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1. Úvod
1.1 Zadání
Předmětem předkládaného naturového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru: „Vedení 400 kV V413 –
zaústění do transformovny Mírovka " na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Zadavatelem hodnocení je Enviros, s.r.o., 130 00 Praha 3.
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska OOP podle § 45i odst. 1 ZOPK –
Krajského úřadu kraje Vysočina (Č.j.: KUJI 54835/2010) ze dne 5.8.2010. Uvedeným
stanoviskem podle § 45i odst. 1 ZOPK nebyl vyloučen významný negativní vliv záměru na
evropsky významnou lokalitu Šlapanka a Zlatý potok.

1.2 Cíl hodnocení
Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní
vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit, nebo
ptačích oblastí.

1.3 Postup zpracování hodnocení
Naturové hodnocení vychází zejména z textových podkladů pro oznámení, resp.
dokumentaci EIA a aktualizovaného mapového výkresu navržené trasy, jež byly dodány
zadavatelem posouzení, terénního průzkumu zájmového území (srpen 2010), konzultace na
středisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě (Ing. Hlaváč) a
zpracování dalších tištěných a digitálních dat o sledovaném území a hodnoceném záměru
(viz přehled použité literatury).
Terénní průzkum byl zaměřen na lokalitu části navržené trasy vedení zvn údolím
Šlapanky a navazující prostor EVL Šlapanka a Zlatý potok. V tomto prostoru byl proveden
základní popis charakteru biotopu, posouzení jeho vhodnosti pro vydru říční – předmět
ochrany EVL Šlapanka a Zlatý potok, podchycení případného výskytu vydry říční a
zhodnocení možností ovlivnění EVL Šlapanka a Zlatý potok realizací hodnoceného záměru.
Posouzení se metodicky opírá o ustanovení zákona č.114/1992 Sb., zák. 100/2001 Sb.,
v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 92/43/EHS a
metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise (viz MŽP ČR 2007, Kolektiv 2001,
2001a).
Podrobný popis jednotlivých aspektů projektového záměru a jeho vlivů na dílčí složky
životního prostředí nejsou předmětem tohoto naturového hodnocení dle §45i ZOPK. Tyto
informace jsou k dispozici v oznámení, resp. dokumentaci EIA záměru.

__________________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup czech s.r.o., Polívkova 15, 779 00 Olomouc
tel. 605-567905, http://www.ekogroup.cz

3

Posouzení vlivu záměru - „Vedení 400 kV V413 – zaústění do transformovny Mírovka“ na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

2.Údaje o záměru
2.1 Základní údaje
2.1.1 Název záměru
Vedení 400 kV V413 – zaústění do transformovny Mírovka.

2.1.2 Rozsah (kapacita) záměru
Jedná se o výstavbu nového dvojitého vedení zvlášť vysokého napětí 400 kV přípojným
bodem současného vedení ZVN 413 a transformovnou Mírovka v nové trase.

2.1.3 Umístění záměru
Navržené dvojité liniové vedení o délce cca 25 km přechází z přípojného bodu V 413
umístěného v blízkosti obce Habry kolem obce Kámen, Olešná a Knyk a obchází východně
Havlíčkův Brod k Baštinovu, kde končí v transformovně Mírovka.
Po zasmyčkování z bodu R1 na stávající vedení 400 kV V413 u stožárů č. 601 a 602 jižně
od obce Habry (zůstává jeden přechod silnice I.tř., dosavadní přechod se zruší), směřuje
navržené vedení jižně pod kótou 530,2 kolem lesa kde jde na katastr obce Kněž a přes místní
silnici, kolem kóty 558,4 přes bod R2 stále v přímém směru ve vzdálenosti cca 500 m míjí
větrnou elektrárnu Kámen a svahem Na Panské opouští katastr obce Kněž. Dále na katastru
Tis v lokalitě Hejnice u lesíka kříží trasu plynovodu DN 150 a obec Kámen je míjena
západně podél Lučického potoka za uvažovaným obchvatem obce I/38. Za bodem R3 přejde
trasu hlavního plynovodu (2x DN900 + DN 1000) a pokračuje v souběhu s ním přes silnici
I/38 v lokalitě Možlava – Ke Kamensku. Zde přechází na k.ú. Skuhrov a kříží plynovod,
pokračuje s ním stále v souběhu na lomový bod R6 přes údolí Skuhrovského potoka do k.ú.
Olešná, mezi lesíky a stoupá na lomový bod R7 a kolem kompresorové stanice plynovodu na
lomový bod R8 u lesa Branta. Zde přechází kolmo silnici do katastru Horní Krupé a na
lomový bod R9 na horizontu, v souběhu s plynovodem lokalitou Padrtě k lomovému bodu
R10 na k.ú. Zbožice a přes vodárenský zdroj V Kulinách na lomový bod R11 a R 12 (300 m
od okraje obce). V bodě R12 kříží paprsek T-mobile a pokračuje přes vrchol kopce kolem
lesíka na lomový bod R13 ve vzdálenosti cca 100 m jižně od okraje obce Zbožice v místě
kde rovněž přechází plynovod. Pokračuje 300 m východně v souběhu s plynovodem, který
potom kříží a opouští do lokality Za Tomšovem na k.ú.Knyk, kde se láme na jih a kříží trasu
kabelu a vedení zvn 110 kV na jeho východní stranu a přes trasu ropovodu kolmo na silnici
Knyk – Rožňák stále v souběhu s trasou 110 kV až do lokality Horní Švencovka. Odsud se
trasa láme jižně v souběhu cca 200 m se silnicí I/38, za vodojemem Rožňák a přechází na
k.ú. Havlíčkův Brod. Obec Olešná a Rožňák jsou tedy obejity východně a Zbožice západně.
Trasa v lokalitě U Vlkovska je vedena volným polem a po křížení s vedením vn (22 kV) jde
v jeho souběhu jižně přes lesní údolí Vlkovsko pod hrází rybníka Hajdovec. V lokalitě Na
Prachárně přechází kolmo silnici Havlíčkův Brod – Český Dvůr a prochází lesem Na
Občinách, kde se láme do bodu R19 a v lokalitě Na kopci přechází do souběhu s trasou vn
(22kV) až k nynější čerpací stanici PHM Lukoil u výjezdu z HB nad kruhovou křižovatku ve
směru na Přibyslav a Ždírec. Odsud nastává v území Pohledští Dvořáci technicky obtížný
přechod hlubokého údolí Sázavy a železniční trati Havlíčkův Brod – Brno a Havlíčkův Brod
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– Pardubice. Zde se trasa vedení dostává krátce na k.ú.Termesivy a do souběhu s JV
obchvatem města do lomového bodu R20. V lokalitě U Cihelny se trasa láme na jihozápad
kolmo na silnici na Herlify do lomového bodu R21. Odsud přechází do lomového bodu R22
přes údolí Šlapanky, které je vyhlášeno jako chráněná lokalita soustavy Natura 2000 s
ochranou vydry říční. Trasa vedení zvn obchází také třídírnu kameniva společnosti Chládek
a Tintěra v údolí Šlapanky. Město Havlíčkův Brod je míjeno východně. Vedení přechází
údolí potoka Šlapanky poměrně vysoko, ale směrově komplikovaně, protože je zde již velké
množství vedení různých napětí do rozvodny Mírovka, kterou posuzovaná trasa obchází
západně a do portálu transformovny je vedení zaústěno od jihovýchodu.
Umístění navržené trasy vedení zvn je patrné z následujícího obrázku.
Obr. 1: Situační mapa trasy navrženého vedení zvn (zdroj: archív Enviros s.r.o.).
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2.1.4 Stručný popis technického a technologického řešení záměru,
varianty záměru
Navržený záměr řeší novostavbu liniového vedení zvn 400 kV mezi koncovými body,
kterými jsou napojující bod na stávající vedení V 413 a transformovna Mírovka v blízkosti
města Havlíčkův Brod.
Celková délka záměru je cca 25 km. Účelem projektu je zajistit dostatečnou energetickou
dostupnost z přenosové soustavy 400 kV a dostatečnou energetickou přenosovou kapacitu
mezi oběma koncovými body záměru.
Základní údaje o technickém provedení záměru:
Celková délka vedení:
Napěťová soustava:

Jmenovité napětí:
Jmenovitá frekvence:
Maximální proudové zatížení:
Ochrana před úrazem:
- ochrana živých částí:
- ochrana neživých částí:
Vodiče:

Izolace:
Zemnicí lana:

Stožáry:

Ochrana proti korozi:

Základy stožárů:

dvojité vedení, cca 25 km
třífázová s přímo
uzemněným nulovým
bodem
400 kV AC
50 Hz
2500 A
polohou
uzemněním s rychlým
vypnutím
svazek lanových vodičů s
ocelovým jádrem a
opletením z hliníkové slitiny
izolátorové závěsy
ocelohliníková lana
kombinovaná s optickými
vlákny
jednodříkové, ocelové
příhradové konstrukce, typ
"Donau"
žárové zinkování, nátěr
(odstín bude zvolen s
ohledem na začlenění do
krajiny)
betonové dělené, hloubka
založení do cca 3,5 m podle
únosnosti podloží

Stavební řešení:
Vzdušné vedení je tvořeno řadou stožárů, nesoucích vodiče. Jedno vedení je tvořeno vždy
třemi fázovými svazkovými vodiči, dvojité vedení potom v počtu šesti fázových svazkových
vodičů. Stožáry vedení se dělí dle jejich funkce na kotevní a nosné.
Kotevní stožáry mají robustnější konstrukci a nacházejí se vždy v lomových bodech trasy
a dále v místech, kde to vyžaduje statický výpočet. Jejich hlavním účelem je jednak udržet
tíhové zatížení vodičů, jednak výslednice tahových reakcí vodičů ze sousedních úseků (a to i
v případě, kdy tah působí pouze jednostranně) a výslednice sil v lomových bodech trasy. Z
toho vyplývá, že čím větší je úhel lomu trasy, tím robustnější musí být konstrukce kotevního
stožáru.
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Nosné stožáry se nacházejí v přímých úsecích mezi lomovými body (kotevními stožáry) a
jejich hlavním účelem je udržet tíhové zatížení vodičů. Nosné stožáry jsou proto lehčí
konstrukce než stožáry kotevní.
Posuzované vedení zvn je tvořeno těmito dílčími částmi (stavbami):
Základy – budou provedeny z prostého nebo armovaného betonu do hloubky cca 2,5 m u
nosných a do cca 3,5 m u kotevních stožárů, s vloženým základovým dílem stožárové
konstrukce. V některých případech mohou být základy pilotové. Detailní provedení základů
stožárů bude navrženo až v prováděcí dokumentaci podle výsledků inženýrsko –
geologického průzkumu, provedeného v jednotlivých stožárových místech.
Plocha nadzemní části základů měřená vně zhlaví přesáhne 30 m2 (u kotevních stožárů
obou typů vždy, u nosných stožárů obou typů ve většině případů).
Uzemnění – jako přirozený zemnič slouží ocelové nárožníky stožárů vetknuté do
betonového základu. V případě nevyhovujících půdních podmínek se zřizuje přídavné
uzemnění ocelovým páskem nebo tyčemi.
Stožárová konstrukce – na vedení se předpokládá použití typových stožárů pro dvojité
vedení 400 kV konfigurace Donau nebo Soudek. Přednostně se předpokládá použití typu
Donau, zvláště pak v úsecích, kde vedení prochází oblastmi se zvýšenou námrazou. Vyložení
krajních vodičů (osy trojsvazku) od osy vedení u nosných stožárů je pro typ Donau 14,5 m,
pro typ Soudek 7,8 m.
Základní výška stožárů typu "Donau" je cca 41,5 metrů nad terénem. Tato výška je v
případě potřeby zvyšována tak, aby byla dodržena minimální výška vodičů nad terénem (12
m) resp. hygienické požadavky na intenzitu elektrického pole.
Stožárové konstrukce jsou samonosné příhradové šroubované konstrukce, vyrobené
z konstrukční oceli. Proti korozi jsou chráněny pozinkováním a nátěrem. Odstín nátěru bude
volen dle doporučení EIA a „Stanoviska MŽP“.
V běžné trase vedení mezi nosnými stožáry je šíře ochr.pásma vedení následující (měřeno
od krajního vodiče svazku):
Typ stožáru
Soudek
Donau
Celková šíře ochr. pásma

55,6

69,0

Fázové vodiče – budou voleny dle TN ČEPS, a.s. pro požadovanou min. přenosovou
kapacitu 2500 A a teplotu max. 80°C dle podmínek ČSN EN 50 341 – 3 – 19. Minimální
výška vodičů nad terénem pro tuto teplotu je dle uvedené normy 8 m.
Zemnící lana – vedení bude před atmosférickým přepětím chráněno dvěma zemnícími lany.
jedno lano bude klasické hliníkové lano s ocelovou duší, druhé bude OPGW.
Izolátorové závěsy – trasa vedení neprochází oblastmi se zvýšeným atmosférickým
znečištěním. Předpokládá se použití závěsu sestavených z keramických tyčových izolátorů.
V průběhu výstavby se používají zejména následující mechanismy: rypadlo, domíchávací
automobily dovážející beton, ponorný vibrátor a dieselagregát, elektrické utahováky,
nákladní automobily, traktor, navíjecí a brzdné zařízení, montážní plošina, mobilní výsuvný
jeřáb. Natažení konstrukčních a nosných lan a vodičů lze v případě potřeby přechodu přes
hluboká a nepřístupná údolí provést bezkontaktně. Odpadne přitom potřeba kácení zeleně v
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trase tam, kde to není třeba, zde je míněno především údolí Šlapanky s EVL Špalanka a
Zlatý potok.
Podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je podél
vedení zvn vylišeno ochranné pásmo. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče na obě jeho strany 20 m
pro napětí do 400 kV včetně.
V ochranném pásmu vedení je dle citovaného zákona zakázáno (vybrány pouze
skutečnosti relevantní pro předložené naturové hodnocení): nechat růst porosty nad výšku 3
m. V lesních průsecích udržuje provozovatel vedení na vlastní náklad volný pruh pozemku o
šířce 4 m po na jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení, pokud je takový
volný pruh třeba, vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost
umožnit.
Navržené varianty řešení
Záměr byl aktuálně předložen v jediné variantě. Základní parametry této varianty jsou
popsány výše. Bližší informace o technických detailech navrženého vedení zvn jsou
k dispozici v technických podkladech pro proces EIA (viz Plachý 2009) a v samotném
oznámení, resp. dokumentaci EIA.
Kromě navržené (aktivní) varianty lze definovat nulovou variantu, která znamená
zachování stávajícího stavu, tedy pokračování současného kombinovaného využívání území
bez výstavby vedení zvn – provoz železniční tratě, zemědělské hospodaření na okolních
pozemcích, údržba stávajících průseků a vedení zvn v okolí, údržba břehových porostů
kolem Šlapanky.

2.1.5 Předpokládaná doba realizace záměru
V dostupných podkladech není specifikována.

2.1.6 Délka provozu záměru
Není specifikována, lze ji předpokládat po celou dobu životnosti stavby (vedení zvn).

2.1.7 Možnost kumulace s jinými záměry
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území lze považovat zejména běžné
hospodaření v okolí, k němuž bude docházet bez ohledu na realizaci výstavby vedení zvn –
provoz železniční tratě, zemědělské hospodaření na okolních pozemcích, údržba stávajících
průseků a vedení zvn v okolí, údržba břehových porostů kolem Šlapanky.
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.mzp.cz) vyplývá, že
v okolí navržené výstavby vedení zvn je znám další připravovaný záměr, který by mohl do
budoucna významně ovlivnit území EVL Šlapanka a Zlatý potok – jihovýchodní obchvat
silnice I/38 Havlíčkův Brod k němuž bylo v r. 2006 zpracováno naturové hodnocení (viz
Banaš 2006).

2.1.8 Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k dostatečné vzdálenosti hodnoceného záměru od státních hranic lze možné
přeshraniční vlivy záměru vyloučit.
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2.2 Údaje o vstupech
Realizace vedení zvn bude v terénu obnášet zejména budování základů pro stožárové
konstrukce. Při budování základů bude provedeno odstranění a transport zeminy a
vegetačního krytu v místě základů. Plocha nadzemní části základů měřená vně zhlaví
přesáhne 30 m2 (u kotevních stožárů obou typů vždy, u nosných stožárů obou typů ve většině
případů).
Dále bude nezbytné v trase vedení zvn a v jeho ochranném pásmu odstranit stromovou a
vyšší keřovou vegetaci.

2.3 Údaje o výstupech
Z provozu vedení zvn nebude produkován žádný odpad, nebudou vznikat žádné emise
znečišťujících látek. Lze předpokládat, že odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány
v souladu s platnou legislativou.
Lze očekávat, že při budování základů pro stožáry vedení zvn a při kácení dřevin dojde
k navýšení hlukové zátěže okolního prostředí v důsledku provozu stavební mechanizace a
strojů. Hlukové navýšení bude časově omezené.
Při provozu vedení zvn lze očekávat následující vlivy na okolní prostředí: působení
elektromagnetického pole, které se vytváří v okolí vedení zvn, relativní hlučnost provozu
vedení zvn. Jak vyplývá ze závěrů specializované studie (viz Skácel 2010), toto ovlivnění
okolního prostředí nebude významné.

3. Základní charakteristika zájmového
území a údaje o evropsky významných
lokalitách a ptačích oblastech
3.1 Základní charakteristika zájmového území
Zájmová trasa navrženého vedení zvn protíná ve své jižní části severní cíp evropsky
významné lokality Šlapanka a Zlatý potok. Území je součástí celku Hornosázavská
pahorkatina a podcelku Jihlavsko-sázavská brázda. Geologickým podkladem území jsou
biotitické pararuly a kvartérní nivní sedimenty (Demek ed. 1987, Skřička 2006).
Z půdních typů se v širším zájmovém území vyskytují fluvizemě, gleje a kambizemě
(Mlynář 2003). Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 5 (Quitt
1971). Potenciální přirozenou vegetací v zájmovém území jsou lužní lesy, konkrétně
střemchová jasanina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion
glutinosae) (Neuhäuslová a kol. 1998). Z fytogeografického hlediska území náleží do
mezofytika Českolipské kotliny (Culek ed. 1996).
Území leží v povodí řeky Šlapanky a je součástí hydrogeologického rajonu č. 652
„Krystalinikum v povodí Sázavy“ (Skřička 2006).
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Na levém i pravém břehu Šlapanky v prostoru navržené trasy vedení zvn se nachází
rozvolněný lemový porost, jemuž ve stromovém patře dominuje olše lepkavá (Alnus
glutinosa) s příměsí břízy bělokoré (Betula pendula), střemchy obecné (Prunus padus),
místy dubu letního (Quercus robur), vrby jívy (Salix caprea). V keřovém patře se hojně
uplatňuje bez černý (Sambucus nigra). V bylinném patře, jež je zejména na levém
příbřežním svahu ruderalizováno blízkou železnicí se vyskytuje zejména chrastice rákosovitá
(Phalaris arundinacea), dále kopřiva obecná (Urtica dioica), třtina křovištní (Calamagrostis
epigejos), srha říznačka (Dactylis glomerata), ostružiník (Rubus sp.), tužebník jilmový
(Filipendula ulmaria), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum).
Na pravém příbřežním svahu Šlapanky je trasa vedení zvn směrována nad liniovým
porostem náletových dřevin, který kopíruje mělkou terénní sníženinu. V horní části svahu se
v porostu vyskytuje několik vzrostlých jedinců dubu letního (Quercus robur), břízy bělokoré
(Betula pendula) a javorů klenů (Acer pseudoplatanus). V nižších částech svahu je porost
tvořen křovinami, jimž dominují střemcha obecná (Prunus padus), bez černý (Sambucus
nigra), líska obecná (Corylus avellana), hloh (Crataegus sp.), trnka obecná (Prunus
spinosa). Bylinný podrost je zde jen minimálně zastoupen. V sousedství keřových porostů se
nachází pole zalučněné druhově chudou jetelotravní směskou.
Obr. 2: Charakter biotopu v místě navrženého
překonání EVL Šlapanka a Zlatý potok
vedením zvn.
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Obr. 3: Ochranný průsek kolem blízkého
vedení zvn, trasovaného nad údolím Šlapanky.

Obr. 4: Ve vzdálenosti cca 400 – 500 m severně od místa
navržené trasy vedení zvn se nachází železniční viadukt
frekventované železniční tratě Havlíčkův Brod-Jihlava. Na
okraji viaduktu jsou dostatečně široké pásy porostlé vegetací,
které umožňují migraci vydry říční podél toku Šlapanky při
běžných vodních stavech.
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Obr. 5: Celkový pohled na charakter toku a nivy Šlapanky (EVL) ze
železničního viaduktu.

3.2 Vztah hodnoceného záměru k managementu ochrany
přírody v zájmovém území
Posuzovaný záměr výstavby vedení zvn není nástrojem managementu lokalit soustavy
Natura 2000, jedná se o investiční záměr u něhož stanoviskem Krajského úřadu kraje
Vysočina dle §45i ZOPK nebyl vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu
Šlapanka a Zlatý potok.

3.3 Identifikace evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí potenciálně dotčených hodnoceným záměrem
Část trasy navrženého vedení zvn protíná severní okraj evropsky významné lokality
Šlapanka a Zlatý potok (CZ0613332).
V širším okolí navržené trasy vedení zvn se nenachází žádné další lokality soustavy
Natura 2000. Z tohoto důvodu je dále řešen pouze případný vliv záměru na EVL Šlapanka a
Zlatý potok, resp. na její předmět ochrany a celistvost lokality.
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Obr. 6: Situační mapa polohy navržené trasy vedení zvn ve vztahu
k údolí Šlapanky (podkladová mapa: Plachý 2009).

Průchod trasy zvn EVL Šlapanka a Zlatý potok

3.4 Popis dotčených lokalit
3.4.1 Charakteristika evropsky významné lokality Šlapanka a Zlatý
potok
Evropsky významná lokalita Šlapanka a Zlatý potok (kód: CZ0613332) byla vyhlášena
nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. na ploše 245,39 ha. Jedná se o povodí řeky Šlapanky od
Polné po Havlíčkův Brod a Zlatého potoka od Stříteže po soutok se Šlapankou (viz obr. č. 7).
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Obr. 7: Hranice EVL Šlapanka a Zlatý potok se zaznačením polohy
navrženého průchodu trasy vedení zvn (zdroj: AOPK ČR).
Navržený průchod zvn

Jedná se o EVL liniového charakteru, reprezentující biotop vodního toku s přilehlými
břehovými porosty. Konkrétně se jedná se o přirozeně meandrující toky Šlapanky a Zlatého
potoka v zemědělsky intenzivně využívané krajině s rozptýlenou zelení a malými lesními
celky. Nivní vegetace na území EVL je tvořena především rákosinami eutrofních stojatých
vod či porosty vysokých ostřic. V širším okolí toku jsou velmi časté mezofilní ovsíkové
louky a na nich roztroušeně rostoucí mokřadní vrbiny a vrbiny hlinitých a písčitých náplavů.
Lesní vegetace je ostrůvkovitě tvořena údolními jasanovo-olšovými luhy (zdroj: AOPK ČR).
Předmětem ochrany na území EVL je populace vydry říční (Lutra lutra), která zde tvoří
jednu z významných a hodnotných lokalit trvalého výskytu na Vysočině. Šlapanka a Zlatý
potok jsou vodní toky významné z hlediska komunikace metapopulací vydry říční mezi
povodím Jihlavy a Sázavy.
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3.5 Identifikace a základní popis dotčených předmětů
ochrany
3.5.1 Identifikace a základní popis dotčeného předmětu ochrany EVL
Šlapanka a Zlatý potok
Vzhledem k průchodu části navržené trasy vedení zvn prostorem EVL Šlapanka a Zlatý
potok, jež nabízí vhodné podmínky pro výskyt předmětu ochrany EVL – vydry říční, byla
tomuto evropsky významnému druhu živočicha věnována bližší pozornost hodnocení.
Základní popis vydry říční a její zranitelnosti:
Vydra říční patří mezi šelmy (Carnivora) z čeledi kunovitých (Mustelidae). Vydra je
semiakvatickým savcem vázaným do bezprostřední blízkosti vodních biotopů (tekoucích i
stojatých vod). Přestože většinu času tráví ve vodě a nejbližším okolí, potřebuje pro svůj
život i bezpečné místo na souši (noru) pro odpočinek a odchování mláďat, včetně
bezpečného úkrytu před predátory a před nepříznivými klimatickými faktory. Nory jsou
většinou tvořeny tunelem ve břehu, často mezi kořeny pobřežní vegetace, ale mohou být také
v hromadách naplavenin, v hustých keřích, nebo rákosí. Každý jedinec využívá několik
povrchových i podpovrchových úkrytů, každý z nich je obýván po určitou dobu. Nedostatek
těchto úkrytů může být pro vydru limitujícím faktorem. Vydry žijí většinou jednotlivě a loví
v noci. Živí se převážně rybami, v menší míře i vodními bezobratlými (raci, měkkýši) a
obojživelníky. Vydry se dožívají věku 15 – 18 let (Pelikán et al. 1979).
Vydra říční je druhem s poměrně vyhraněnými nároky na prostředí. I když je schopná
krátkodobě obývat většinu vodních toků a vodních ploch, preferuje přirozené nebo „přírodě
blízké“ úseky s dostatečným zastoupením břehové zeleně (Prenda et al. 2001), oproti
kanalizovaným a silně upraveným tokům. Typický vodní biotop vydry je tvořen zpravidla
tokem o hloubce větší než 1 m se strukturovaným dnem, s pH>7, hodnotou saprobního
indexu v rozmezí II-III (indikujícím mírné organické znečištění vody) (Madsen et Prang
2001). Nadmořská výška není pro výskyt vydry rozhodující, z nížin však byla eliminována
pod vlivem civilizačního tlaku. Dále je vhodné dodat, že aktuální početnost vyder na
konkrétních lokalitách je výrazně ovlivněna jejich migrací (Cortes et al. 1998).
Před počátkem působení člověka obývala vydra říční celou Evropu, okraj severní Afriky
a velkou část Asie včetně např. Japonska. Dnes se vydra vyskytuje v Evropě v několika
navzájem oddělených populacích. Z některých částí Evropy zcela vymizela, do některých
oblastí se však dnes opět vrací.
Hlavním faktorem, který ovlivňuje rozšíření vydry říční jsou změny prostředí způsobené
člověkem. Konkrétně jsou za hlavní faktory, které ohrožují (omezují) populace vyder
považovány následující vlivy: ničení biotopu vydry (Mason et Macdonald 1986, Prauser and
Röchert 1991), pronásledování (lov) (Chanin and Jefferies 1978, Green, 1991) a znečištění
prostředí nejrůznějšími polutanty (Chanin et Jefferies 1978, Sandegren et al. 1980, Mason
1989, Mason et Macdonald 1992, Sjöasen et al. 1997). Významný je také vliv přímého
rušení vyder (Mason et Macdonald 1986, Shenoy et al. 2006). Vydra preferuje klidnější
lokality (Prenda et al. 2001). Území hustě osídlené člověkem vykazují nižší hustotu výskytu
vyder, jak ukazují výsledky srovnávacích studií (Cortes et al. 1998, Delibes and Rodríguez
1990). Pokud však mají vydry k dispozici dostatek bezpečných míst pro odpočinek, jsou
schopné určitou míru disturbance tolerovat. Některé práce také naznačují, že pro výskyt
vydry může být před rušivým vlivem člověka významnějším faktorem dostatek ryb (Prenda
et GranadoLorencio 1996).
Od 80.let minulého století je popisován prudký nárůst úmrtí vyder v důsledku
automobilové dopravy (Philcox et al. 1999, Kubasch 1992, Roobitaille et Laurence 2002),
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přičemž v řadě lokalitách v Evropě se doprava postupně stala hlavním faktorem úmrtí vydry
(Hauer et al. 2002). Například z Francie je uváděn odhad, že cca 5% celkové národní
populace vyder je zabito dopravou každý rok. Obdobně je z Německa k dispozici odhad, že
v Sasku došlo ke snížení celkové populace vydry říční v důsledku úmrtí na silnicích.
K většině úmrtí vydry (přes 60%) dochází v pásu do 100 m od vodního toku, přičemž
nadpoloviční většina vyder zahyne na rychlostních silnicích a dálnicích (Philcox et al. 1999).
Drtivá většina (přes 90%) vyder je zabito na mostech.
V některých lokalitách, kde je nízká populační hustota vydry může znamenat zabití
každého jedince např. v souvislosti s dopravou ovlivnění plošně rozsáhlého území (Philcox
et al. 1999). Také údaje z lokality s hojnými pobytovými stopami vydry z Hampshire
v Anglii ukazují, že 75 km dlouhý úsek řeky Itchen byl obýván pouze třemi jedinci (Philcox
et al. 1999).
Vliv jednotlivých faktorů na úbytek vydry se liší mezi různými oblastmi a různí autoři
uvádí, že úbytek vydry je způsoben jejich kombinací (Chanin et Jefferies 1978, Lodé 1993).
V České republice se vydra historicky vyskytovala prakticky na celém území. Úbytek
v početnosti vyder souvisel s cíleným lovem této šelmy, později také se znečištěním vody.
V současné době pokrývá populace vydry asi 40 % území a její početnost je odhadována na
1500 – 2000 ks. Populace obývající naše území dnes obsazuje tři rozdílné typy biotopů horské oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami malých a středních rybníků a
ploché rybniční oblasti. Nejvyšší hustota a početnost vydry je známa z oblasti jihočeských
rybníků, na Šumavě a na Českomoravské vysočině. Dalším významným územím s výskytem
vydry jsou Beskydy, Labské pískovce a povodí Ploučnice. V souvislosti se zlepšováním
kvality vody a její úspěšné ochrany lze očekávat, že se vydra rozšíří na vhodné biotopy i do
dalších částí našeho státu (zdroj: AOPK ČR).
Také na našem území je vydra říční ohrožována řadou faktorů, jejichž intenzita se v
průběhu let výrazně měnila. Do první poloviny dvacátého století bylo hlavním ohrožujícím
faktorem přímé pronásledování ze strany člověka. Od šedesátých let limitovalo stavy vyder
především znečištění prostředí a přímé ničením prostředí (regulace toků). V souvislosti s
obecným zlepšením kvality vod v devadesátých letech začala populace vydry postupně
zvyšovat početnost a zvětšovat areál rozšíření. V posledních letech se však objevily další
ohrožující faktory, především autoprovoz a nelegální lov, kterým se zejména vlastníci
rybníků snaží řešit škody, které vydra působí na rybí obsádce. Ochrana vyder spočívá
v současnosti zejména v ochraně jejího biotopu, řešení střetů s dopravou a se zájmy rybářů a
rybnikářů (zdroj: AOPK ČR).
Výskyt vydry říční ve vztahu k hodnocenému záměru:
Při aktuálním terénním průzkumu provedeném v srpnu 2010 nebyly zjištěny aktuální
pobytové znaky vydry říční v trasu průchodu navrženého vedení zvn napříč EVL ani
v blízkém okolí. Důvodem byl zvýšený vodní stav po předchozích deštích.
Při dřívějším terénním průzkumu prostoru navrženého vedení zvn a jeho blízkého okolí
v délce cca 1 km, jež proběhl v říjnu 2006, byly zjištěny starší pobytové stopy vydry říční
(trus) pod jezem cca 800 m po toku Šlapanky od místa navržené trasy vedení zvn. Dále byly
nalezeny dvě staré vydří nory cca 300-400 m severně od místa navržené trasy vedení zvn.
Z ostatních dostupných podkladů (Ing. Hlaváč, AOPK ČR – středisko Havlíčkův Brod)
vyplývá, že se vydry v současné době pravidelně vyskytují na celém toku Šlapanky (v rámci
EVL) i v širším okolí. Při zimním mapování na čerstvém sněhu byly pobytové známky vydry
nalezeny na celém úseku toku. Šlapanka nabízí pro vydru optimální podmínky (dobře
zarybněný tok), výskyt zde je pokládán za nejčastější v rámci širšího okolí.
Rozloha využívaného území se mění v závislosti na mnoha faktorech, mimo jiné na
kvalitě biotopu, na ročním období a dostupnosti potravy. Přes léto vydry využívají kromě
samotného toku Šlapanky a Zlatého potoka i drobné vodoteče (kapiláry) a malé rybníky,
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kterých je v okolí relativně velké množství. V zimním období se vydry přesunují hlavně na
větší toky (Šlapanka, Sázava atd.).
Loni na podzim došlo na Zlatém potoce k otravě rybí osádky vypouštěnými sklářskými
vodami. Negativní dopad na vydru prozatím není patrný.

4. Hodnocení záměru
4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Podklady dodané zadavatelem, jež popisují projektový záměr (viz Plachý 2009,
oznámení, resp. dokumentace EIA), stejně jako získané informace o výskytu předmětu
ochrany EVL Šlapanka a Zlatý potok, jeho stavu, požadavcích na udržení příznivého stavu,
kvalitě a antropogenním ovlivnění EVL umožnily provedení hodnocení.

4.2 Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty
ochrany
4.2.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů
Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na vyhodnocení možných vlivů
navrženého záměru „Vedení 400 kV V413 – zaústění do transformovny Mírovka“ na
předmět ochrany evropsky významné lokality Šlapanka a Zlatý potok – vydru říční (Lutra
lutra).
Konkrétně byla pozornost předloženého hodnocení dle §45i ZOPK zaměřena na
posouzení vlivů navržené výstavby a provozu vedení zvn a související infrastruktury na výše
uvedený předmět ochrany EVL Šlapanka a Zlatý potok a ekologickou integritu lokality.
Eventuální vliv záměru na ostatní lokality soustavy Natura 2000, resp. jejich předměty
ochrany lze vzhledem k jejich značné vzdálenosti a priori vyloučit.
Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na EVL Šlapanka a Zlatý
potok, resp. na její předměty ochrany bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské
komise (viz Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a, MŽP ČR 2007) a platnou legislativou zvoleno:
zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předmět ochrany EVL (evropsky
významný druh živočicha). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů záměru bylo
zvoleno slovní vyhodnocení všech relevantních vlivů záměrů s výslednou sumarizací pro
jednotlivé vlivy pomocí níže uvedené stupnice (viz Tab. 1).
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Tab. 1: Stupnice pro hodnocení významnosti jednotlivých vlivů záměru na předměty ochrany a
celistvost lokalit Natura 2000 (zdroj: MŽP ČR 2007).

Hodnota
-2

Termín

Popis

Významný
negativní vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v
případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

-1

Mírně
negativní vliv

0
+1

Bez vlivu
Mírně
pozitivní vliv

+2

Významný
pozitivní vliv

Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 § 45i
ZOPK, resp. dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie
s přístupem používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích
(Percival 2001, Bernotat 2007).
Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště
druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za hlavní
kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 1%
rozlohy typu přírodního stanoviště či 1% velikosti populace druhů ptáků či evropsky
významných druhů na území dané PO či EVL (Bernotat 2007, Percival 2001).
V předloženém hodnocení jsou za indikátory významně negativního vlivu na předměty
ochrany a celistvost EVL Šlapanka a Zlatý potok považovány také eventuální významné
změny určujících ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav předmětů ochrany,
v tomto případě zejména riziko rušení vydry ve vývoji či negativní zásah do jejího biotopu.
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4.2.2 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů výstavby a
provozu navrženého záměru na předmět ochrany EVL Šlapanka a Zlatý
potok
Z výše provedeného screeningu vyplynulo, že podrobná pozornost hodnocení bude
věnována posouzení vlivu výstavby a provozu navrženého vedení zvn na vydru říční a její
biotop.
1.) Realizací navrženého vedení zvn dojde k záboru a změně charakteru malé části plochy
území EVL pravděpodobnou výstavbou stožáru, resp. jeho základů a případnými úpravami
okolních ploch.
Rozsah záboru lze odhadovat řádově v desítkách metrů čtverečních. V dostupných
technických podkladech k záměru není zřejmé jak konkrétně technicky bude řešen prostor
základu stožáru a jeho okolí ani přesná lokalizace. Obecně není vhodné provádět rozsáhlejší
úpravy prostředí v okolí pilířů stožárů na území EVL Šlapanka a Zlatý potok, zejména
zpevňování dlažbou či obdobným materiálem. Z hlediska migrace a využívání prostředí
vydrou jsou nevhodné také případné zásahy do břehů Šlapanky spojené s opevňováním
břehů či vytváření kolmých nebo příliš strmých břehů (více než 45°), případně vybetonování
nebo jiné opevňování samotného koryta Šlapanky. Rozsáhlejší modifikace břehů by mohla
způsobit, že se daný úsek toku stane pro vydru neatraktivním a nebude vydře poskytovat
úkrytové možnosti. Dále není vhodné v okolí trasy vedení zvn provádět rozsáhlejší zásah do
břehových porostů (nad rámec nezbytného kácení pro vedení zvn a ochr. pásma), který by
mohl při větším rozsahu nepříznivě ovlivnit existenci úkrytových možností a podmínek pro
stavbu nor a zhoršit tak podmínky pro existenci vydry v dané lokalitě.
Dále pravděpodobně dojde v důsledku stavebních prací k dočasným změnám charakteru
nivních biotopů podél toku Šlapanky v bezprostředním okolí budovaných základů
(odstranění vegetace, skrývka zeminy, pohyb mechanizace apod.). Lze očekávat, že po
skončení stavebních prací bude větší část takto ovlivněných ploch postupně zarůstat vegetací
a navracet se k částečně původnímu stavu - přirozená sukcese jednotlivých vegetačních pater
na lokalitě blokovaná ve stadiu nižšího keřového patra, což není z hlediska životních nároků
vydry říční významné.
Míru potenciálního ovlivnění vydry říční záborem a změnou charakteru biotopu
v prostoru budovaných stožárů a v jejich okolí lze proto hodnotit jako mírně negativní (-1
dle stupnice hodnocení). Při přijetí konkrétních zmírňujících opatření (viz kap. 5) lze
konstatovat nulové ovlivnění vydry říční.
2.) Dále lze očekávat změnu charakteru části plochy EVL Šlapanka a Zlatý potok
v důsledku očekávaného vykácení pruhu stávající keřové a stromové vegetace pro budoucí
trasu vedení zvn a jeho ochranné pásmo. Porost v trase vedení a v ochr. pásmu musí být
v souladu s platnou legislativou průběžně udržován v max. výši 3 m. Šířka ochranného
pásma činí 20 m od krajních vodičů.
Plošný rozsah takto udržovaného bezlesí lze v trase vedení zvn a ochr. pásma odhadovat
na území EVL na několik tisíc metrů čtverečních. Konkrétně dojde prakticky k trvalé změně
(po dobu provozu vedení zvn) části stávajících břehových porostů (lemový porost dřevin
podél toku Šlapanky a na říčních svazích) na bylinnou a keřovou vegetaci, tedy uměle
blokovaná sukcesní stadia. Popisovaná změna charakteru biotopu svým rozsahem není
významná ani výrazněji neovlivní životní nároky vydry říční.
Míru potenciálního ovlivnění vydry říční změnou charakteru biotopu v trase vedení zvn,
včetně ochr. pásma lze proto hodnotit jako mírně negativní (-1 dle stupnice hodnocení).
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3.) Rušení v průběhu stavebních prací: při budování základů stožáru a kácení dřevin
v trase vedení zvn a ochr. pásma lze očekávat zvýšený pohyb stavebních strojů a
mechanizace. Hluk spojený s provozem mechanizace a navazující vizuální rušení může
představovat dočasný stres pro jedince vydry pohybující se v blízkosti staveniště a
pochopitelně také dočasnou migrační bariéru.
Lze předpokládat, že především z důvodů rušení (pohyb strojů a lidí), může přestat vydra
dané území na nějaký čas využívat. Jedná se tedy o vliv dočasný.
Míru potenciálního ovlivnění vydry říční rušením v průběhu stavebních prací lze proto
hodnotit jako mírně negativní (-1 dle stupnice hodnocení). Pro minimalizaci negativních
vlivů záměru na vydru říční je vhodné a reálné přijmout konkrétní zmírňující opatření (viz
kap. 5).
4.) Rušení v souvislosti s provozem vedení zvn: při provozu vedení zvn lze očekávat
zvýšené působení elektromagnetického pole, které se vytváří v okolí vedení zvn a relativní
hlučnost provozu vedení zvn. Jak vyplývá ze závěrů specializované studie (viz Skácel 2010),
toto ovlivnění okolního prostředí nebude významné, což lze vztáhnout i k možnému
ovlivnění vydry říční.
Míru potenciálního ovlivnění vydry říční rušením v souvislosti s provozem vedení zvn lze
proto hodnotit jako nulové (0 dle stupnice hodnocení).

4.3 Hodnocení vlivů záměru na celistvost evropsky
významné lokality
4.3.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Úvodem je vhodné uvést, že celistvostí (ekologickou integritou) u EVL rozumíme
udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k
předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat
způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení
jejich stávajícího stavu. Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál
pro zabezpečení cílů ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a obnovné
schopnosti v rámci své dynamiky (MŽP ČR 2007).
V souladu s metodickým doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007) se hodnocení vlivů
záměru na celistvost EVL Šlapanka a Zlatý potok zaměřilo na zjištění, zda záměr:
• způsobuje změny důležitých ekologických funkcí
• významně redukuje plochy výskytu předmětu ochrany EVL
• redukuje diverzitu lokality
• vede ke fragmentaci lokality
• vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav
předmětů ochrany
• narušuje naplňování cílů ochrany lokality

4.3.2 Výsledky hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokality
Relevantní argumenty pro vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality (ekologickou
integritu) jsou obsaženy již v předchozím hodnocení vlivů záměru na předmět ochrany EVL
Šlapanka a Zlatý potok. Pro detailní popis ekologických souvislostí je tedy vhodné odkázat
na zmíněné hodnocení (viz kap. 4.2.2).
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Z provedeného hodnocení (viz výše) vyplývá, že realizací záměru nedojde
k významnému negativnímu ovlivnění celistvosti EVL Šlapanka a Zlatý potok.

4.4 Hodnocení možných kumulativních vlivů
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území lze považovat zejména běžné
hospodaření v okolí, k němuž bude docházet bez ohledu na realizaci výstavby vedení zvn –
provoz železniční tratě, zemědělské hospodaření na okolních pozemcích, údržba stávajících
průseků a vedení zvn v okolí, údržba břehových porostů kolem Šlapanky.
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.mzp.cz) vyplývá, že
v okolí navržené výstavby vedení zvn je znám další připravovaný záměr, který by mohl do
budoucna významně ovlivnit území EVL Šlapanka a Zlatý potok – jihovýchodní obchvat
silnice I/38 Havlíčkův Brod k němuž bylo v r. 2006 zpracováno naturové hodnocení (viz
Banaš 2006). Z provedeného naturového hodnocení (viz Banaš 2006), že při respektování
konkrétních doporučení, nebude mít zmiňovaný záměr významný negativní vliv na EVL
Šlapanka a Zlatý potok.
Lze proto dojít k závěru, že nedojde ke kumulativně významně negativnímu ovlivnění
kteréhokoliv předmětu ochrany či celistvosti lokalit soustavy Natura 2000.

4.5 Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant
záměru včetně nulové varianty
Realizace nulové varianty znamená zachování stávajícího stavu území, tedy pokračování
současného způsobu hospodaření v území bez výstavby vedení zvn.
Provedení aktivní varianty (předloženého záměru) neznamená významné ovlivnění území
EVL Šlapanka a Zlatý potok, resp. jejího předmětu ochrany ani dalších lokalit soustavy
Natura 2000.
Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů obou variant na lokality Natura 2000 je
srovnatelná.
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5. Návrh konkrétních opatření k eliminaci
případných negativních vlivů realizace
záměru na lokality soustavy Natura 2000
Pro eliminaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnoceného záměru na EVL
Šlapanka a Zlatý potok je vhodné přijmout následující zmírňující opatření:
1) Pro eliminaci rizika negativního ovlivnění charakteru biotopu vydry a následného rizika
omezení migrace předmětným úsekem je nezbytné zachovat základní vlastnosti břehů a
nivy Šlapanky. Břehy musí umožňovat volný pohyb vydry říční. Při případných úpravách
břehů by jejich sklon neměl přesáhnout 45°, charakter břehů, nivy Šlapanky a samotného
vodního toku by měl mít zachován v co největší míře přírodní charakter. Je vhodné
omezit odstranění břehové zeleně na nezbytně nutnou míru a v maximální možné míře
zachovat současné břehové porosty. Pro zásahy do břehové vegetace by měly být použity
biologicky odbouratelné látky. Případná opevnění koryta a břehů by měla být provedeno
v minimální nutné míře. Břehy Šlapanky by neměly být využívány pro skladování
stavebních zařízení, neměly by být blokovány parkujícími vozidly apod.
2) Pro eliminaci rizika negativního vlivu rušení v průběhu stavebních prací na vydru je
vhodné realizovat stavební práce mimo noční hodiny (mimo období od 22 hod do 04
hod). Vyloučením stavebních prací v této době, bude vydrám umožněna nerušená
migrace lokalitou.
3) Při stavebních pracích je nezbytné dbát příslušných bezpečnostních opatření a havarijních
plánů. V případě zjištění eventuálního úniku chemikálií do vodního prostředí či
bezprostředního okolí Šlapanky je nezbytné provézt bezodkladně příslušná opatření
k jejich likvidaci.

__________________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup czech s.r.o., Polívkova 15, 779 00 Olomouc
22
tel. 605-567905, http://www.ekogroup.cz

Posouzení vlivu záměru - „Vedení 400 kV V413 – zaústění do transformovny Mírovka“ na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

6. Závěr
Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru – „Vedení 400 kV V413 – zaústění do
transformovny Mírovka“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Navržený záměr řeší novostavbu liniového vedení velmi vysokého napětí 400 kV mezi
koncovými body, kterými jsou napojující bod na stávající vedení V 413 a transformovna
Mírovka v blízkosti města Havlíčkův Brod. Zájmová trasa navrženého vedení zvn protíná ve
své jižní části severní cíp evropsky významné lokality Šlapanka a Zlatý potok. Uvedená
EVL je v daném úseku tvořena přirozeným úsekem vodního toku, jež je doprovázen
rozptýlenou dřevinnou vegetací.
Bylo zjištěno, že realizace navržené výstavby vedení zvn přináší několik potenciálních
rizik mírně negativního vlivu na EVL Šlapanka a Zlatý potok, resp. na její předmět ochrany
– vydru říční. Tato rizika lze jednoduše minimalizovat přijetím konkrétních zmírňujících
opatření (viz kap. 5).
Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění, lze konstatovat, že uvedený záměr, při dodržení předložené
specifikace, nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

V Olomouci dne 19. dubna 2011
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
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Přílohy:
Kopie rozhodnutí MŽP ČR o udělení autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona
č.114/1992 Sb., v platném znění
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