích.
Celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu – velmi významná (B).
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) - jeho oblíbeným hnízdním biotopem jsou borové
lesy na píscích a rašelinné bory. Hnízdí na okrajích lesa, pasekách, světlinách, průsecích a v
mlazinách. Další skupinu hnízdišť lelka tvoří různá degradovaná stanoviště, jako jsou
vojenská cvičiště a střelnice, pískovny, těžená rašeliniště, zarůstající pastviny atd. V
souvislých lesích můžou vhodná stanoviště pro lelky vznikat působením vichřic, případně
požárů. Celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu – významná (C).
Moták pochop (Circus aeruginosus) je tažný druh. V ČR patří moták pochop mezi
pravidelně hnízdící druhy. Celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu – velmi
významná (B).
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) je druh hnízdící na prosluněných mezích a stráních s
rozptýleně rostoucími křovinami, pásy trnitých keřů v zemědělské krajině, okraje světlých lesů
a otevřené zarůstající plochy. Celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu –
velmi významná (B).
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) je hnízdním druhem otevřených ploch s křovinami a
keřovými pásy, lesostepními stráněmi, sady, vinicemi, okraji lesních porostů nebo lesních
pasek s řidším mlázím. Celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu – vysoce
významná (A).
Včelojed lesní (Pernis apivorus) obývá lesy, častěji v teplejších oblastech. Vyžaduje
blízkost otevřených ploch, jako jsou pole, louky a pastviny. Celkové hodnocení významu
lokality pro zachování druhu – velmi významná (B).
Výr velký (Bubo bubo) - ideálními hnízdními biotopy výra velkého u nás jsou zarostlé
skalnaté stráně v údolích řek s volným výletem z hnízdiště do sousední zemědělské krajiny a
kamenito-balvanité stráně větších lesních celků. Celkové hodnocení významu lokality pro
zachování druhu – vysoce významná (A).
Žluna šedá (Picus canus) obývá hlavně listnaté a smíšené lesy, v horách i jehličnaté. V
horách vystupuje až k horní hranici lesa. Celkové hodnocení významu lokality pro zachování
druhu – velmi významná (B).
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Tabulka č. 31. Identifikace vlivů záměru na předmět ochrany v PO Doupovské hory
Kódy

---

Předmět
ochrany

Živočichové

chřástal polní

Vlivy

Hodnocení
význam.

-1

A122
(Crex crex)
čáp černý
A030
(Ciconia nigra)

A236

A320

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

Mírně
negativní
-1
Mírně
negativní
-1/0?
Mírně
negativní
0
Nulový
-1

A224

lelek lesní
(Caprimulgus
europaeus)

A081

moták pochop
(Circus
aeruginosus)

Mírně
negativní

-1
Mírně
negativní

Zábor
plochy/
hnízdiště

Zábor
potravních
zdrojů

Rušení realizací
provozem
vizuální/
akustické

Možnost
kolize
s zvn
(stožáry,
vodiče)

Možnost
poranění
el.
proudem

ANO –
prochází
částečně v
blízkosti
potenciálních
hnízdišť a
biotopu druhu

ANO –
částečně v
blízkosti
potenciálních
biotopů

ANO – možné
rušení, prochází
částečně v blízkosti
potenciálních
hnízdišť a biotopu
druhu

ANO

NE

NE – trasa je
ve většině ve
stávající trase
vvn

NE

ANO – možné
rušení, ve fázi
realizace
v hnízdním období,
prochází v blízkosti
hnízdiště

ANO

NE

NE – trasa je
ve stávající
trase vvn

NE

NE – spíše ne

ANO –
nízká

NE

NE – mimo
hnízdiště a
biotopy

NE

NE – mimo typické
hnízdiště a biotopy

ANO –
nízká

NE

ANO –
nízká

NE

ANO –
nízká

NE

ANO –
nízká

NE

ANO –
nízká

NE

ANO –
nízká

NE

NE – ale
ochranné
pásmo může
tvořit
hnízdiště

NE – spíše
zvýší
nabídku

NE – trasa je
ve stávající
trase vvn

NE – běžně
loví v území
a podél tras
vvn, zvn

-1
A307

pěnice vlašská
(Sylvia nisoria)

Mírně
negati./mírně
pozitivní

ANO

NE – spíše
zvýší
nabídku

-1
A338

ťuhýk obecný
(Lanius collurio)

A072

včelojed lesní
(Pernis apivorus)

A215

výr velký

Mírně
negati./mírně
pozitivní

ANO

NE – spíše
zvýší
nabídku

-1

NE – trasa je
ve většině ve
stávající trase
vvn

NE – spíše
zvýší
nabídku

NE – trasa je
ve většině ve

NE – spíše
zvýší

Mírně
negativní
-1
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Kódy

---

Předmět
ochrany

Živočichové

(Bubo bubo)

Vlivy

Hodnocení
význam.

Mírně
negativní

žluna šedá
A234

(Picus canus)

-1/0?

Mírně
negativní

Zábor
plochy/
hnízdiště

Zábor
potravních
zdrojů

stávající trase
vvn

nabídku

NE – trasa je
ve většině ve
stávající trase
vvn

NE – spíše
zvýší
nabídku

Rušení realizací
provozem
vizuální/
akustické

Možnost
kolize
s zvn
(stožáry,
vodiče)

realizace
v hnízdním období,
prochází v blízkosti
hnízdiště a biotopů
druhu

ANO

NE – spíše ne

Možnost
poranění
el.
proudem

ANO –
nízká

NE

Živočichové EVL Louky u Dlouhé Lomnice
Jediným předmětem ochrany tohoto území je hnědásek chrastavcový (kód 1065).
Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) Motýl je monovoltní, imaga se vyskytují od
května do července. Pro jeho přežití jsou klíčové - místa s krátkou vegetací (popř. narušeným
drnem), kde roste čertkus, květnaté louky, vyšší vegetace (přenocování dospělců), křoviny
(páření). Celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu – velmi významná (B).
Tabulka č. 32. Identifikace vlivů záměru na předmět ochrany v EVL Louky u Dlouhé Lomnice
Kódy

Předmět
ochrany

---

Živočichové

1065

hnědásek
chrastavcový
(Euphydryas
aurinia)

Vlivy

Hodnocení
významnosti

Zábor
plochy

Pojezd
techniky

-1/+1
ANO
Mírně
negativní/mírně
pozitivní

ANO

Havárie, disturbance a jiné ovlivnění

ANO – pojezdy techniky, disturbance, možné šíření
invazních druhů rostlin v důsledku provedených
prací, možná kontaminace vodních zdrojů.
Technologie provedení redukce dřevin a křovin
v ochranném pásmu.

Rozšíření ochranného koridoru může přispět ke zlepšení konektivity populace v EVL.
Biotopy 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.
Z biotopů, které jsou předměty ochrany, se jedná o biotop: 3160 (V3), 6510 (T1.1), 7140
(R2.3), 91D0* (L9.2A), 9410 (L9.2B).
Možné ovlivnění lze uvažovat v případě biotopu 3160 - V3 Makrofytní vegetace oligotrofních
jezírek a tůní. Jedná se o rašelinnou vodní plochu svazu Sphagno-Utricularion. V jeho okolí
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se vyskytuje bohatá populace rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), ve vlastním
jezírku je významná přítomnost bublinatky menší (Utricularia minor), v litorálu rostou ostřice
šedavá, trsnatá (Carex canescens, C. cespitosa), mochna bahenní (Potentilla palustris).
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. Z běžnějších druhů se zde vyskytuje např.
ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha říznačka (Dactylis glomerata), zvonek
rozkladitý (Campanula patula), kakost luční (Geranium pratense), kopretina bílá
(Leucanthemum vulgare), řebříček obecný (Achillea millefolium), bolševník obecný
(Heracleum sphondylium), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), chrastavec rolní (Knautia
arvensis), lipnice luční (Poa pratensis), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), kostřava luční
(Festuca pratensis) apod. Biotopy jsou degradované s přítomností invazního kolotočníku
ozdobného (Telekia speciosa) a vlčího bobu mnoholistého (Lupinus polyphyllus), v blízkosti
se rovněž nachází několik ploch s invazní křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica).
V jednom z údolí bezejmenného toku mezi stávajícími stožáry č. 190 – 191 se šíří invazní
bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum).
Ovlivnění tohoto biotopu je předpokládáno zejména při přejezdech mezi stožáry, při
demontáži stávajícího vvn a výstavbě nových stožárů zvn včetně zemních prací.
Biotop 7140 – R2.3 Přechodová rašeliniště s hojným výskytem suchopýru úzkolistého a
pochvatého (Eriophorum angustifolium, E. vaginatum), s mochnou bahenní (Potentilla
palustris) a violkou bahenní (Viola palustre). V okolí tohoto přechodového rašeliniště jsou
vymapovány údolní jasanovo-olšové luhy L2.2 a v trase varianty vedení vysokého napětí na
něj navazuje další, tentokrát již mírně degradované přechodové rašeliniště s náletem břízy
bělokoré (Betula pendula). V poslední části variantního řešení se pak nachází kvalitní
rašelinná smrčina s hojným výskytem rašeliníků (Sphagnum spp.), vlochyní bahenní
(Vaccinium uliginosum) či klikvou bahenní (Oxycoccus palustris).
Ovlivnění tohoto biotopu je předpokládáno zejména při přejezdech mezi stožáry, při
demontáži stávajícího vvn a výstavbě nových stožárů zvn včetně zemních prací.
Biotop 91D0* – L9.2A Rašelinné smrčiny.
Biotop 9410 – L9.2B Podmáčené smrčiny.
Biotop 91D0* – L9.2A Rašelinné smrčiny a biotop 9410 – L9.2B Podmáčené smrčiny se
vyskytují zejména v místech s vyšší hladinou vody v různé kvalitě a míře degradace.
Stromové patro tvoří smrk ztepilý (Picea abies), v keřovém patře doplněný o břízu bělokorou
(Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V bylinném patře byla zaznamenána
přítomnost diagnostických druhů přesličky lesní (Equisetum sylvaticum), suchopýru
pochvatého (Eriophorum vaginatum) a vlochyně (Vaccinium uliginosum). V mechovém patře
dominují rašeliníky (Sphagnum spp.).
Ovlivnění biotopů Biotop 91D0* 9410 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.
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Tabulka č. 33. Identifikace vlivů záměru na předmět ochrany v EVL Nadlesí
Kódy

Předmět ochrany

---

Stanoviště

3160

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

Vlivy

Zábor
plochy

Pojezd
techniky

NE

ANO

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

Havárie, disturbance a jiné ovlivnění

ANO – pojezdy techniky, disturbance, potenciální kontaminace
biotopu. Při dodržení technologické kázně a funkci všech
bezpečnostních opatření lze tyto vlivy vyloučit.

Evropská suchá
vřesoviště
4030

6510

T8.2B Sekundární
podhorská a horská
vřesoviště bez výskytu
jalovce obecného
(Juniperus communis)
Extenzivní sečené
louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion nemoralis)

NE – mimo tyto biotopy

ANO – pojezdy techniky, disturbance, možné šíření invazních
druhů rostlin v důsledku provedených prací

T1.1 Mezofilní ovsíkové
louky

Přechodová rašeliniště
a třasoviště
7140

NE – mimo tyto biotopy

R2.2 Nevápnitá mechová
slatiniště
R2.3 Přechodová
rašeliniště

ANO

ANO

NE

NE

ANO – pojezdy techniky, disturbance, možné šíření invazních
druhů rostlin v důsledku provedených prací, možná
kontaminace vodních zdrojů. Zábory biotopu v rámci některých
variant.

Rašelinný les

91D0*

L10.2 Rašelinné
brusnicové bory
L9.2A Rašelinné smrčiny

9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)
L9.2B Podmáčené
smrčiny

NE – mimo tyto biotopy

ANO

ANO

ANO – pojezdy techniky, disturbance, možné šíření invazních
druhů rostlin v důsledku provedených prací, možná
kontaminace vodních zdrojů. Zábory biotopu v rámci některých
variant.

ANO

ANO

ANO – pojezdy techniky, disturbance, možné šíření invazních
druhů rostlin v důsledku provedených prací, možná
kontaminace vodních zdrojů. Zábory biotopu v rámci některých
variant.

(*- symbol označuje prioritní typy přírodních stanovišť, druh)
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Demontáží stávajícího vedení vvn dojde k ovlivnění cca 1,33 ha plochy. Podíl ovlivněných
biotopů je vypracován pro každou variantu zvláště (O,I,II,III). Viz tab.:
Tabulka č. 34. Ovlivnění území EVL Nadlesí
Varianta

Odhad ovlivněné rozlohy (ha)

O

5,7

I

3,8

II

5,8

III

0,77

Tabulka č. 35. Významnost vlivů pro EVL Nadlesí dle variant
Kódy

Předmět ochrany

Významnost vlivů

---

Stanoviště

Varianty

---

---

0

I

II

III

-1

-1

-1

0

Mírně
negativní

Mírně
negativní

Mírně
negativní

Nulový

0

0

0

0

T8.2B Sekundární podhorská a horská
vřesoviště bez výskytu jalovce obecného
(Juniperus communis)

Nulový

Nulový

Nulový

Nulový

Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)

-1

-1

0

0

Mírně
negativní

Mírně
negativní

Nulový

Nulový

-2

-2

-2

-1

Významný
negativní
0

Významný
negativní
0

Významný
negativní
0

Mírně
negativní
0

Nulový

Nulový

Nulový

Nulový

-2
Významný
negativní
0

-1
Mírně
negativní
0

-2
Významný
negativní
0

0
Nulový

Nulový

Nulový

Nulový

Nulový

-2

-1

-2

-1

Významný
negativní

Mírně
negativní

Významný
negativní

Mírně
negativní

Přirozená dystrofií jezera a tůně
3160

V3 Makrofytní vegetace oligotrofních
jezírek a tůní
Evropská suchá vřesoviště

4030

6510

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
7140

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Rašelinný les

91D0*

L10.2 Rašelinné brusnicové bory
L9.2A Rašelinné smrčiny
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

9410
L9.2B Podmáčené smrčiny

0

(*- symbol označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
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Nepřímé a přímé vlivy
Z vlivů, které mohou ovlivňovat předměty ochrany v EVL a PO, se jedná o pojezdy a průjezdy
techniky po komunikacích procházejících okraji fragmentů biotopů a přímo těmito biotopy,
které jsou předmětem ochrany. Z dalších vlivů je to pak odstraňování dřevin a křovin
v ochranném pásmu vedení včetně zcela nového záboru v rámci nových tras. Potenciálním
negativním vlivem pro EVL může být únik pohonných hmot a maziv v průběhu dopravy
materiálu, výkopových prací apod. Rušení ptáků, kteří jsou předmětem ochrany v PO, je
vázáno na načasování termínu pro provádění prací. Vizuální a hlukové rušení v případě
realizace nové přeložky lze považovat za minimální, neboť nedojde k zásadní změně oproti
současnému stavu (hmota, objem). Z přímých vlivů, které nelze zcela vyloučit, to jsou možné
kolize ptáků s konstrukcí stožárů a vodičů. Tyto vlivy nikdy nelze zcela vyloučit, ale je možno
omezit např. technickými opatřeními.
Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokality EVL a PO
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.

D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V rámci trasy vedení zvn je vhodné upozornit především na následující úseky, kde lze
uvažovat o dotčení významných biotopů nebo populací zvláště chráněných či vzácných
druhů. Pro zbylou část trasy zvn, která není v rámci tohoto popisu uvedena, platí, že je
dotčení minimální, není třeba přijímat zvláštní opatření mimo doporučení obecné povahy.
Bližší popis úseků viz kap. 7.1.3. Dotčení VKP, prvků ÚSES a ostatních potenciálně
významných biotopů, z pohledu vlivů na rostliny a živočichy, se v tomto zbylém území
považuje za zanedbatelné.
Prostor v úseku vedení mezi TR Vernéřov a silnicí Mikulovice-Kadaň
Jedná se o plochu neudržovaných luk a ruderálních porostů, místy s křovinami, kde hnízdí
řada zajímavých a zvláště chráněných druhů ptáků, zejména chřástal polní, křepelka polní,
strnad luční, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, pěnice vlašská a to ve více párech. Zde je
doporučeno vyloučit pojezd techniky a zasahovat do biotopů v období 15. 4. až 31. 7.
kalendářního roku. Podmínku lze zmírnit účastí ekologického dozoru, který posoudí dobu
zásahu a aktuální stav území.
Území od silnice II/224 až území severozápadně od obce Blov, NRBC Úhošť (J1-1)
Lokalita významná botanicky, entomologicky i ornitologicky. Kromě řady vzácných druhů
bezobratlých (velmi početná populace modráska černolemého, soumračník žlutoskvrnný,
vřetenuška Zygaena carniollica, Z. ephialtes, blýskavka skalní, krasec třešňový) zde roste
silně ohrožený koniklec luční český, hlaváček letní. Z ptáků se zde nachází silná populace
strnada lučního, dále pěnice vlašská, ťuhýk obecný, krutihlav obecný a řada dalších druhů.
Zde je doporučeno vyloučit pojezd techniky a zasahovat do biotopů v období 15. 4. až 15. 8.
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kalendářního roku. Podmínku lze zmírnit účastí ekologického dozoru, který posoudí dobu
zásahu a aktuální stav území.
Území SZ od Mašťova, EVL Doupovské hory (E1-1)
Na lokalitě byl zjištěn silně ohrožený koniklec luční český a řada druhů Červeného seznamu.
Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu populace rostlin, při
realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
Území jižně od obce Vrbice, východně od silnice II/194 (X-1)
Na lokalitě byl zjištěn chráněný ohrožený upolín nejvyšší a některé druhy Červeného
seznamu. Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu populace rostlin,
při realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
Údolí toku Velká Trasovka a Luční potok, RBK Matoušův mlýn – RK 1030 (V-1)
V údolní nivě Pstružího a Lučního potoka byl zaznamenán chráněný oměj pestrý a některé
druhy Červeného seznamu. Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu
populace rostlin, při realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
Území jižně od Budova, údolí vodního toku Malá Trasovka (T-1)
Na lokalitě byl zjištěn chráněný, ohrožený upolín nejvyšší a některé druhy Červeného
seznamu. Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu populace rostlin,
při realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
Rybník s přilehlými porosty poblíž osady Zlatá Hvězda (S-1)
Na lokalitě byl zjištěn chráněný, ohrožený prstnatec májový a některé druhy Červeného
seznamu. Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu populace rostlin,
při realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
Území severně od Obecního údrčského rybníka, RBC Údrčské rybníky (Q-1)
Na lokalitě byl zjištěn ohrožený upolín nejvyšší a některé druhy Červeného seznamu.
Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu populace rostlin, při
realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
Území jižně od Bochova, RBK Rybníky u Bražce 1022 (P-1)
Na lokalitě byl zjištěn chráněný, ohrožený upolín nejvyšší a některé druhy Červeného
seznamu. Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu populace rostlin,
při realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
EVL Louky u Dlouhé Lomnice, PP Louky u Dlouhé Lomnice (N-1)
Na lokalitě byl zjištěn výskyt celé řady chráněných a ohrožených druhů vyhlášky i Červeného
seznamu. Jedná se o kosatec sibiřský, všivec lesní, ostřici blešní, prhu arniku, prstnatec
májový, upolín nejvyšší, z druhů Červeného seznamu jetel kaštanový, vrbu rozmarýnolistou,
ostřici latnatou, kozlík dvoudomý, mochnu bahenní. Kromě populace hnědáska
chrastavcového, který je zde předmětem ochrany, a jehož dotčení řeší samostatně
posouzení dle §45i (Czernik 2012) byly zjištěny některé další velmi vzácné taxony jako
perleťovec severní a hnědásek rozrazilový.
Zde je přítomnost biologického dozoru nezbytná, povinností bude dohlédnout na ochranu
populací druhů, a zejména konzultovat práce nejen při realizaci, ale koordinovat v rámci
přípravy postup prací a přístupové komunikace, které by měly být situovány mimo
podmáčené plochy. Terénní práce na lokalitě by měly být směrovány do období vegetačního
klidu.
Velký a Malý Modrý rybník a jejich okolí (M-1)
Na lokalitě byl zjištěn výskyt celé řady chráněných a ohrožených druhů řazených ve vyhlášce
i v Červeném seznamu. Ze zvláště chráněných to je vrbina kytkokvětá, prha arnika, upolín
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nejvyšší, vachta trojlistá. Jedná se o mimořádnou lokalitu, kde se kromě obojživelníků
vyskytuje i řada zajímavých druhů ptáků. Přítomnost biologického dozoru je nutná. Práce na
vedení v tomto území je potřeba provádět tak, aby nedocházelo k pojezdu těžké techniky
mezi stožáry a likvidaci cenných biotopů s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů.
Všechny práce je potřeba provádět v místech stávajících stožárů a volit k nim co nejkratší
příjezdy. Zde je doporučeno vyloučit pojezd techniky a zasahovat do biotopů v období 15. 4.
až 31. 7. kalendářního roku. Podmínku lze zmírnit účastí ekologického dozoru, který posoudí
dobu zásahu a aktuální stav území.
Území jihovýchodně od obce Rybničná (L-1)
Na lokalitě byl zjištěn chráněný upolín nejvyšší, vachta trojlistá, prstnatec májový.
Doporučeno v rámci dozoru dohlédnout na ochranu rostlin, při realizaci koordinovat zásahy
na lokalitě.
Území jižně od obce Rybničná a Zámecký rybník, CHKO Slavkovský les (L-2)
Na lokalitě byly zjištěny chráněný všivec lesní v počtu několik stovek rostlin, dále prstnatec
májový, taktéž v počtu desítek až stovek rostlin, a upolín nejvyšší. Zde je přítomnost
biologického dozoru nezbytná, povinností bude dohlédnout na ochranu populací druhů, a
zejména konzultovat práce nejen při realizaci, ale koordinovat v rámci přípravy postup prací a
přístupové komunikace, které by měly být situovány mimo podmáčené plochy. Práce na
vvn/zvn v tomto území je potřeba provádět tak, aby nedocházelo k pojezdu mechanismů
mezi stožáry a likvidaci cenných biotopů s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů.
Všechny práce je potřeba provádět v místech stávajících stožárů a volit k nim co nejkratší
příjezdy.
Velmi problematická bude práce u stožáru č. 150, neboť ten se nachází v zátopě Zámeckého
rybníka a ze všech stran se zde vyskytuje velké množství zvláště chráněných druhů – všivce
lesní, prstnatce májové, upolíny nejvyšší. S ohledem na výskyt a hnízdění řady druhů je
v rámci této lokality doporučeno směřovat pojezdy techniky a práce na lokalitě do období
mimo rozmnožování živočichů, tj. mimo 1. 4. až 15. 8. Podmínku lze zmírnit účastí
ekologického dozoru, který posoudí dobu zásahu a aktuální stav území.
Pravostranný přítok Dražovského potoka, CHKO Slavkovský les (K-1)
Z chráněných druhů byl zde zaznamenán výskyt ca 10 rostlin upolínu nejvyššího.
Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu populace rostlin, při
realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
Území u Dražovského potoka, CHKO Slavkovský les (J-1)
Na lokalitě byl zjištěn chráněný upolín nejvyšší a některé druhy Červeného seznamu.
Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu populace rostlin, při
realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
Údolí Teplé, CHKO Slavkovský les, NRBK Svatošské skály – Kladská (H-1)
V údolí Teplé byl zaznamenán chráněný oměj pestrý a některé druhy Červeného seznamu.
Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu populace rostlin, při
realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
EVL Nadlesí, CHKO Slavkovský les, PP Nadlesí (C-1), varianta vedení 0-III
Na lokalitě byly zjištěny chráněné druhy a druhy zapsané v Červeném seznamu, z
chráněných druhů kosatec sibiřský, rosnatka okrouhlolistá, prha arnika, klikva bahenní.
Z území EVL je také znám výskyt prstnatec Fuchsova, vemeníku dvoulistého, kruštíku
bahenního, bradáčku vejčitého, hořce hořepníku, lněnky alpské, zevaru nejmenšího.
Z živočichů se zde vyskytuje řada zvláště chráněných druhů bezobratlých, z obratlovců např.

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

172

V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV
na dvojité vedení 400kV

početně ještěrka živorodá. Dotčení lokality EVL z pohledu předmětů ochrany řeší samostatně
posouzení dle §45i (Czernik 2012).
Zde je přítomnost biologického dozoru nezbytná, povinností bude dohlédnout na ochranu
populací druhů, a zejména konzultovat práce nejen při realizaci, ale koordinovat v rámci
přípravy postup prací a přístupové komunikace, které by měly být situovány mimo
podmáčené plochy.
Práce na vvn/zvn v tomto území je potřeba provádět tak, aby nedocházelo k pojezdu
mechanismů na podmáčených plochách a místech s výskytem ohrožených a zvláště
chráněných druhů. Všechny práce je potřeba provádět v místech stávajících stožárů a volit
k nim co nejkratší příjezdy.
V rámci EVL Nadlesí je řešeno několik variant trasy vedení, s ohledem na požadavek
minimalizace dotčení EVL. Původní trasa vedení (varianta 0) je situována přes centrální část
EVL, kde v důsledku odlesnění vzniklo pod vedením vvn bezlesí, které je trvale udržováno.
Tento moment byl pro území zcela zásadní, a to v pozitivním slova smyslu, neboť se zde
díky tomu zachovala řada druhů rostlin a bezobratlých, vázaných právě na podmáčené
plochy, které by jinak zarostly lesem, podobně jako v bezprostředním okolí.
Ačkoli zde bylo (a trvale je dle nutné údržby ochranného pásma) v důsledku instalace vedení
zachováno cenné bezlesí, aktuálně dochází ke střetu ochranného pásma stávajícího vedení
a lesního porostu (přesněji prioritního biotopu L9.2 – rašelinné a podmáčené smrčiny), který
je v rámci EVL Nadlesí rovněž předmětem ochrany. To je jeden z důvodů návrhu nové trasy
(varianta II), která však byla vymezena nevhodně opět přes tyto prioritní biotopy L9.2. Proto
byla trasa upravena a byl předložen nový návrh (varianta III), který již respektuje předměty
ochrany EVL (blíže viz posouzení dle §45i). Alternativně bylo také uvažováno s výškovou
variantou ve stávající trase mezi stožáry 191 až 196 (varianta I) s výškou stožárů namísto
standardních 46 m 56–114 m. Tato varianta byla zvažována pro možnost umístění ve
stávající trase při současném zachování lesního porostu – varianta vedení nad lesem.
S ohledem na krátký úsek variant a charakter území není otázka změny rizika kolize z
pohledu výšky a lokalizace vedení řešena, neboť jsou potenciální rozdíly nevýznamné.
Zásadní jsou níže řešené důvody, které jsou blíže rozebírány.
V rámci biologického posouzení, bez ohledu na vymezení a ochranu biotopů v rámci EVL, lze
při zvážení množství taxonů, biotopů a jejich významu zastávat názor, že z pohledu významu
biotopů jako takových by byla nejvhodnější variantou ta ve stávající trase s rozšířením
ochranného pásma bez ohledu na biotop L9.2. Bezlesí s rašeliništi a mokřinami je na této
lokalitě považováno za nejvýznamnější a nejohroženější prvek, který v duchu objemu ploch a
populací představuje v území daleko ohroženější a významnější prvek, než je biotop L9.2,
který je zastoupen i mimo EVL.
V tomto ohledu je varianta I nevhodná nejen z důvodu ukončení vyřezávání dřevin v rámci
povinnosti údržby ochranného pásma (což je možno považovat za zástupný management se
zcela zásadním významem), ale také pro výrazně větší základy výškových stožárů, které by
představovaly větší ovlivnění mokřadů a biotopů v EVL. S tím souvisí také samotná
realizace, která by si vyžádala příjezdy a pohyb speciální těžké techniky.
Rozdíly ve variantách II a III jsou z výše uvedených důvodů malé, zde lze přihlédnout ke
skutečnosti, že zásahy do lesního porostu v místech s menším zastoupením, respektive
absencí biotopu L 9.2, jsou s menším negativním vlivem. Pokud se jedná o výskyty některých
ze zvláště chráněných druhů, nepředstavují tyto varianty významné rozdíly důležité pro jejich
srovnání.
Při vědomí limitu spočívajícího v ochraně prioritního stanoviště L9.2 v EVL Nadlesí je za
nejvhodnější považována varianta III. Avšak s upozorněním, že bude ukončen „management
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dřevin“ v rámci stávajícího úseku vedení vvn. Významným zmírňujícím opatřením je
skutečnost, že realizace varianty III v nové trase přinese nové bezlesí, které bude do jisté
míry představovat náhradní biotop za stávající úsek, který bez údržby postupně zanikne.
Lokalizace varianty III však není v tak silně podmáčeném prostředí a nevznikne zde stejně
hodnotný biotop, jako v případě varianty ve stávající trase.
Nabízí se možnost uložit údržbu dotčeného úseku (udržování bezlesí v cyklických
intervalech) jako kompenzační či zmírňující opatření. Tato skutečnost by však měla být
nejprve projednána s vlastníky dotčených pozemků a dotčenými OOP, nakolik je toto řešení
v praxi proveditelné.
Přechodové rašeliniště Z od EVL Nadlesí, RBC Prameniště u Hruškové (C-2)
Na lokalitě byly zjištěny chráněné druhy a druhy zapsané v Červeném seznamu prha arnika a
ostřice trsnatá. Doporučeno v rámci biologického dozoru dohlédnout na ochranu populace
rostlin, při realizaci prací koordinovat pohyb a zásahy na lokalitě.
Vymezení lokalit s doporučením instalace zvýrazňujících prvků
Jak již bylo uvedeno, nové vedení je z konstrukčních důvodů méně nebezpečné než vedení
stávající (dvě hladiny vodičů, trojsvazky). Potenciálně nebezpečným tak zůstává zemnící
vodič, na který lze uvažovat umístění zviditelnizujících prvků, tzv. „bird flippers“ (blíže viz
např. PRINSEN et al. 2011). V území však nebyl jednoznačně identifikován prostor, kde by
toto opatření bylo považováno za nezbytné. Není vhodné např. v místech paralelních vedení,
kde by ostatní vedení zůstala bez tohoto opatření (např. zasíťované okolí Kadaně). V dalších
úsecích vede vedení na řadě míst skryto pod horizontem, kde není nutné tyto prvky
instalovat. Z dalších míst, kde je dle zhotovitele vhodné umístit zviditelňující prvky („bird
flippers)“ na zemnící vodič, lze jmenovat údolí Teplé.

D.I.9. Vlivy na krajinu
Nadzemní vedení zvn bezesporu ovlivňuje krajinný ráz. Jako výrazně negativní je však
vnímáno jen v konkrétních specifických případech, především v čistě přírodním nebo v
přírodě blízkém území. V urbanizovaném technicky zasíťovaném území, jakým je lokalita
dotčeného území, jsou stožáry zvn zpravidla vnímány jako nedílná součást krajiny.
Optické vnímání vedení stožárů zvn se výrazně mění s každou změnou stanoviště
pozorovatele. Z některých pohledů splynou stožáry vedení v zákrytu v jediný. Již malá změna
stanoviště tuto situaci změní a budou tak převažovat pohledy, ze kterých naopak budou
vynikat dva a více vedle sebe stojících stožárů.
Vedení představuje liniovou stavbu s výraznými technickými prvky (stožáry vedení, vodiče),
které jsou viditelné zejména v otevřených úsecích krajiny. Stejně tak ochranné pásmo vedení
vytváří trvale vizuálně patrné průseky lesními porosty. Nová trasa vedení bude situována tak,
aby z pohledu krajinného rázu nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu nově vznikajícími
průseky. Realizací předkládaného záměru tudíž nedojde z hlediska vlivů na krajinný ráz
k významné změně oproti stávajícímu stavu.
Při hodnocení jsou užívány následující termíny (dle Vorel et al. 2006):
 Projev
Každá charakteristika kromě toho, že má určitý podíl na výrazu dané krajiny, se vyznačuje
projevem. Projev může být pozitivní, tzn., že daná charakteristika působí v celkové krajinné
scéně kladně, nebo negativní, případně neutrální. Pro hodnocení pozitivnosti krajinného
rázu podle zákona o ochraně přírody je rozhodující aspekt trvalé udržitelnosti dané
charakteristiky, kterou znak prezentuje.
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 Význam
Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu krajiny. Význam je
stanovován ve třech stupních podle následující stupnice: Znak zásadní je jev určité
charakteristiky krajinného rázu, jehož zastoupení je dominantní a který rozhodujícím
způsobem determinuje charakter krajiny. Jeho odstraněním nebo degradací by došlo
k celkové změně rázu krajiny. Znak spoluurčující je jev určité charakteristiky krajinného
rázu, jehož zastoupení je až dominantní. Může tvořit specifický doprovod složky zásadní,
jeho odstraněním nebo degradací by došlo ke změně celkového výrazu krajiny. Znak
doplňující je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který doplňuje zásadní a určující
znaky a hodnoty a spoluutváří tak krajinný ráz.
 Cennost
Znaky a hodnoty krajinného rázu, které jsou identifikovány v DKP, nemají z hlediska obdoby
stejnou cennost. Některé z nich můžeme proto označit jako jedinečné, jiné jako význačné
nebo běžné. Znak jedinečný je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který se vyskytuje
ojediněle v rámci státu a patří k nejvzácnějším hodnotám přírodním, kulturně – historickým
nebo estetickým. Znak význačný je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je
význačný v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu, avšak jeho
obdobu lze nalézt v různých lokalitách. Je zřejmé, že negativní zásahy do jedinečných
hodnot nebo jejich degradace budou považovány za konfliktnější, než zásahy do znaků a
hodnot, které takovou cennost nemají.
 Posouzení míry negativního vlivu
Pro ochranu krajinného rázu jsou důležité rušivé zásahy, které degradují význam pozitivních
znaků krajinného rázu nebo zesilují negativní působení stávajícího znaku negativního a
snižují pozitivní hodnoty přírodní, kulturně-historické nebo estetické. Jedná se o negativní
zásahy, u kterých je dále určována jejich míra. Pozitivní zásah do některého ze znaků je vždy
zásah v souladu s ochranou krajinného rázu a není třeba dále určovat jeho míru.
Míra negativních zásahů je dána konfliktností takových zásahů do pozitivních znaků
jednotlivých charakteristik a do rysů krajinné scény a dílčích scenérií krajiny, které byly
identifikovány v průběhu hodnocení v dané oblasti a ve vymezeném dotčeném krajinném
prostoru. Označení míry negativních zásahů se provádí empiricky na základě zkušeností
hodnotitele. Používá se pětistupňová škála pro označení míry negativního zásahu: žádný,
slabý, středně silný, silný a stírající zásah. I v případě silného vlivu, který je však
hodnocen jako neutrální či dokonce pozitivní, je tedy míra negativního ovlivnění hodnocena
jako nulová (žádná).
Vyhodnocení pro jednotlivá místa krajinného rázu
Sokolov – Hrušková
S výjimkou krátkého úseku u rozvodny je stavba v trase původního vedení. Stávající vedení
prochází po svazích mimo frekventované polohy. Samotné území stavby bude nejvíce
postiženo v místech, kde trasa prochází lesním porostem. Bude jednak o cca 15 m rozšířen
stávající průsek ochranného pásma, v blízkosti rozvodny bude vytvořen průsek zcela nový.
Vzhledem k celkovému rozsahu kácení, běžné kvalitě stávajících porostů a umístění mimo
vizuálně významné či frekventované polohy se jedná o zásah s lokálním významem. Vyšší a
celkově robustnější nosné konstrukce budou znamenat silnější negativní projev technického
prvku s vlivem na vztahy v krajině, měřítko, atmosféru krajiny. Oproti stávajícímu stavu lze
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změnu hodnotit jako slabě negativní. Umístěním vedení dojde k zesílení stávajícího narušení
horizontu při pohledu ze severního břehu jezera Michal, území sezónně rekreačně intenzivně
využívaného. Vzhledem k pozorovací vzdálenosti cca 1 km a přítomnosti stávajícího vedení
se i v tomto případě jedná o slabě negativní vliv.
Hrušková – Bochov
Stavba v trase původního vedení, nově trasovaný úsek u Nadlesí. Rozšíření pásu bezlesí
ochranného pásma bude v tomto úseku nutno provést z celé trasy v největším rozsahu,
v délce několika kilometrů. Oproti stávajícím cca 54 m by nově pásmo mělo mít šířku cca 70
m. S ohledem na celkovou rozlohu lesů v území je možné i takový negativní zásah hodnotit
jako slabý. Vlastní takto dotčené plochy se nacházejí v náhorních polohách a na svazích,
situovány i orientovány mimo frekventované polohy. Díky stínění vzrostlými dřevinami budou
průseky i při rozšíření ze vzdálenějších míst viditelné jen omezeně. Pokud jde o samotné
nosné konstrukce vedení, které jsou mohutnější a o několik metrů vyšší než stožáry stávající.
Při definitivním uplatnění lze očekávat, že se pozitivně uplatní skutečnost, že jsou obvykle
vnímány v krajině na pozadí zalesněných svahů, které významně redukují jejich výsledný
negativní projev.
Obecné hodnocení vlivu na lesní porosty neplatí v případě stavbou protínaného zvláště
chráněného území EVL Nadlesí, kde jsou smrčiny jedním s předmětů ochrany a dle závěrů
naturového hodnocení by jejich mýcení znamenalo jeho potenciálně negativní ovlivnění.
Z hlediska hodnocení krajinného rázu by se tedy jednalo o významné negativní ovlivnění
význačné hodnoty. Zadavatelem byly předloženy tři varianty řešení průchodu kritickou
lokalitou. Z hlediska dopadu na obecné hodnoty krajinného rázu jsou srovnatelné, podstatné
jsou závěry biologického hodnocení a hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000 (dále jen
„hodnocení“):
a) Vedení v původní trase s použitím vyšších konstrukcí (varianta 1). V této variantě se
v daném úseku nepočítá s rozšířením průseku ochranného pásma. Negativně se projeví
výrazně vyšší výška mohutnějších konstrukcí. Vzhledem k lokalizaci v málo osídleném
členitém terénu exponovaném mimo frekventované polohy bude dotčený prostor omezený a
negativní vliv mimo plochy vlastní stavby spíše slabý. Dle závěru hodnocení však hrozí silné
negativní ovlivnění předmětů ochrany EVL během stavebních prací. Variantu s ohledem na
tento závěr nelze uvažovat.
b) Vedení v nové trase jižněji (varianta 2). Také při této variantě dle závěru hodnocení
hrozí silné negativní ovlivnění předmětů ochrany EVL. Realizace bude navíc znamenat vznik
nového průseku, tedy zásah do lesního porostu a vizuální narušení místní krajinné scény.
Pokud jde o úsek procházející pastvinami, přeložkou vedení dojde k jeho vzdálení od
zástavby Nadlesí a zároveň od lokálního horizontu. Zde je proto možné změnu považovat za
přinejmenším srovnatelnou s původní trasou.
c) Vedení v nové trase jižněji, obchvat EVL (varianta 3). Oproti předcházející variantě je
zde uvažováno odklonění delšího úseku trasy. Hodnocení toto řešení podmíněně připouštějí.
Vizuálně se negativní zásah projeví v členitém terénu pouze lokálně - bude narušena
atmosféra místa, vznikne nový, nepřirozeně tvarovaný krajinný prvek. Dotčení hodnot
krajinného rázu bude slabé. Část úseku vedená dále pastvinami je shodná s předchozí
variantou, řešení je zde bez negativního vlivu.
V rámci celého posuzovaného vedení je jako významnou hodnotu nutno označit otevřenou
lesoluční náhorní krajinu v okolí Nadlesí, Slavkova, Hlinky, Nových Kounic, Německého
Chloumku. Objekty elektrovodu jsou zde v rozlehlých plochách prakticky jediným technickým
prvkem, který celkově působivou scenerii zvlněné harmonické krajiny s dalekými výhledy
narušuje. Konkrétní zásadní střet je patrný v případě kulturně-historicky významného místa
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popraviště nad Horním Slavkovem, kde vedení prochází na horizontu v těsné blízkosti. Další
zvýšení a větší robustnost konstrukcí, navíc spolu se zesílením vodičů, tyto hodnoty
krajinného rázu na většině úseků významně poškodí. Kromě středně silného negativního
vlivu na kulturní prvek popraviště je obdobně vyhodnocen i vliv na krajinnou scénu, horizonty,
vztahy v krajině, přírodní tvary a dominanty. Nutné je použití uvažovaných stožárů nejnižší
možné výšky, kterými by se eliminoval alespoň přesah siluet přes okolní horizonty.
Bochov – Bošov
Stavba v trase původního vedení. V daném úseku prochází trasa v souběhu
s frekventovanou komunikací. Význam stávajícího elektrovodu, přestože je v otevřené krajině
v celé délce dobře viditelný, navíc běžně ve střetu s horizonty, je dominantní silnicí a
provozem na ní potlačen. Zkapacitněním, tj. zejména vyšší robustností a výškou nových
konstrukcí dojde k slabému zesílení negativního vlivu na ráz území – hodnotu krajinné scény,
celkovou atmosféru, kulturní dominanty, horizonty, vztahy v krajině. Nedojde však k zásadní
změně stávající situace. Díky trasování otevřenou krajinou dojde jen ojediněle ke kácení
nového ochranného pásma.
Stávající vedení prochází v blízkosti hradu Hartenštejn, mírně snižuje jeho význam coby
krajinné dominanty. I zde se mírně negativně projeví vyšší robustnost a rozměry nových
konstrukcí, změna není zásadní. Obdobně bude dotčen méně významný krajinný prvek pomník padlým hrdinům z 1. světové války. Silueta historického jádra sousedního Bochova
stavbou dotčena nebude.
Bošov - Podbořanský Rohozec
Stavba v trase původního vedení. Prochází v členitém terénu, z velké části území je proto
stíněno reliéfem a vzrostlou zelení. Výrazněji se projevuje v některých dálkových pohledech
v místech překonávání horizontů a na otevřených plochách zemědělské půdy.
Z frekventovanějších míst se jedná o místa často značně vzdálená. Změnou typu konstrukcí
dojde k mírnému zesílení negativního projevu technického prvku v krajině (krajinná scéna,
dominanty, horizonty, měřítko, vztahy), změna není zásadní. Valeč s historickou zástavbou,
nejvýznamnější kulturní dominanta území, leží zcela mimo vliv stavby. Díky trasování
otevřenou krajinou dojde jen ojediněle ke kácení nového ochranného pásma.
Podbořanský Rohozec – Vintířov
Stavba v trase původního vedení. Mírně zvlněná, velmi otevřená krajina s četnými dalekými
výhledy. Vedení je zdaleka viditelné, místy na horizontu. Prochází nicméně stranou
frekventovaných míst, pozorovací vzdálenosti a tedy i vliv na celkový charakter krajiny je
obecně málo významný. Změnou typu konstrukcí se situace zásadněji nezmění, zvýrazněním
technického prvku dojde k slabému zesílení jeho stávajícího negativního vlivu na hodnotu
krajinné scény, dominant, horizontů, na harmonické měřítko a vztahy v krajině. Díky
trasování otevřenou krajinou dojde jen ojediněle ke kácení nového ochranného pásma.
Vintířov – Vinaře
Stavba v trase původního vedení. Prochází neosídleným územím po úpatí nebo úbočí
Doupovský hor. Vnímáno je nejčastěji na jejich pozadí, z frekventovanějších míst až ze
vzdálenosti téměř 1 km. I v případě překonávání horizontů se tak projevuje jen málo výrazně.
Jen z nemnoha míst je také viditelný průsek ochranného pásma, z příčných pohledů je
okolními porosty stíněn. Realizací stavby se nynější stav změní jen málo, vliv lze hodnotit
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jako slabý. Zesílen bude negativní vliv na hodnotu krajinné scény, dominant, horizontů, na
harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Vinaře - Vernéřov
Vedení v nové větvi paralelně se stávajícím. Pro území v okolí stavby je charakteristická
vysoká hustota elektrovodů různých typů. V blízkosti rozvodny Hradec jsou až zcela
dominantním, určujícím prvkem krajinné scény. Zejména zde vybudováním nového vedení
nedojde v rázu krajiny k vnímatelné změně. I dále k severu trasa prochází vždy v souběhu se
stávajícími vedeními obdobného typu, stavbou nevzniknou v krajině nové krajinné dominanty.
Bude však posílen projev prvků stávajících. Významněji se tato skutečnost projeví v dílčích
pohledech z míst s uzavřenou či polootevřenou krajinnou scénou. Z frekventovaných míst je
takovým případem údolí Ohře u Kadaně při pohledu z města. Samotné hodnotné městské
panorama se do konfliktu se stavbou na opačném břehu nedostává.

Souhrnné vyhodnocení vlivů na krajinný ráz
Předložený záměr v celé své délce představuje do určité míry zesílené současného
negativního dopadu na ráz okolní krajiny. Negativně se projeví zvětšená robustnost a výška
objektů a v dílčích úsecích i navýšení celkového počtu konstrukcí. Z charakteristických znaků
budou dotčeny zejména stav horizontů a celková atmosféra krajiny, harmonické měřítko a
vztahy v krajině, přítomnost negativních dominant, podíl neurbanizovaných ploch, lokálně
také přírodní hodnoty. Jedná se prakticky vždy o znaky běžné hodnoty, narušení je téměř ve
všech případech slabé, v jediném hodnoceném úseku střední. Jedinou výjimkou je středně
silný zásah do význačné hodnoty místa kulturně-historického významu popraviště u Horního
Slavkova.
Ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění lze vlivy záměru shrnout:
Rysy a hodnoty krajinného rázu
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na přírodní hodnoty
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

negativní vliv záměru
střední
slabý
žádný
slabý
střední
slabý
střední

Na základě výše uvedené analýzy lze ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění konstatovat, že navrhovaný záměr přinese až středně silné negativní ovlivnění
některých z charakteristických rysů krajinného rázu, který v dané oblasti dosahuje
obecně běžných hodnot. Realizace záměru je přípustná při splnění následujících
podmínek:
 budou použity nosné konstrukce nejnižší možné výšky
 budou přijata kompenzační opatření navržená biologickým hodnocením
 konečné provedení nosných konstrukcí bude v matné barvě šedozelených odstínů
tmavých nebo světlých podle výsledného umístění objektu
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ve fázi provozu záměru bude u podpěrných bodů, které jsou situovány na orné půdě,
ponechávána v prostoru ochranného pásma vedení dřevinná zeleň a keře do 3 m
výšky
v případě souběhu s jiným vedením bude prověřena možnost sjednotit typy nosných
konstrukcí

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V ochranném pásmu trasy vedení bylo v rámci provedených prohlídek nalezeno několik
drobných hospodářských a technických objektů. Vzhledem k účelu těchto objektů a zařízení
nelze předpokládat jakoukoliv změnu interakce těchto objektů.
Ačkoliv trasa vedení prochází územími, kde nelze jednoznačně vyloučit archeologické
nálezy, je pravděpodobnost takového nálezu vzhledem k relativně bezvýznamnému rozsahu
zemních prací malá.
Trasa záměru prochází ve stávající trase krajinnou památkovou zónou Valečsko. Vzhledem
k již existujícímu vedení V223/224 v tomto úseku se vliv na tuto zónu nepředpokládá.
Lokalita záměru se vyhýbá známým oblastem, geologickým a paleontologickým památkám. V
případě nálezu v průběhu výstavby bude postupováno obdobně jako při nálezu
archeologických památek.
Při realizaci záměru (v průběhu zemních prací) nelze vyloučit možnost archeologického
nálezu. Území dotčené výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu §22
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu
uvedeného zákona bude nutné stavbu od jejího zahájení sledovat a v případě narušení
archeologické struktury situaci prostřednictvím oprávněné organizace kresebně, fotograficky
a písemně zdokumentovat, včetně provedení archeologického výzkumu.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
příhraničních vlivů
D.II.1. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.
Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem ochranného pásma záměru. Širší
rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu. V přímo
dotčeném území (ochranné pásmo záměru) lidé nebydlí, v širším území (vizuální kontakt se
záměrem) se může záměr dotknout řádově sta až tisíce obyvatel.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, očekávané vlivy na
obyvatelstvo jsou proto spíše rázům blízké okolí vlastní stavby po jejím dokončení je vznik
psychologického, majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či estetického. Vlivem
přesahující technické dominanty v okolní krajině. Míra estetického vnímání této skutečnosti je
faktorem subjektivním. Vyloučit nelze ani pozitivní hodnocení dané skutečnosti.
Za zanedbatelný nebo téměř nulový lze považovat vliv nového vedení na půdu, vodu,
horninové prostředí a přírodní zdroje, protože tyto nebudou výstavbou ani provozem dotčeny.
Po realizaci záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu na flóru, faunu a
ekosystémy. Nelze očekávat, že by tyto vlivy překročily únosnou mez a způsobily nevratné
změny v přilehlých a vzdálenějších ekosystémech.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky nejsou předpokládány, případné vlivy se budou
uplatňovat pouze během výstavby.
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

179

V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV
na dvojité vedení 400kV

Dle výše uvedených rozborů jednotlivých vlivů lze konstatovat, že záměr výstavby vedení
nebude mít výrazný dopad na veřejné zdraví, flóru, faunu a ekosystémy, což je dokladováno
v textu Dokumentace. Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na
základě realizace všech ve studiích prezentovaných doporučení a využitím nejlepších
dostupných technik (viz kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů). Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí
je malý až zanedbatelný.

D.II.2. Údaje
o
možných
významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

vlivech

Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících
státní hranice.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nadstandardních stavechxxxxx
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
 Výstavba
Rizika havárií spojená s výstavbou vedení zvn jsou minimální a při respektování základních
pravidel při manipulaci s ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího
technického stavu pohonných jednotek vozidel a mechanizmů používaných na staveništi, při
skladování rizikových materiálů včetně odpadů, je lze považovat za nevýznamné.
Rizika havárií z hlediska potencionálního ohrožení povrchových nebo podzemních vod
spojená s výstavbou vedení 400kV jsou minimální. Při respektování základních pravidel při
manipulaci na staveništi s ropnými látkami nebo materiály, které mohou ovlivnit pH
povrchových vod, při zajištění odpovídajícího technického stavu pohonných jednotek vozidel
a mechanizmů používaných na staveništi, při skladování rizikových materiálů včetně odpadů,
je lze považovat za nevýznamné. S minimalizací tohoto rizika se počítá i při umísťování
stožárů dále od břehů vodních toků a mimo ochranná pásma I. stupně vodních zdrojů.
 Provoz
Nadzemní vedení elektrické energie představuje v období provozu minimální míru rizika
havárie. Vlastní provoz vedení nemůže být příčinou havárie ani při výskytu mimořádných
stavů, proti kterým je vedení dokonale jištěno a chráněno.
Pouze nepředvídatelné události jako například extrémní klimatické podmínky, havárie letadla
apod. mohou způsobit přetržení vodičů vedení či demolici stožáru. Při takovéto události by
vzniklo krátkodobé nebezpečí úrazu elektrickým proudem (ve zlomcích vteřiny) pro osoby a
zvěř, případně nebezpečí vzniku požáru, v bezprostřední blízkosti místa pádu vodiče.
Časové rozpětí ohrožení je dáno nastavenou reakční dobou ochran vedení, které zajistí
automatické vypnutí vedení při odchýlení od sledovaných provozních podmínek, ovšem ani
při této události nedojde ke škodám na životním prostředí a dopad se projeví pouze na
výpadcích rozvodné sítě.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení 400kV lze specifikovat převážně ve
stadiu realizace díla. Pro jejich vyloučení je nutné vypracovat podrobný plán organizace
výstavby, obsahující mimo jiné určení a vyčíslení množství vzniklých odpadů včetně
konkrétního způsobu jejich likvidace, optimální stanovení přístupových tras na staveniště,
preventivní opatření a příslušný kontrolní mechanizmus proti úniku ropných látek z
dopravních prostředků a stavebních strojů.
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů spočívají v těchto oblastech:
- vedení trasy záměru trasou souběžnou se stávajícím vedením;
- vedení trasy ve stávající trase vedení;
- minimalizace prostorových nároků vedení;
- dodržení všech zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu s ohledem na
ochranu životního prostředí a veřejného zdraví;
- stanovení příjezdových cest k jednotlivým stožárům;
- stanovení nezbytného rozsahu kácení dřevin rostoucích mimo les a prořezu vzrostlé
zeleně;
- kvantifikace materiálových a surovinových nároků na provedení stavby včetně nátěrových
hmot, které budou v rámci realizace použity;
- stanovení množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během výstavby a určit způsob
jejich využití nebo odstranění v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění. V
maximální míře preferovat využití odpadů jako druhotné suroviny;
- zpracování časového plánu realizace stavby.
Výsledkem procesu posouzení vlivů na životní prostředí může být dále řada zdůvodněných
opatření, zaměřených na ochranu jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví.
Tato opatření se stanou součástí podmínek navazujících správních řízení a budou při
přípravě, výstavbě i provozu záměru provedena.
Základní opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů při
výstavbě spočívají v těchto oblastech:
- při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby (ZOV);
- manipulaci s vodícími lany (montáž, demontáž u stávajícího vedení) provádět maximálně
šetrně ve vztahu k okolní přírodě;
- při výstavbě bude zvolena technologie zatahování pomocným lankem. Pomocné lanko
bude přepraveno přes lokalitu pěší osobou, loďkou apod. Na lanko bude navázáno
pomocné konopné lano. Na konopné lano je navázáno montážní respektive zatahovací
lano a následně na něj vlastní vodiče. Před stožárem je umístěn naviják, za stožár jsou
umístěna lana s brzdou, na stožáry jsou umístěna pomocná zařízení obdoby kladky a na
ně navléknuto pomocné konopné lano. Pomocí motorového navijáku jsou lana a po něm
vodič natahovány na stožár. Za použití této technologie nedochází k pojezdu těžké
techniky v blízkosti vodních toků, významných lokalit aj.
- v případě odkrytí archeologických nálezů při provádění zemních prací informovat příslušný
orgán státní památkové péče a umožnit provedení záchranného archeologického
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-
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-

-

průzkumu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších
předpisů;
kácení dřevin provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu přednostně v období
vegetačního klidu (listopad – březen). Postupovat v souladu s ČSN DIN 18 920 (ochrana
stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních činnostech);
v maximální možné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby a preferovat
jejich využití jako druhotné suroviny. Výkopovou zeminu použít k terénním úpravám v okolí
výstavby stožáru. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky;
průběžně kontrolovat technický stav používaných stavebních a dopravních mechanismů a
jejich vybavení prostředky pro likvidaci případných úniků pohonných hmot anebo olejů,
všechny mechanismy, které se budou pohybovat na území dotčené stavbou, musí být v
dokonalém technickém stavu. Bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v
těchto územích.
stavební stroje a mechanizmy budou používat pouze ekologická maziva a oleje;
veškerou údržbu a opravy stavebních a dopravních mechanismů včetně doplňování
pohonných a mazacích hmot provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům,
zásadně mimo obvod stavenišť. Zjištěné úniky budou neprodleně lokalizovány, ohlášeny a
odborně sanovány;
dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v
průběhu provádění zemních prací;
zajistit pravidelné proškolování zaměstnanců dodavatele stavby v oblasti dodržování ZOV
a havarijního plánu. Provádět pravidelnou kontrolu dodržování ZOV a znalosti havarijního
plánu.

Při provozu přenosového vedení lze nepříznivý vliv na životní prostředí, kterým je údržba
ochranného pásma vedení, omezit v těchto oblastech:
- šetrně provádět výřez s důslednou likvidací vyřezaných náletových křovin a keřů;
- při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných
vodám (viz příloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění). Zajistit
odstranění veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s požadavky
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů;
- udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve
stanoveném nezbytně nutném rozsahu.
Technická opatření:
Ochrana vod

 Při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními a jejich důsledným dodržováním omezit
riziko i drobného úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů.
Na místě stavby bude k dispozici dostatečné množství sanačního materiálu a vodotěsných
nádob pro případ úniku;
 V prováděcím projektu bude nezbytné specifikovat případné negativní vlivy stavby na
vodní režim lokality a navrhnout opatření k jejich eliminaci;
 V období výstavby věnovat zvýšenou pozornost případným znečišťujícím látkám
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 Křížení vodních toků a ploch, je nutné ji projednat s příslušným vodoprávním úřadem
(podle §17 zákona č. 254/2001 Sb.);
 V blízkosti vodních toků je nutné dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a
montážních činností a důsledně šetřit břehové porosty. Případné kácení břehových
porostů v místech křížení vodních toků a ploch, ať už pro provádění vlastní stavby, nebo
při následném provozu vedení, předem projednat se správci a vlastníky příslušných
vodních toků a ploch;
 V záplavovém území (v údolních nivách) vodních toků nebude skladován stavební nebo
jiný materiál, ropné ani jiné látky, nedojde ke znečištění toků a okolních pozemků. Dřevní
hmota z odstraňovaných břehových a doprovodných porostů musí být ihned odvážena
z údolních niv. Práce natahování nových vodičů přes vodní tok Ohře budou oznámeny
v dostatečném předstihu správci toku;
 Přechody vodních toků a pozemků, na nichž se nacházejí vodní toky a sousedních k nim
dotčených ochranným pásmem vodních zdrojů a záplavových území podléhá
vodoprávnímu souhlasu dle §17 zákona č. 254/2001Sb. v platném znění. Žádost bude
podána dle vyhlášky č.432/2001Sb;
 V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení)
bude proveden hydrogeologický průzkum a navržena opatření k ochraně kvality a kvantity
vod. V průběhy realizace záměru bude zakládání stožárových patek prováděno tak, aby
nedošlo k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
 V průběhu vlastního provozu záměru bude údržba stožárů a vodičů prováděna tak, aby
nedošlo k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
 V rámci zpracování realizačního projektu bude třeba vypracovat havarijní plán. V něm
budou vytipovány možné negativní vlivy realizace stavby s dopadem na jakost
podzemních a povrchových vod a uvedena opatření pro jejich eliminaci. Zároveň zde
budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy k odstranění jejích
škodlivých následků;
 Při provádění nátěrů stožárových konstrukcí je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke
kontaminaci zeminy v okolí stožárů nátěrovými hmotami při jejich manipulaci nebo jejich
zbytky z odložených obalů. To platí i pro následné provádění nátěrů v rámci provozní
údržby;
 Ve vodohospodářsky významných územích (zátopová území, vodní toky) nesmí být ani
krátkodobě opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není
přípustné jejich parkování. Pro parkování a opravy musí být zřízen stavební dvůr, který
musí být situován mimo toto území.
Ochrana ovzduší

 V období výstavby zajistit dodržování opatření pro zamezení prašných emisí jako jsou
např. přeprava sypkých materiálů, čistota komunikací a vozidel, volné skladování
sypkých materiálů atd.;
 V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských sídlišť;
 V případě potřeby zajistit skrápěním snížení sekundární prašnosti stavenišť a
příjezdových komunikací;
 Neponechávat motor nákladních automobilů v chodu, stojí-li vozidlo na místě stavby
stožáru.
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Ochrana soustavy NATURA 2000

 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.
 Zemnící vodiče dvojitého vedení zvn 400kV budou v případě potřeby 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).
 Při souběhu vedení V223/224 se stávajícím vedením 400kV je doporučeno po dohodě
se správcem linky 400kV (typ delta), 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 v místech určených ornitologickou studií 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.
 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.
 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.
 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.
 U každého stožáru bude ve všech EVL minimalizován pojezd v biotopech na nezbytně
nutnou míru. Kolem stožárů budou položeny pevné geotextílie kam budou ukládány
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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 kolem stožáru rozhrnována. Po odstranění
materiálu a geotextílie 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.
 Zejména v území EVL v rámci údržby ochranného pásma 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 zásazích
je i nadále nutné monitorovat výskyt těchto druhů, neboť u většiny je jejich likvidace
dlouhodobou záležitostí. V případě opětovného výskytu provádět cyklické odstraňování.
 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 dojde
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 geotextílii, 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 zde bude
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.
 Při demolici stožáru č.193, 194 a 195 v původní trase vedení přímý pojezd techniky je
nutno vyloučit. Při přístupu ke stožárům č. 193 a 195 volit po stávajících lesních cestách,
ke stožáru č. 194 je patrně nejpříznivější cesta ze severní stávající lesní cesty.
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 geotextílii, 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
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s příslušnými pracovníky ochrany přírody (SCHKO Slavkovský les, Krajský úřad
Karlovarského kraje).
 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.
Ochrana přírody, ekosystémů a krajiny

 V případě všech druhů ptáků platí dle §5a zákona 114/1992 Sb. přímá ochrana jejich
hnízd a hnízdění jako takového. Z tohoto pohledu je požadováno, aby zásahy do
dřevinné vegetace probíhaly mimo období hnízdění ptáků, tj. mimo 1. 4. až 31. 7. Toto
omezení lze upravit dle aktuálních podmínek. Na popsaných významných lokalitách je
nezbytně nutné vést příjezdové cesty mimo hlavní výskyty zvláště chráněných druhů,
obvykle podmáčených lokalit. V případě nutnosti provést transfer části populací rostlin.
 Při kácení dřevin je doporučeno, aby plochy na území vyjmenovaných významných
lokalit nebyly mulčovány. Z dlouhodobého hlediska je potřeba vyřezanou dřevní biomasu
z území odstraňovat, neskladovat ji zde, neštěpkovat, ani nepálit.
 U vymezených významných lokalit je nezbytně nutné, aby práce probíhaly za účasti
odborného biologického dozoru stavby (biolog, botanik). To proto, aby byly
minimalizovány případné negativní vlivy na tato území a zde se vyskytující zvláště
chráněné druhy. Odborný dozor je doporučen s ohledem na plnění udělených výjimek,
které jsou pro tento záměr potřebné, a pro provádění technických nebo jiných opatření
na ochranu zvláště chráněných druhů (načasování záměru, vytyčení výskytu ZCHD
rostlin v rámci lokalit a blízkosti pojezdů či stožárů, v nejkrajnějším případě jejich
přesazení apod.). Z provádění biologického dozoru musí být veden podrobný deník, ze
kterého bude zřejmé, kdy byly prováděny návštěvy území, v jakém období, jaké byly
prováděny činnosti –(transfer, případný počet transferovaných rostlin, kde byly
přeneseny apod.). Biologický dozor a zásahy na lokalitách je doporučeno průběžně
konzultovat ve spolupráci s pracovníky příslušných orgánů ochrany přírody.
 K případné kompenzační výsadbě dřevin je vhodné podotknout, že by neměla být
v žádném případě uplatňována na pozemcích s výskytem zbytků reliktní stepní
vegetace, vegetace starých pastvin a v mokřadních biotopech.
 Stožáry vedení budou umístěny tak, aby nestály v ose biokoridorů, ale optimálně co
nejdále od osy. Totéž platí pro vodní plochy a toky, kde je doporučen dodržet odstup
min. 6 m od hrany těchto biotopů.
 V případě požadavků výsadeb je doporučeno preferovat vznik lesostepních biotopů.
Nižší keřové a stromové patro je vhodné vytvořit dle stanovištních podmínek z druhů
místní provenience.
 Jako jedno z možných opatření je vhodné navrhnout vytvoření nových hnízdních
možností pro některé dravce. Je možné navrhnout instalaci jednoho až dvou umělých
hnízd (podložek) v úseku mezi Mašťovem a Vinařemi. Výrobu a instalaci budek a hnízd
by měl provést biolog dle příslušných parametrů (viz ZÁVALSKÝ et al. 2004). Záleží na
technických možnostech řešení.
 V místech, kde vedení protíná některé vodní plochy a toky je doporučeno opatřit vedení
optickými zvýrazněními vodičů, respektive vrchního zemnícího lana na vedení, čímž se
minimalizuje riziko kolizí s vodiči. Vhodnou formou zvýraznění jsou zviditelňující prvky
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(„bird flippers“). Akustické rušení není doporučeno, jedná se o neefektivní a zbytečné
opatření.
 Dále jsou doporučena již dříve zmíněná opatření, tj. v blízkosti vodních toků dbát
zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a montážních činností a nezasahovat do
břehové hrany, řešit umístění stožárů mimo osy koridorů a mimo břehové hrany vodních
toků. Citlivě volit přístupové komunikace, s využitím existujících cest a s preferencí
pohybu po polních monokulturách mimo travnaté a mokřadní plochy a plochy
s křovinami, mokřady, kácet dřeviny v období vegetačního klidu. Deponovat zeminu
mimo prostor niv a navazující aktivní inundačních území podél toků.
 Dále lze shrnout, že trasování stávajícího zvn pro terestrické bezobratlé nepředstavuje
riziko, ale naopak (v jistém slova smyslu) východisko jejich další perspektivy v regionu.
To se týká zejména druhů s vazbou na bezlesí, křovinaté stráně, příp. mokřady.
Uvažované posílení zvn (v návaznosti na stávající trakci a s ohledem na rozšíření
udržovaného bezlesí) lze považovat, z hlediska bezobratlých, v další perspektivě za
vítané.
 V případě dotčení mokřadních stanovišť lze doporučit technologie, které budou
minimalizovat zásahy do biotopu (viz vedení na stožárech, které nebudou situovány do
mokřadu; tažení lan vodičů tak, aby nedošlo k dotčení mokřadů apod.).
Ochrana půdy

 Minimalizovat řešení manipulačních pásů v úsecích po spádnici, volbou umístění
stožárových míst přizpůsobit terénu tak, aby byly minimalizovány nutné přístupy a řešení
spojitých manipulačních pásů po spádnici a tyto zásady včetně návrhů protierozních
opatření rozpracovat v ZOV stavby.
 V prostoru jednotlivých stožárových míst šetrně skrýt ornici, dle inženýrsko-geologického
průzkumu;
 Na montážních místech na zemědělské půdě skrytou orniční vrstvu po ukončení výstavby
rozprostřít okolo stožárových míst;
 Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního
stavu či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto
jinak.
Ochrana lesů

 Stanovit rozsah nezbytného smýcení lesních porostů, smýcení omezit pouze na plochu
trvalého záboru pro výstavbu;
 Smýcení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu, vyloučit kácení
v hnízdním období (březen – červenec);
 Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého a
dočasného záboru;
 Dočasné zábory umisťovat mimo PUPFL;
 Zajistit následnou péči o dotčené lesní porosty. Podpořit vytvoření náhradního lesního
pláště.
Odpadové hospodářství

 Prováděcí dokumentace musí obsahovat vyčíslení předpokládaného množství vytěžené
zeminy a její maximální využití v místě stavby;
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 Dřevní hmota vzniklá jako vedlejší produkt z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les
bude během výstavby po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně využit jako palivo
(dřevo);
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.
Kompenzační opatření

 Při údržbě nárostů dřevin pod elektrovodem je nutné provádět důsledné odstraňování a
likvidaci vyřezané hmoty;
 V případě nutnosti kácení vzrostlých stromů mimo les se navrhuje provést adekvátní
kvalitní náhradní výsadbu.
Jiná opatření
 Zásadní opatření je nutno formulovat již při zpracování dokumentace pro území resp.
stavební řízení v „Zásadách organizace výstavby“, který musí obsahovat jednoznačné
určení přístupových cest, montážních ploch, ploch zařízení staveniště a nepřehlédnutelně
musí specifikovat lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové techniky, případně
s úplným zákazem vjezdu této techniky. Dodavatel stavby je povinen tento plán projednat
s dotčenými obcemi a příslušnými orgány státní správy;
 Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby. Ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních
a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí
šetrných technologií).

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivůxxxxxxxxxxx
Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu
předkládaného oznámení nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o předkládaném
záměru. V příloze předkládaného oznámení je doložena Přehledová situace záměru, ze které
je patrný rozsah předkládaného záměru.
Zvláštní pozornost je věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr
charakteristické. Jde zejména o oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, oblast vlivů na
flóru, faunu a ekosystémy a dále oblast vlivů na krajinu. Tím je smysl zákona naplněn věcně.
Pro oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví byly vypracovány tyto studie:
 elektromagnetické pole,
 riziko úrazu elektrickým proudem,
 riziko úrazu jinými vlivy souvisejícími se záměrem „Vedení Vítkov – Vernéřov“,
 hlučnost provozu vedení zvláště vysokého napětí,
 vliv přítomnosti elektrického vedení jako chronického psychického stresujícího faktoru
ovlivňujícího pocit snížené bezpečnosti v místě bydliště.
Hodnocení bylo provedeno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví.
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V oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy byly vypracovány tato hodnocení:
 botanický průzkum,
 vlastní terénní průzkum,
entomologický průzkum,
 vertebratologický průzkum.
Hodnocení bylo provedeno autorizovanou osobou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
V Naturovém posouzení byla zpracována tato hodnocení:
 botanický průzkum,
 vlastní pozorování,
 zoologický průzkum,
 biologické posouzení
 entomologický průzkum.
Hodnocení bylo provedeno držitelem autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona.
Pro oblast vlivů na krajinu byla vypracována tato studie:
vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz.
Vyhodnocení bylo provedeno držitelem autorizace.
Dále byly zpracovány tyto studie:
akustická studie,
posouzení vedení V223/V224 typu DONAU hlediska požadavků Nařízení vlády č.
1/2008 Sb..
Při hodnocení byla použita standardní metodika EIA daná zákonem č. 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Použití uvedených způsobů vyhodnocení splnilo hlavní cíle předkládané Dokumentace,
posouzení negativních i pozitivních vlivů, které vyvolá realizace a provoz posuzované akce.
Informace o zájmovém území byly získány z mapových podkladů, z literatury, z konzultací
s příslušnými odborníky a z konzultací s pracovníky státní správy a samosprávy. Získané
údaje byly prověřeny a doplněny vlastním průzkumem lokality.
Při zpracování Dokumentace byly použity informace a údaje z následujících zdrojů:
 literatura a další písemné podklady,
 digitalizované podklady na CD-ROM a DVD-ROM,
 terénní průzkumy,
 osobní jednání,
 internetové stránky a odborné články.
Seznam použité literatury, podkladů a zdrojů
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- www.nature.cz
- www.uhul.cz
- www.chmi.cz
- www.chmu.cz
- www.szu.cz
- www.cuzk.cz
- www.geology.cz
- http://www.npu.cz/
- www.kr-ustecky.cz/
- www.kr-karlovarsky.cz/
- www.geofond.cz
- ms.sowac-gis.cz
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Fotodokumentace byla pořízena zpracovatelem Dokumentace v rámci prohlídek stávajícího
stavu předmětného nadzemního vedení 400kV, TR Vernéřov a TR Vítkov a souvisejícího
okolí.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování dokumentace
Při zpracování Dokumentace hodnocení vlivů realizace záměru výstavby dvojitého vedení
400kV na životní prostředí, se nevyskytla absence nebo zásadní nedostatek informací.
Ve fázi přípravy záměru nebyly známy některé detaily ryze technického charakteru, které
ovšem neměly významný vliv na zpracování této dokumentace a zásadně neovlivnily
formulaci závěrů a doporučení.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Jak je uvedeno v kapitole B.I.5., jedná se o zdvojení vedení 400kV mezi TR Vítkov a TR
Vernéřov. Předmětné vedení 400kV představuje rozsáhlou liniovou stavbu, kdy délka trasy
vedení je cca 80 km. Trasa je z převážné části vedena v koridoru současného dvojitého
vedení 220kV, které bude přestavěno na dvojité vedení 400kV. Nový koridor vedení vznikne
v souhrnné délce cca 13 km v úseku od TR Vernéřov po úroveň TR Hradec, v lokalitě
„Nadlesí“ a u zaústění do TR Vítkov.

E.I.1. Variantní řešení trasy vedení
EVL Nadlesí
Ze závěrů Naturového posouzení (viz příloha č. 8) vyplývá, že 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.
S ohledem na tyto 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 dopad na předměty ochrany pro variantu 0, I, II.
Varianta III v posuzovaném rozsahu nebude mít významně negativní dopad na
předměty ochrany evropsky významné lokality.
Lze tedy konstatovat, že Varianta III. Nová trasa byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
V rámci zpracování Dokumentace byla konzultována nově navržená trasa v lokalitě „Nadlesí“
s KÚ Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství a s CHKO Slavkovský
Les. Na základě této konzultace byly vydány souhlasy se změnou trasy (viz Příloha č. 11).

E.I.2. Variantní řešení typu vedení
Vzhledem ke skutečnostem uvedených v kapitole B.I.5. je zřejmé, že řešení záměru výstavby
dvojitého vedení 400kV za využití technologie podzemního kabelového vedení by trvale
poškodilo životní prostředí, a to mnohem závažnějším způsobem, než vedení nadzemní.

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

192

V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV
na dvojité vedení 400kV

F. ZÁVĚR
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty
ani průmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na okolní
prostředí a ovzduší.
Posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na přírodu a krajinu možný za předpokladu zajištění
navrhovaných opatření a podmínek tak, jak jsou obsaženy v jednotlivých kapitolách
dokumentace.
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G. VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného ČEPS, a.s.
zástupce oznamovatele
Ing. Andrew Gayo Kasembe
Elektrárenská 774/2
101 52 PRAHA 10
tel. 411 044 356
Název záměru:

„V223/224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV“
Charakter záměru:
Charakter záměru je posílení spolehlivosti energetické soustavy ČR a přenosového profilu
mezi transformovnami TR Vernéřov a TR Vítkov přestavbou stávajícího vedení 220kV
v délce cca 80 km.
Související záměry:
- Výstavba rozvodny 400kV v lokalitě Vernéřov
- Výstavba rozvodny 400kV v lokalitě Vítkov
Umístění záměru:
Kraj: Ústecký, Karlovarský
Okres: Chomutov, Louny, Karlovy Vary, Sokolov
Obec s rozšířenou působností: Kadaň, Podbořany, Karlovy Vary, Sokolov
Obec: Klášterec nad Ohří, Kadaň, Rokle, Vilémov, Radonice, Mašťov, Nepomyšl,
Podbořanský Rohozec, Vroutek, Lubenec, Valeč, Vrbice, Verušičky, Čichalov, Žlutice,
Bochov, Stanovice, Teplička, Bečov nad Teplou, Horní Slavkov, Loket, Sokolov
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, Nepomyšl, Chmelištná, Dětaň, Podbořanský Rohozec,
Vrbička, Horní Záhoří, Libkovice, 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, Horní Slavkov, Ležnička, Kfely u H. Slavkova, Ležnice,
Bošířany, Třídomí, Nadlesí, Hrušková, Vítkov u Sokolova
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Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 40 Umístění záměru vedení V223/V224

Základní údaje jsou následující:
Celková délka vedení:

cca 80 km

Jmenovité napětí:

400kV

Napěťová soustava:

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz

Ochrana před úrazem:

ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím

Vodiče:

ocelohliníková lana ve trojsvazku

Izolace:

izolátorové závěsy

Zemnicí lana:

ocelohliníková lana

Ochrana proti korozi:

žárové zinkování, nátěr

Základy stožárů:

betonové patkové

Ochranné pásmo (šířka):

je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajního vodiče
ve vodorovné vzdálenosti (zákon č. 458/2000 Sb., § 46): 20 m
Celková šířka OP pro dvojité vedení 400kV v běžné trase: 69,4
m

Stožáry:

ocelové samonosné příhradové šroubované konstrukce, typ
Donau

Základní výška stožáru:

46 m
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Obrázek č. 41 Typ stožáru Donau pro dvojité vedení 400kV

Nosný stožár
Stručný popis záměru
Nově navržená trasa vedení vychází z rozvodny TR Vernéřov jihovýchodním směrem, u
místa zvaného Špičák přechází vodní nádrž Kadaň (lomové body č. R6 a R7) a pokračuje
v souběhu se stávajícími vedeními ve směru obce 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/V224
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 R41.
Zaústění do TR Vernéřov
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,
míjí obce Pokutice a Kadaňská Jeseň. Zde kříží vedení V445/V446 a pokračuje směrem k
obci Rokle a u TR Hradec se lomí opět k jihozápadu a pokračuje v trase stávajícího vedení
V223/V224. Od překřížení vedení V465/V466 až po lom u TR Hradec vede nové vedení
téměř stále v souběhu se stávajícími vedeními 2x 400kV V465/466 a V445/V446.
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Nová trasa vedení v oblasti Nadlesí
Nová trasa vedení je navržena v oblasti Slavkovského lesa jižně od obce Nadlesí, tj. od
lomového bodu R35 po R39. Před i za tímto úsekem je vedení ve stávající trase vedení
V223/V224.
Zaústění do TR Vítkov
Od lomového bodu R41 je navržena nová trasa vedení až po zaústění od jihu do nové
rozvodny TR Vítkov.
Zhodnocení:
Náhrada stávajícího dvojitého vedení 220kV stavbou nového dvojitého vedení 400kV má
nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani
průmyslové odpady. Plánovanou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na okolní
prostředí.
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H. PŘÍLOHY
Příloha č.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Příloha č.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst.1
zákona č. 114/1992Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Příloha č.3. Závěr zjišťovacího řízení
Příloha č.4. Akustická studie, Akusting s.r.o.
Příloha č.5. Posouzení vedení V223/V224 typu DONAU hlediska požadavků Nařízení vlády
č. 1/2008 Sb.; E G U – HV Laboratory a.s.
Příloha č.6. Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví, RNDr. Alexander Skácel
Příloha č.7. Biologické posouzení záměru, Mgr. Radim Kočvara
Příloha č.8. Naturové posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb., Mgr. Adrián Czernik
Příloha č.9. Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, Mgr. Radim Kočvara
Příloha č.10. Mapová a grafická dokumentace
10.1 Celková situace
10.2 Přehledná situace
10.3 Stožáry typ DONAU
10.4 Fotodokumentace
Příloha č.11. Vyjádření obdržená v průběhu zpracování Dokumentace
11.1 Vyjádření Lesní závod Kladská
11.2 Vyjádření CHKO Slavkovský Les
Výše uvedené dokumenty jsou zařazeny jako samostatné přílohy.
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Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na
zpracování dokumentace:
Název a adresa zpracovatele dokumentace záměru:

Dr. Ing. Vladimír Skoumal
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, pod č. j. 102570/ENV/09
ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel. 583 224 091
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podpis zpracovatele Dokumentace

Spolupracující osoby:
Ing. Iva Michalová
ČEPS Invest, a.s.
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ČEPS Invest, a.s.
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V textu dokumentace jsou použity výstupy z Akustické studie (AKUSTNG, s.r.o.), Posouzení
vedení V223/V224 typu DONAU z hlediska požadavků nařízení vlády č. 1/2008Sb. (EGU –
HV Laboratory a.s.), Autorizovaného posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Alexander
Skácel), Biologického posouzení záměru (Mgr. R. Kočvara), Hodnocení vlivu záměru na
krajinný ráz (Mgr. R. Kočvara), Naturové posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb., Mgr.
Adrián Czernik.
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