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SEZNAM ZKRATEK 

A Akustický tlak 
A Ampér – základní jednotka pro elektrický proud 
AC Střídavý proud (z anglického alternating current) 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
AV ČR Akademie věd České republiky 
B Magnetická indukce 
BC Biocentrum 
BK Biokoridor 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
C Celsia 
C1 - C4 Stupeň ohrožení dle Červeného seznamu 
cca Circa - latinsky přibližně 
CH Uhlovodíky 
CEVT Centrální evidence vodních toků 
cm Centimetr – jednotka délky 
CNS Centrální nervová soustava 
CO Oxid uhelnatý 
č. Číslo 
č.j. Číslo jednací 
ČEPS Česká energetická přenosová soustava 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČNR Česká národní rada 
ČR Česká republika 
ČSN Česká technická norma 
ČSN EN  Česká technická norma evropská norma 
ČVUT České vysoké učení technické 
D,T Bezpečná vzdálenost 
dB Decibel - jednotka hladiny intenzity akustického tlaku 
DPS Dokumentace pro provádění stavby 
DUR Dokumentace pro územní řízení 
E Intenzita elektrického pole 
EIA Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EC Evropská komise (European Commission) 
EHS Evropské hospodářské společenství 
el. Elektrický 
ENTSO-E Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav 
ES Evropské společenství 
EU Evropská unie 
EURO Evropské emisní standardy (European emission standards) 
EVL Evropsky významná lokalita 
f Frekvence – fyzikální veličina 
GIS Geoinformační systémy 
GPS Globální navigační systém (Global Positioning System) 
h Hodina 
ha Hektar – jednotka plochy 
HPJ Hlavní půdní jednotka 
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Hz Hertz - hlavní jednotka frekvence (kmitočtu) 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
ChVPS Chráněný venkovní prostor staveb 
ChVP Chráněný venkovní prostor 
IARC Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny 
ICNIRP Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením 
ID Zkratka pro Identifikaci 
IP Interakční prvek 
J Jih 
Jmod Modifikovaná proudová hustota 
JV Jihovýchod 
JZ Jihozápad 

 kg Kilogram – jednotka hmotnosti 
km Kilometr - jednotka délky  
KO Kriticky ohrožený druh 
KR Krajinný ráz 
KÚ Krajský úřad 
ks Kus 
k. ú. Katastrální území 
kV Kilovolt - fyzikální jednotka elektrického napětí 
l Litr – jednotka objemu 
L Lokální 
LAeq,T Ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A v době T 
LPF Lesní půdní fond 
LWA Hladina akustického výkonu 
m Metr - jednotka délky 
m2 Metr čtvereční – jednotka plochy 
m3 Metr krychlový - jednotka objemu 
mj. Mimo jiné 
MEFA Mobilní emisní faktory 
MěÚ Městský úřad 
m n. m. Metrů nad mořem 
MT Mírně teplá oblast 
MÚK Mimoúrovňová křižovatka 
MVAr Megavoltampér - jednotka zdánlivého elektrického výkonu 
MWh Megawatthodina - jednotka výkonu 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
N Nebezpečný odpad 
N+ Nosný stožár navýšený o několik metrů 
např. Například 
NBC Nadregionální biokoridor 
NDOP Nálezová data ochrany přírody 
NOx Oxidy dusíku – souhrnné označení 
NP Národní parky 
NPP Národní přírodní památka 
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NPR Národní přírodní rezervace 
NPU Národní památkový ústav 
NR Nadregionální 
NRBK Nadregionální biokoridor 
NRK Nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
O Ohrožený druh 
O Ostatní odpad 
OI Oblastní inspektorát 
obr. Obrázek 
odst. Odstavec 
OkÚ Okresní úřad 
ONV Okresní národní výbor 
OOP Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
OP Ochranné pásmo 
OPVZ Ochranné pásmo vodního zdroje 
ORP Obec s rozšířenou působností 
OÚ Obecní úřad 
OŽP Odbor životního prostředí 
PDoKP Potencionálně dotčený krajinný prostor 
pH Vodíkový exponent 
písm. Písmeno 
PM Pevné částice 
PO Ptačí oblast 
POÚ Pověřený obecní úřad 
PP Přírodní památka 
PP Přírodní park 
PHO Pásmo hygienické ochrany 
PR Památková rezervace 
PR Přírodní rezervace 
PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje 
PS Přenosová soustava 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PZ Památková zóna 
Qn Označení povodňových průtoků opakujících se za n-let 
R Lomový bod 
R Regionální 
R Rychlostní silnice 
R+ Kotevní stožár navýšený o několik metrů 
RC Regionální biocentrum 
RBC Regionální biocentrum 
RBK Regionální biokoridor 
resp. Respektive 
REZZO Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší 
RK Regionální koridor 
SAS ČR Státní archeologický seznam České republiky 
Sb. Sbírky 
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SEK Státní energetická koncepce 
SO Silné ohrožený druh 
SO2 Oxid siřičitý 
st. Století / stožár 
SV Severovýchod  
sv. Svatý  
SZ Severozápad 
SZÚ Státní zdravotnický ústav 
t Tuna – jednotka hmotnosti 
t Čas – označení fyzikální veličiny 

T Teplá oblast 
T Tesla – jednotka magnetické indukce 
TKO Technický komunální odpad 
TT Trojfázová síť uzemněná s ochranou neživých částí zemněním 
TR Transformovna 
tis. Tisíc 
TZL Tuhé znečišťující látky 
ÚAN Území s archeologickými nálezy 
UNESCO Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization)  Educational, Scientific and Cultural Organization) 
ust. Ustanovení 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
ÚTS Územně - technická studie 
V Východ 
var. Varianta 
vč. Včetně 
VKP Významný krajinný prvek 
VLHZ Vodní a lesní hospodářství a zemědělství 
VOC Těkavé organické látky 
VPZ Vesnická památková zóna 
VT Vodní tok 
VÚ Vojenské území 
VVTL Velmi vysokotlaký 
vyhl. Vyhláška 
W Watt – jednotka výkonu 
WHO World Health Organisation, Světová zdravotnická organizace 
Z Západ 
zák. Zákon 
ZCHÚ Zvláště chráněné území 
zn. Značka 
ZOPK Zákon o ochraně přírody a krajiny 
ZOV Zásady organizace výstavby 
ZP Zemní past 
ZPF Zemědělský půdní fond 
ZÚ Zdravotní ústav 
zvn Zvlášť vysoké napětí 
ŽP Životní prostředí 
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást“  byl podroben zjišťovacímu řízení 
podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměru na životní prostředí v platném znění 
a na základě předloženého „Oznámení záměru“, písemných vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti vydal dne 27. 11. 2014 příslušný 
úřad „Závěr zjišťovacího řízení“ pod č. j. 74613/ENV/14. 
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného 
podle zásad uvedených v příloze č. 2 k výše uvedenému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, 
že k předloženému záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást“ je nutné 
zpracovat dokumentaci dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu č. 100/2001 Sb., v planém znění, 
především s důrazem na následující oblasti: 

1. Zpracovat autorizované hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000. 

2. Zpracovat hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz. 

3. Zapracovat možnost ovlivnění zdrojů pitné vody a vydatnost podzemních vod. 

4. Doplnit dokumentaci záměru o stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů. 

5. Specifikovat rozsah dotčení PUPFL, zejména zásah do lesních porostů (kácení) v souvislosti 
s umístěním nového vedení a s rozšířením ochranného pásma ve stávajících trasách 
elektrického vedení. 

6. Podrobněji posoudit varianty podzemního a nadzemního vedení ze všech hledisek. 

7. Zvážit možnost variantního vedení trasy ve vztahu k vyjádření obce Němčovice. 

8. Navrhnout přesné umístění stožárů tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v území 
a ovlivnění aktivních zón vodních toků. 

9. Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, 
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních k oznámení záměru. 

Výše uvedené požadavky jsou podrobně zpracovány v příslušných kapitolách Dokumentace. Dle 
požadavků uvedených pod jednotlivými body jsou v následujícím textu uvedeny zkrácené citace 
a v popisu jednotlivých vyjádření je proveden odkaz na příslušnou kapitolu Dokumentace, 
eventuálně je zdůvodněno. Obdržená písemná vyjádření, kde nejsou vzneseny připomínky nebo 
je pouze upozorněno na dikci platné legislativy, nejsou dále v textu Dokumentace posuzovaného 
záměru citována. 

Vypořádání požadavků vyplývající ze Závěru zjišťovacího řízení: 
1. Součástí předkládané Dokumentace je zpracované autorizované Hodnocení vlivu záměru 

soustavu Natura 2000 (viz Příloha č. 9). Hlavní výstupy a závěry z tohoto hodnocení jsou 
zapracovány do příslušných kapitol textu Dokumentace. Vlivy na soustavu Natura 2000 jsou 
řešeny v kapitole D.I.7. Současně byly stanoveny odpovídající legislativní a ochranné opatření 
ke zmírnění a eliminaci negativních dopadů záměru na tyto lokality. 
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na soustavu Natura 2000 jsou 
uvedeny v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem 
k záměru možné. 

2. Součástí předkládané Dokumentace je zpracované Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (viz 
Příloha č. 10). Hlavní výstupy a závěry z tohoto hodnocení jsou zapracovány do příslušných 
kapitol textu Dokumentace. Vlivy na krajinu jsou řešeny v kapitole D.I.9. Současně byla 
stanovena odpovídající legislativní a ochranná opatření ke zmírnění a eliminaci negativních 
dopadů záměru.  
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Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na krajinný ráz jsou uvedena 
v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru 
možné. 

3. Vzhledem k tomu, že trasa dvojitého vedení s označením V430/830 využívá v maximální možné 
míře stávající trasu jednoduchého vedení s označením V430 včetně stávajících stožárových 
míst, mimo navržené úpravy trasy vedení, kde jsou umístěny stožárové konstrukce v nových 
místech, nepředpokládá se ovlivnění zdrojů pitné vody a vydatnosti podzemních vod oproti 
současnému stavu. Přehled dotčených povrchových a podzemních vod v trase záměru je 
uveden v textu Dokumentace, v kapitole C.II.2 Voda. Problematika možného ovlivnění 
povrchových a podzemních vod je řešena v textu Dokumentace, viz kapitola D.I.4 Vlivy 
na povrchové a podzemní vody. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou tak, aby nedošlo k narušení 
odtokových poměrů a ovlivnění zdrojů pitné vody. 
Před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení bude nutné provést pro každý podpěrný 
bod umístěný v exponovaných lokalitách podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický 
průzkum a zároveň budou navržena vhodná opatření, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 
množství a jakosti podzemních vod. 
Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě předběžného geologického průzkumu. 
Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, pouze v navržených dílčích 
úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny do nových míst. Případná změna 
umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této fázi projektové přípravy záměru zcela 
vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít na základě podrobného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude formulován do závazného 
stanoviska. 

4. Dokumentace záměru je doplněna o stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů, 
konkrétně Ministerstva zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů. Na základě 
obdrženého vyjádření lze konstatovat, že Ministerstvo zemědělství souhlasí s posuzovaným 
záměrem za předpokladu dodržení podmínek stanovených v obdrženém vyjádření. Ministerstvo 
v tomto vyjádření mj. vzneslo zásadní výhradu k nekoncepční úpravě trasy mimo trasu 
stávajícího vedení (viz Příloha č. 12). 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Trasa dvojitého vedení s označením V430/830 využívá v maximální možné míře stávající trasu 
vedení včetně stávajících stožárových míst, mimo navržené úpravy trasy vedení, kde jsou 
umístěny stožárové konstrukce v nových místech. Z toho důvodu se nepředpokládá významný 
zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nové nároky na zábor PUPFL se 
předpokládají v úseku úpravy trasy vedení mezi TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 a 
dílčí úpravy trasy u obce Hřešihlavy. Trvalé odnětí PUPFL se předpokládá v půdorysu základů 
stožárových míst v celkovém rozsahu cca 0,04 ha. Součástí posuzovaného záměru je variantní 
úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je navržena mezi lomovými body 
R22 – R25 (st. č. 188 – 225). Trvalý zábor PUPFL se v tomto úseku předpokládá v rozsahu cca 
0,1 ha. Popis variantních řešení trasy vedení je podrobně řešen v textu Dokumentace v kapitole 
B.I.5.1 Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně popsány v textu 
Dokumentace, v kapitole B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Přesný rozsah záboru PUPFL bude stanoven až v dalším stupni projektové přípravy záměru 
na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko – geologického posouzení. V průběhu přípravy 
realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) bude zhotovitel 
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postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Podmínky pro ochranu životního prostředí 
při výstavbě budou podrobně stanoveny v ZOV, jejich dodržování bude důsledně dodržováno 
dodavatelem stavby. Veškeré stavební práce a související doprava materiálů budou probíhat 
v převážné části mimo PUPFL a zároveň využívat v maximální možné míře stávající koridor 
vedení s využitím stávajících přístupových cest. 

6. Proveditelnost nadzemního a podzemního kabelového vedení je uvedena v části textu 
Dokumentace „Variantní řešení provedení vedení“ v kapitole B.I.5.2 Přehled zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí v kapitole E. Porovnání variant řešení 
záměru. V těchto kapitolách. V této kapitole jsou podrobně popsány jednotlivé aspekty 
nadzemního a podzemního vedení, tj. technické provedení, provozní a ekologické aspekty. 
Problematika vlivů kabelového vedení na životní prostředí je řešena v příslušných částí textu 
Dokumentace, doplněna o hodnocení a závěry vyplývající ze zpracovaných studií. 

7. V textu Dokumentace v kapitole B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro 
jejich výběr, resp. odmítnutí je v části „Variantní řešení trasy vedení“ podrobně popsána 
variantní úprava trasy v lokalitě Němčovice označována dále jako „varianta I“ navržená mezi 
lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) v délce cca 9,7 km. Tato variantní úprava trasy 
vedení je zapracována do textu Dokumentace a posouzena ve zpracovaných studií.  

8. Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě předběžného geologického průzkumu. 
Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, pouze v navržených dílčích 
úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny do nových míst. Případná změna 
umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této fázi projektové přípravy záměru zcela 
vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít na základě podrobného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude formulován do závazného 
stanoviska. 
Trasa dvojitého vedení s označením V430/830 využívá v maximální možné míře stávající trasu 
jednoduchého vedení s označením V430 včetně stávajících stožárových míst, mimo navržené 
úpravy trasy vedení, kde jsou umístěny stožárové konstrukce v nových místech. Přehled 
dotčených povrchových a podzemních vod v trase záměru je uveden v textu Dokumentace 
v kapitole C.II.2 Voda. Problematika možného ovlivnění povrchových a podzemních vody je 
řešena v textu Dokumentace v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody.  
V souvislosti s respektování aktuálního stavu umístění stožárových míst se nepředpokládá 
zhoršení odtokových poměrů a aktivních zón vodních toků v dotčeném území.  
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou tak, aby nedošlo k narušení 
odtokových poměrů a ovlivnění aktivních zón vodních toků. 

9. V následující části textu Dokumentace je proveden souhrnný přehled všech obdržených 
vyjádření od dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů 
a veřejnosti k oznámení záměru v rámci proběhlého zjišťovacího řízení. Jednotlivé požadavky 
na doplnění, připomínky a podmínky dotčených orgánů a veřejnosti jsou následně v textu 
Dokumentace vypořádány. U vypořádání, kde nejsou vzneseny připomínky nebo je pouze 
upozorněno na dikci platné legislativy, nejsou citována vyjádření. 

Kopie Závěru zjišťovacího řízení a všech zaslaných vyjádření a stanovisek, obdržených v rámci 
zjišťovacího řízení, jsou přiloženy v přílohové části (viz Příloha č. 3). 

Tato předkládaná Dokumentace zpracovaná dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí v platném znění záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást“ 
(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. 
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Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: 
Dotčené územní samosprávné celky 

� Ústecký kraj. 
� Středočeský kraj. 
� Obec Chbany. 
� Obec Malinová. 
� Obec Němčovice. 

Dotčené správní ú řady 
� Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 
� Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí. 
� Městský úřad Podbořany, odbor investic. 
� Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí. 
� Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí. 
� Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí. 
� Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí. 
� Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. 
� Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. 
� Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 
� Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem. 
� Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha. 
� Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň. 
� Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti 

Křivoklátsko. 
� Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského. 
� Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského. 
� Národní památkový ústav, územní pracoviště středních Čech v Praze. 
� Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod. 
� Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší. 

Veřejnost 
� Občanské sdružení Horní Berounka. 

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili bez připomínek: 
� Ústecký kraj. 
� Středočeský kraj. 
� Obec Chbany. 
� Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 
� Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 
� Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. 
� Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. 
� Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského. 
� Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského. 
� Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší. 
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Ke zveřejněnému oznámení vznesly připomínky následující orgány: 

1. Obec Malinová ze dne 29. 10. 2014 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

� Obec Malinová po projednání vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje, 
aby byl kladen zvýšený důraz v oblasti provozu PS (D.I.1) a snížení nepříznivých vlivů při 
výstavbě (D.IV). 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Součástí předkládané Dokumentace je mj. Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví (viz 
Příloha č. 7) a Hluková studie (viz Příloha č. 4), zpracované autorizovanou osobou. Hlavní 
výstupy a závěry z těchto zpracovaných externích studií jsou zapracovány do příslušných 
kapitol Dokumentace. 

� V textu Dokumentace v kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických 
vlivů jsou shrnuty veškeré možné vlivy na zdraví obyvatel, tj. vliv neionizujícího záření, jeho 
kritéria, hygienické limity a zdravotní rizika, odhad vlivu elektromagnetického pole, nepříznivé 
účinky hluku při výstavbě a následném provozu vedení a jejich kritéria pro posouzení. V textu 
Dokumentace je rovněž kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení 
všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou 
vzhledem k záměru možné, ve které jsou uvedeny veškerá základní opatření zaměřené 
na ochranu jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví. 

2. Obec Němčovice ze dne 9. 9. 2014 

Ve stanovisku je uvedeno následující: 

� Stanovisko obce je jednoznačně nesouhlasné, což již bylo uvedeno do Protokolu o projednání 
záměru zdvojení vedení V430 ze dne 2. 10. 2013 při osobním projednání v kanceláři OÚ 
Němčovice se zástupcem ČEPS Invest, a.s. Přesto se v textu zpracovaného Záměru V430 
nikde toto naše stanovisko neobjevilo. 

� Z výše uvedeného vyplývá, že s předloženým záměrem nesouhlasíme, neboť stavba nového 
vedení ve stávající trase ovlivní krajinný ráz naší obce na několik dalších generací. 

� Jsme si vědomi toho, že zajištění přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy je 
v zájmu České republiky, proti tomu nic nemáme. Navrhujeme však variantu, která významně 
zkrátí trasu energovodu, ušetří nemalé finanční prostředky, nebude zasahovat do Evropsky 
významné lokality Kamenec (kód CZ0323150) a do maloplošného zvláště chráněného území 
PP Kamenec, což může navíc v rámci následných správních řízení komplikovat samotnou 
realizaci stavby v navrhované trase. 

� Odmítáme rovněž argument, že stávající trasa je zakreslena v našem schváleném územním 
plánu, neboť při jeho pořizování a následném schvalování nám nezbylo nic jiného, než jeho 
existenci vzít na vědomí. 

Ke stanovisku lze sdělit následující: 

� Nesouhlasné stanovisko obce bylo zasláno ke zpracované Územně – technické studii (ČEPS 
Invest, 2013) k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást“. Stanovisko bylo 
respektováno při návrhu variantního řešení trasy v rámci zpracování předmětné studie. 

� V textu Dokumentace v kapitole B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro 
jejich výběr, resp. odmítnutí je v části „Variantní řešení trasy vedení“ podrobně popsána 
variantní úprava trasy v lokalitě Němčovice označována dále jako „varianta I“ navržená mezi 
lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) v délce cca 9,7 km. Tato variantní úprava trasy 
vedení je zapracována do textu Dokumentace a posouzena ve zpracovaných studiích. 
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� Součástí předkládané Dokumentace je zpracované autorizované Hodnocení vlivu záměru 
na soustavu Natura 2000 (viz Příloha č. 9) a Posouzení vlivu záměru na Krajinný ráz (viz 
Příloha č. 10). V textu Dokumentace v kapitole D.I.9. Vlivy na krajinu jsou řešeny možné vlivy 
záměru na krajinný ráz a v kapitole D.I.7. Vlivy na soustavu Natura 2000 jsou řešeny možné 
vlivy záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Hlavní výstupy a závěry z tohoto 
hodnocení jsou zapracovány do příslušných kapitol textu Dokumentace. Na základě závěrů 
zpracovaného Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (příloha č. 10) vyplývá, že výstavba 
záměru bude mít vliv na krajinářské hodnoty v dotčeném území. Významný vliv byl 
zaznamenán zejména u stožárových konstrukcí s navýšením více než +10 m. Tento vliv byl 
vyhodnocen z hlediska krajinného rázu na hranici přijatelnosti. Během provozu vedení lze 
vyhodnotit vliv záměru za přijatelný. 
Ze závěru Posouzení vlivu záměru na Krajinný ráz (viz Příloha č. 10) vyplývá, že navržená 
varianta I je vhodná z hlediska minimalizace ovlivnění přírodní památky a evropsky významné 
lokality Kamenec a ovlivnění vizuálních souvislostí na této lokalitě. Nový koridor vedení však 
významně ovlivní harmonické vztahy, prostorové měřítko v novém území, kde budou stožáry 
vnímány jako nový negativní prvek. Nová varianta zasáhne do významných krajinných prvků a 
dalších přírodních hodnot území. Vyžádá si zábor lesní půdy i půdy zemědělské. Variantní 
řešení je upřednostňováno z hlediska minimalizace lokalizace stožárů v PP a EVL Kamenec a 
na tuto lokalitu má pozitivní vliv. V porovnání variant je jednoznačně upřednostňována varianta 
vedení ve stávající trase. 
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na krajinný ráz a soustavu Natura 
2000 jsou uvedeny v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení 
všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou 
vzhledem k záměru možné. 

� Trasa stávajícího vedení V430 je v současné době zanesena ve všech úrovních územně 
plánovací dokumentace, tj. v Politice územního rozvoje ČR (ve znění Aktualizace č. 1) 
a Zásadách územního rozvoje Ústeckého, Středočeského a Plzeňského kraje. 

3. Magistrát m ěsta Plzn ě – odbor životního prost ředí ze dne 22. 9. 2014 

K zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle 
§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí „Zdvojení 
stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást“ vydává zdejší odbor jako dotčený správní úřad 
následující souhrnné vyjádření: 

Z hlediska vodního hospodá řství 
� Bez  připomínek. 

 K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Z hlediska odpadového hospodá řství 
� K vlastnímu záměru ani ke zpracování kap. B.III.3. Kategorizace a množství odpadů nejsou 

zásadní připomínky. 

 K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Z hlediska ochrany p řírody a krajiny 
� Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemáme k posuzovanému záměru ani k textu oznámení 

zásadní připomínky. 
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- V kapitole B.II.2. v části „Kácení zeleně na nelesní půdě" jsou na str. 24 chybně uvedeny 
orgány ochrany přírody příslušné k vydání jednotlivých povolení: povolení ke kácení dřevin 
s obvodem kmene ve 130 cm nad zemí větším než 80 cm podle § 8 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydávají obecní úřady, oznámení o kácení 
dřevin podle § 8 odst. 2 tohoto zákona přijímají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 
K vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku jsou rovněž 
příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Agendu týkající se památných stromů 
vykonávají pověřené obecní úřady. 

� Upozorňujeme, že záměr musí být v souladu s § 5a odst. 5 výše uvedeného zákona, který zní: 
„Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je 
ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� V textu dokumentace v části „Kácení zeleně na nelesní půdě“ v kapitole B.II.2. byly uvedeny 
do souladu podmínky pro kácení dřevin rostoucích mimo les, včetně orgánů ochrany přírody 
příslušné k vydání jednotlivých povolení dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

� Citovaný odst. (5), § 5a zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (č. 460/2004 Sb.) 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 
400 kV, což je vedení zvláště vysokého napětí. Zákonem požadovaná ochrana ptáků před 
usmrcováním elektrickým proudem je nutná tedy především u vedení vysokého napětí a to 
napěťových hladin 22 kV a 35 kV, kde jsou technické vzdálenosti částí pod napětím a ocelových 
uzemněných konstrukcí vedení takové, že umožňují ohrožující dotek.  
U vedení 400 kV je již při pohledu na izolátorové závěsy patrné, že vzdálenosti částí pod 
napětím od ocelových uzemněných konstrukcí vedení jsou tak značné, že žádný z druhu ptáků 
nemůže svým rozpětím křídel způsobit přeskok (resp. překlenutí částí vedení pod napětím 
a části vedení – uzemněné ocelové konstrukce – bez napětí) a tím být usmrcen.  
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. 
Zde je však třeba zdůraznit, že významné negativní vlivy existují z hlediska zabití elektrickou 
energií, které způsobují stožáry vysokého napětí, nejčastěji typy napěťových hladin 22 a 35 kV. 
V případě velmi vysokého napětí (napěťové hladiny 110 a 220 kV), ještě méně pak zvláště 
vysokého napětí (tj. napěťová hladina 400 kV), lze toto riziko považovat za ojedinělé 
a s ohledem na konstrukci stožárů a vzdálenost jednotlivých vodičů ani není teoreticky možné. 
Proto je riziko jako takové považováno pouze za teoretické, konstrukčně je vše řešeno tak, že 
je prakticky vyloučena možnost dosedání ptáků na části, kde by mohlo ke zkratu, resp. úrazu 
elektrickým proudem, dojít. Posuzovaný typ vedení (stožáry tvaru Dunaj a vedení zvláště 
vysokého napětí) v maximální míře vylučuje zraňování ptactva elektrickým proudem, a to 
z důvodů jejich konstrukce a velkých odstupových vzdáleností mezi jednotlivými fázemi 
navzájem a mezi fázemi a zemí (tj. ocelovou konstrukcí, resp. zemnícími vodiči).  
Tato problematika je také řešena v rámci Biologického hodnocení záměru (viz Příloha č. 8). 
Ze závěru Biologického hodnocení vyplývá řada návrhů a opatření pro minimalizaci negativního 
dopadu, která jsou zapracována do příslušných kapitol Dokumentace. Charakteristika opatření 
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

Z hlediska ochrany ovzduší 
� K předloženému oznámení záměru nejsou zásadní připomínky. 
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K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Z hlediska ZPF 
� Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemáme k předloženému záměru 

připomínky. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Z hlediska LPF 
� Z hlediska ochrany lesního půdního fondu nemáme k předloženému záměru připomínky. 
Z hlediska vlivů na životní prostředí předloženého záměru souhlasíme s předmětným oznámením 
při respektování výše uvedených požadavků a doporučení a nepožadujeme posouzení záměru 
podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

4. Městský ú řad Podbo řany, odbor investic ze dne 26. 9. 2014 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

� Rada bere na vědomí informaci o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „ÚTS V430 - zdvojení 
vedení Hradec - Chrást" a vydá své stanovisko po jednání se zástupcem ČEPS. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Na základě obdrženého vyjádření v rámci Zjišťovacího řízení k posuzovanému záměru 
kontaktoval zhotovitel zástupce obce Podbořany za účelem zdůvodnění potřeby realizace 
zdvojení stávajícího vedení. Na základě domluvy byly zástupcům obce Podbořany zaslány 
požadované materiály týkající se záměrů vyskytujících se v dotčeném území obce Podbořany. 
Do dnešního dne však nebylo ze strany obce Podbořany k dané záležitosti obdrženo žádné 
stanovisko. 

5. Městský ú řad Podbo řany, odbor životního prost ředí ze dne 16. 9. 2014 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Odpadové hospodá řství a ochrana ovzduší 

Orgán v oblasti odpadového hospodářství: 

� K výše uvedenému záměru nemáme připomínky. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Orgán ochrany ovzduší: 

� K výše uvedenému záměru nemáme připomínky. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 
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Ochrana p řírody a krajiny a ZPF 

Orgán ochrany přírody a krajiny: 

� Každý kdo buduje, nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je 
ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem - § 5a 
odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

� Dále upozorňujeme na to, že se v řešené oblasti nachází evropsky významná lokalita 
Doupovské hory, Přírodní park Džbán. Tato chráněná území je nutno respektovat. 

� V případě kácení dřevin (stromy o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad 
zemí nebo souvislé keřové porosty o celkové ploše nad 40 m2) je nutné mít povolení orgánu 
ochrany přírody a krajiny ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 

� Vzhledem k charakteru sloupů, je nutné zvážit v souladu s oznámením záměru 
a s ustanovením § 12 odst. 2 zákona, vliv těchto výškových staveb na krajinný ráz a to, zda 
ho nemohou snížit či změnit. Pokud by stavby tento potenciál měly, je nutné získat souhlas 
s jejich realizací od příslušného OOP (MěÚ Podbořany, odbor ŽP). 

� K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo 
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy 
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (OŽP MěÚ Podbořany). Mezi 
takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, 
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. V tomto případě bude 
OŽP MěÚ Podbořany požadovat, dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění 
pozdějších předpisů, k žádosti o vydání závazného stanoviska předložit kopii biologického 
posouzení vlivu zamýšlené stavby na rostliny a živočichy. Kladné stanovisko musí být 
případně získáno před územním rozhodnutím (vyřešení předběžné otázky v souladu 
s § 57 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu). 

� Během realizace akce nesmí dojít k narušení stabilizující funkce základních skladebních částí 
územního systému ekologické stability. 

� Veškeré materiály použité na stavbu musí splňovat předepsané podmínky a charakteristiky 
neohrožující životní prostředí. 

� Požadujeme, aby při stavbě bylo postupováno dle zásad ochrany dřevin na staveništi (zvláště 
při výkopech v blízkosti dřevin apod.). Za předpokladu dodržování ustanovení zákona nemáme 
ke stavbě žádných dalších připomínek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Citovaný odst. (5), § 5a zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (č. 460/2004 Sb.) 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 
400 kV, což je vedení zvláště vysokého napětí. Zákonem požadovaná ochrana ptáků před 
usmrcováním elektrickým proudem je nutná tedy především u vedení vysokého napětí a to 
napěťových hladin 22 kV a 35 kV, kde jsou technické vzdálenosti částí pod napětím a ocelových 
uzemněných konstrukcí vedení takové, že umožňují ohrožující dotek.  
U vedení 400 kV je již při pohledu na izolátorové závěsy patrné, že vzdálenosti částí pod 
napětím od ocelových uzemněných konstrukcí vedení jsou tak značné, že žádný z druhu ptáků 
nemůže svým rozpětím křídel způsobit přeskok (resp. překlenutí částí vedení pod napětím 
a části vedení – uzemněné ocelové konstrukce – bez napětí) a tím být usmrcen.  
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. 
Zde je však třeba zdůraznit, že významné negativní vlivy existují z hlediska zabití elektrickou 
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energií, které způsobují stožáry vysokého napětí, nejčastěji typy napěťových hladin 22 a 35 kV. 
V případě velmi vysokého napětí (napěťové hladiny 110 a 220 kV), ještě méně pak zvláště 
vysokého napětí (tj. napěťová hladina 400 kV), lze toto riziko považovat za ojedinělé 
a s ohledem na konstrukci stožárů a vzdálenost jednotlivých vodičů ani není teoreticky možné. 
Proto je riziko jako takové považováno pouze za teoretické, konstrukčně je vše řešeno tak, že 
je prakticky vyloučena možnost dosedání ptáků na části, kde by mohlo ke zkratu, resp. úrazu 
elektrickým proudem, dojít. Posuzovaný typ vedení (stožáry tvaru Dunaj a vedení zvláště 
vysokého napětí) v maximální míře vylučuje zraňování ptactva elektrickým proudem, a to 
z důvodů jejich konstrukce a velkých odstupových vzdáleností mezi jednotlivými fázemi 
navzájem a mezi fázemi a zemí (tj. ocelovou konstrukcí, resp. zemnícími vodiči).  
Tato problematika je také řešena v rámci Biologického hodnocení záměru (viz Příloha č. 8). 
Ze závěru Biologického hodnocení vyplývá řada návrhů a opatření pro minimalizaci negativního 
dopadu, která jsou zapracována do příslušných kapitol Dokumentace. Charakteristika opatření 
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

� V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno autorizované Hodnocení vlivu záměru 
na soustavu Natura 2000 (viz Příloha č. 9). V textu Dokumentace v kapitole C.I.2 Natura 2000 
je proveden podrobný přehled lokalit soustavy Natura 2000, kterými posuzovaný záměr 
prochází a v kapitole D.I.7. Vlivy na soustavu Natura 2000 jsou řešeny možné vlivy záměru 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Součástí Dokumentace je autorizovanou osobou 
zpracované Biologické hodnocení (viz Příloha č. 8). Biologické hodnocení zahrnuje mj. 
i posouzení vlivu záměru na chráněná území. Na základě závěru zpracovaného Hodnocení 
vlivu záměru na soustavu Natura 2000 (viz příloha č. 9) vyplývá, že záměr nemá významný 
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu záměru jsou uvedeny v kapitole D.IV 
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů 
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. 

� V textu dokumentace v části „Kácení zeleně na nelesní půdě“ v kapitole B.II.2. jsou uvedeny 
do souladu podmínky pro kácení dřevin rostoucích mimo les, včetně orgánů ochrany přírody 
příslušné k vydání jednotlivých povolení dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

� Jako součást předkládané Dokumentace je zpracované Posouzení vlivu záměru na krajinný 
ráz (viz Příloha č. 10). V textu Dokumentace v kapitole C.II.6 Krajinný ráz je popsána 
problematika posuzování krajinného rázu v dotčeném území a v kapitole D.I.9. Vlivy na krajinu 
jsou řešeny možné vlivy záměru na krajinný ráz. Na základě závěrů zpracovaného Posouzení 
vlivu záměru na krajinný ráz (příloha č. 10) vyplývá, že výstavba záměru bude mít vliv na 
krajinářské hodnoty v dotčeném území. Významný vliv byl zaznamenán zejména u stožárových 
konstrukcí s navýšením více než +10 m. Tento vliv byl vyhodnocen z hlediska krajinného rázu 
na hranici přijatelnosti. Během provozu vedení lze vyhodnotit vliv záměru za přijatelný. 
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu záměru na krajinný ráz jsou uvedeny 
v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru 
možné. 

� Součástí Biologického hodnocení, které je zpracované autorizovanou osobou (viz Příloha č. 8) 
zahrnuje posouzení vlivu záměru na faunu, flóru, volně žijící ptáky, významné krajinné prvky 
a územní systém ekologické stability. Podrobný popis je uveden v textu Dokumentace 
v kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území a C.II.5 
Fauna, flóra a ekosystémy. Případné vlivy záměru jsou uvedeny v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, 
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flóru a ekosystémy. Na základě závěrů zpracovaného Biologického hodnocení (příloha č. 8) 
vyplývá, že výstavba ani provoz dvojitého vedení V430/830 nebudou mít významný vliv na 
jednotlivé prvky ÚSES oproti stávajícímu stavu. Navržená opatření pro minimalizaci 
negativního dopadu záměru na faunu, floru a ekosystémy jsou uvedeny v kapitole D.IV 
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů 
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

� Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě záměru budou podrobně stanoveny 
v ZOV, jejich dodržování bude důsledně dodržováno dodavatelem stavby. Při výstavbě záměru 
bude postupováno tak, aby nedošlo k narušení stabilizující funkce základních skladebních částí 
ÚSES. Na základě závěrů zpracovaného Biologického hodnocení (příloha č. 8) vyplývá, že 
výstavba ani provoz dvojitého vedení V430/830 nebudou mít významný vliv na jednotlivé prvky 
ÚSES oproti stávajícímu stavu. 

� Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě předběžného geologického průzkumu. 
Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, pouze v navržených dílčích 
úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny do nových míst. Případná změna 
umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této fázi projektové přípravy záměru zcela 
vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít na základě podrobného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu a také mj. ze závěru procesu EIA, jež 
bude formulován do závazného stanoviska. 

� V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré materiály použité 
na stavbu záměru budou splňovat podmínky a charakteristiky neohrožující ŽP. 

� Při realizaci záměru bude dbáno, aby byla zajištěna příslušná ochrana dřevin nacházející se 
v blízkosti prováděných prací na staveništi. Podmínky a způsob ochrany dřevin při výstavbě 
budou podrobně řešeny v ZOV, při zpracování dokumentace pro provádění stavby. 

Orgán ochrany ZPF 
� V případě nové trasy investor pro umístění stožárů nadzemního vedení, které přesáhnou 

plochu 0,0030 ha, požádá o udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF v souladu s ust. 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není navrhována 
nová trasa liniové stavby, bez připomínek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Záměr dvojitého vedení je navržen v maximální možné míře v trase stávajícího jednoduchého 
vedení s označením V430. Z toho důvodu se nepředpokládá významný zásah do pozemků 
zemědělského půdního fondu. Nové nároky na trvalý zábor ZPF se předpokládají v úseku 
úpravy trasy vedení mezi TR Hradec u Kadaně po lomový bod R4 a dílčí úpravy trasy u obce 
Hřešihlavy.  
Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je 
navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) o délce cca 9,7 km. Popis 
variantních řešení trasy vedení je podrobně uveden v kapitole B.I.5.1 Přehled zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 
Plocha základů stožárů bude u všech stožárových míst při použití stožárové konstrukce tvaru 
Dunaj větší než 30 m2. Celková plocha trvalého odnětí pozemků ZPF pro umístění základů 
stožárů se předpokládá v rozsahu cca 1,1 ha pro předpokládaný počet cca 244 ks stožárů 
v trase záměru.  
V případě realizace variantní úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice bude vznikat trvalý 
zábor ZPF v rozsahu cca 0,1 ha. Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě 
předběžného geologického průzkumu. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít 
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na základě podrobného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při 
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude 
formulován do závazného stanoviska. 
V případě dočasného odnětí půdy se bude jednat o postupný, rozptýlený a maloplošný dočasný 
zábor. Vzhledem k tomu, že doba výstavby vč. doby potřebné k uvedení půdy do původního 
stavu 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. 
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí pozemků ze ZPF jsou podrobně řešeny 
v textu Dokumentace v kapitole B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního 
fondu. V průběhu přípravy realizace záměru bude zhotovitelem záměr projednán s příslušným 
orgánem ZPF a bude dále postupovat v souladu s platnými právními předpisy a s požadavky 
vlastníků, popř. nájemců dotčených pozemků. 

Vodoprávní ú řad 

� Upozorňujeme na nutnost respektovat odvodněné plochy v trase vedení, a to: v k. ú. Kněžice 
u Podbořan: 145/53,145/72, 145/74, 145/55, 145/51, 216, 215/2, 215/1, 185/1, 612/6, 612/1 
a 613, v k. ú. Neprobylice u Kaštic: 317/7, 316/2, 310/5, 310/1, 310/3, 297/3, 297/1 a 280/6, 
v k. ú. Pšov u Podbořan: 545/1, v k. ú. Blšany: 1756 a 1786, v k. ú. Stachov u Blšan: 78/6, 
v k. ú. Soběchleby u Podbořan: 1856, 1857, v k. ú. Malá Černoc: 2065. 

� V k. ú. Blšany je stanoveno záplavové území vodního toku Blšanka, kdy musí být toto 
respektováno a ošetřeno v projektové dokumentaci i v dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí. 

� Dále upozorňujeme na nutnost respektovat individuální zásobování obyvatelstva v jednotlivých 
obcích a neměnit odtokové poměry. Pitnou vodou ze studní je zásobování obyvatel rozděleno 
takto: Kněžice u Podbořan 8%, Pšov u Podbořan 21%, Blšany 2%, Siřem 2%, Stachov u Blšan 
17%, Malá Černoc 1% a Běsno 52% (zdroj PRVKÚK). Je nutno zapracovat do projektové 
dokumentace i dokumentace vlivů záměru na životní prostředí možnost ovlivnění těchto zdrojů 
pitné vody pro jednotlivé domácnosti. 

K vyjádření lze sdělit následující: 
� V dalším stupni zpracování projektové dokumentace bude postupováno v souladu s platnou 

legislativou a dotčené odvodněné plochy budou v této dokumentaci respektovány. 
� Průchod trasy vedení přes záplavová území je uveden v kapitole C.II.2.1 Hydrologie. V průběhu 

přípravy realizace záměru bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy 
a dotčená záplavová území respektovat tak, aby nedošlo k narušení odtokových poměrů 
a ovlivnění záplavového území vodních toků. V průběhu přípravy realizace záměru (příprava 
podkladů a projektové dokumentace apod.) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými 
právními předpisy v oblasti ochrany vod. 

� Vzhledem k tomu, že trasa dvojitého vedení s označením V430/830 využívá v maximální 
možné míře stávající trasu vedení V430 včetně stávajících stožárových míst, mimo navržené 
úpravy trasy vedení, kde jsou umístěny stožárové konstrukce v nových místech, nepředpokládá 
se ovlivnění odtokových poměrů a zdrojů pitné vody v dotčeném území oproti současnému 
stavu. Přehled současného stavu povrchových a podzemních vod v trase záměru je uveden 
v textu Dokumentace v kapitole C.II.2 Voda. Problematika možného ovlivnění povrchových 
a podzemních vody je řešena v textu Dokumentace v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové 
a podzemní vody. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou tak, aby nedošlo k narušení 
odtokových poměrů a ovlivnění zdrojů pitné vody. 
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Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě předběžného geologického průzkumu. 
Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, pouze v navržených dílčích 
úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny do nových míst. Případná změna 
umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této fázi projektové přípravy záměru zcela 
vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít na základě podrobného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude formulován do závazného 
stanoviska. 
Před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení bude nutné provést pro každý podpěrný 
bod umístěný v exponovaných lokalitách podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický 
průzkum a navržena vhodná opatření k zajištění ochrany a k zamezení negativnímu ovlivnění 
povrchových a podzemních vod. 

Orgán státní správy les ů 

� Záměr v našem správním obvodu respektuje stávající trasu vedení, proto nemáme připomínek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

6. Městský ú řad Kralovice – odbor životního prost ředí ze dne 22. 9. 2014 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Z hlediska vodního hospodá řství 

� Záměr se dotýká stanoveného záplavového území významného vodního toku Berounka (úsek 
R21 - R22) a dále ochranného pásma vodních zdrojů v katastrálním území Hlince 
a v katastrálním území Studená stanovené ONV Plzeň-sever dne 22. 2. 1989, č.j. VLHZ. 
69/1989. Trasa vedení zasahuje do tohoto ochranného pásma, které není v oznámení záměru 
uvedeno. Pro další stupeň posuzování vlivů na životní prostředí doporučujeme posoudit vliv 
záměru na vydatnost a jakost těchto zdrojů podzemních vod. 
Dále upozorňujeme, že trasa vedení prochází v těsné blízkosti ochranného pásma vodního 
zdroje pro vodovod Obce Chříč stanovené ONV Plzeň-sever dne 23. 9. 1985, č.j. VLHZ 
1047/85. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Záplavová území a ochranná pásma vodních zdrojů dotčené záměrem jsou uvedeny v textu 
Dokumentace v kapitole C.II.2 Voda. Možné ovlivnění povrchových a podzemních vod je 
řešeno v textu Dokumentace v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody. Vzhledem 
k tomu, že trasa dvojitého vedení s označením V430/830 využívá v maximální možné míře 
stávající trasu vedení včetně stávajících stožárových míst, mimo navržené úpravy trasy vedení, 
kde jsou umístěny stožárové konstrukce v nových místech, nepředpokládá se ovlivnění 
vydatnosti a jakosti zdrojů podzemních vod.  
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou tak, aby nedošlo k narušení 
vydatnosti a jakosti zdrojů podzemních voda a ovlivnění odtokových poměrů a záplavových 
území vodních toků. 
Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě předběžného geologického průzkumu. 
Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, pouze v navržených dílčích 
úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny do nových míst. Případná změna 
umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této fázi projektové přípravy záměru zcela 
vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít na základě podrobného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při zpracování dalšího stupně 
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projektové dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude formulován do závazného 
stanoviska. 
Před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení bude nutné provést pro každý podpěrný 
bod umístěný v exponovaných lokalitách podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický 
průzkum a budou navržena vhodná opatření k zajištění ochrany vod a bude postupováno 
v souladu s platnou legislativou. 

Z hlediska zájm ů o ochran ě přírody a krajiny 

� Stavba se dotkne řady složek životního prostředí, vzhledem k tomu, že stavba je umístěna 
ve stávajícím koridoru vedení nelze však očekávat negativní ovlivnění flóry a fauny. Trasa 
vedení na správním území ORP Kralovice zasahuje na území přírodních parků Hřešihlavská 
a Horní Berounka, tyto byly zřízeny na ochranu krajinného rázu a k jeho ovlivnění na území PP 
do jisté míry dojde. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

Vzhledem k tomu, že trasa dvojitého vedení s označením V430/830 vede v maximální možné 
míře v trase stávajícího vedení včetně stávajících stožárových míst, mimo navržené úpravy 
trasy vedení, kde jsou umístěny stožárové konstrukce v nových místech, nepředpokládá se 
významné ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí oproti současnému stavu. 
Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě předběžného geologického průzkumu. 
Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, pouze v navržených dílčích 
úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny do nových míst. Případná změna 
umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této fázi projektové přípravy záměru zcela 
vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít na základě podrobného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude formulován do závazného 
stanoviska. 
Součástí Biologického hodnocení, které je zpracované autorizovanou osobou (viz Příloha č. 8), 
je posouzení vlivu záměru na faunu, flóru, volně žijící ptáky, a ekosystémy. Podrobný popis je 
uveden v textu Dokumentace v kapitole C.II.5 Fauna, flóra a ekosystémy. Případné vlivy záměru 
na faunu, flóru, volně žijící živočichy a ekosystémy jsou uvedeny v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, 
flóru a ekosystémy. Na základě závěrů zpracovaného Biologického hodnocení (příloha č. 8) 
vyplývá, že výstavba záměru bude mít mírný vliv na společenstva rostlin a živočichů v dotčeném 
území. Tento mírný vliv je však omezen časově a prostorově na fázi realizace, která bude 
spočívat zejména ve výměně stožárových konstrukcí. Během provozu vedení lze vyhodnotit vliv 
záměru za přijatelný.  Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu záměru na faunu, 
floru a ekosystémy jsou uvedeny v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení 
a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud 
jsou vzhledem k záměru možné.  

� Jako součást předkládané Dokumentace je zpracované Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz 
(viz Příloha č. 10). V textu Dokumentace v kapitole C.II.6 Krajinný ráz je popsána problematika 
posuzování krajinného rázu v dotčeném území a v kapitole D.I.9. Vlivy na krajinu jsou řešeny 
možné vlivy záměru na krajinný ráz. Na základě závěrů zpracovaného Posouzení vlivu záměru 
na krajinný ráz (příloha č. 10) vyplývá, že výstavba záměru bude mít vliv na krajinářské hodnoty 
v dotčeném území. Významný vliv byl zaznamenán zejména u stožárových konstrukcí 
s navýšením více než +10 m. Tento vliv byl vyhodnocen z hlediska krajinného rázu na hranici 
přijatelnosti. Během provozu vedení lze vyhodnotit vliv záměru za přijatelný. Preventivní 
opatření pro minimalizaci negativního dopadu záměru na krajinný ráz jsou uvedeny v kapitole 
D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých 
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. 
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Z hlediska zem ědělského p ůdního fondu 

� Bez námitek, stavbou však dojde k dočasnému i trvalému záboru zemědělské půdy, proto je 
nezbytné postupovat v souladu s § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Z hlediska životního prost ředí 

� Bez námitek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

7. Městský ú řad Rakovník – odbor životního prost ředí 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Z hlediska vodního hospodá řství 

� V kapitole C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, v bodě C.I. Výčet 
nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území v třetím odstavci je 
uvedeno: „ … aktivní zóna je stanovena pouze v záplavovém území řek Blšanky, Javornice 
a Berounka.“ Aktivní zóna záplavového území je stanovena i pro Rakovnický potok a je 
vyznačena ve výkresové části. Rakovnický potok je, dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se 
stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se 
správou vodních toků, významným vodním tokem, což není uvedeno v tabulce č. 9 Významné 
vodní toky na str. 36. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� V textu předkládané Dokumentace v kapitole C.II.2.1 Hydrologie je uvedena aktivní zóna i pro 
záplavovém území Rakovnického potoka. Křížení vedení s aktivní zónou záplavového území 
Rakovnického potoka je uvedeno na obrázku č. 29. 

� V textu předkládané Dokumentace v kapitole C.II.2.1 Hydrologie je v tabulce č. 26 uveden 
Rakovnický potok jako významný vodní tok. 

Z hlediska ochrany zem ědělského p ůdního fondu 

� Z oznámení záměru je patrné, že trasa plánovaného zdvojeného vedení povede v úseku okresu 
Rakovník v koridoru stávajícího jednoduchého vedení s označením V430. Z tohoto důvodu není 
potřeba žádat o souhlas s trasou nadzemního vedení podle § 7 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákona). 

� Vzhledem ke skutečnosti, že plocha nosných stožárů nadzemního vedení typu Dunaj přesáhne 
30 m2, bude nutné požádat místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 1, odst. 4, odst. 
5 zákona. 

� Dále upozorňujeme na dodržení § 8 zákona: 
a) Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, těžební 

a průmyslové činnosti, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou 
právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny řídit se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu (§ 4), zejména: 
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- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění 
schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné 
uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření 
na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných 
případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin, 

- ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo hospodářsky 
odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, 
které byly za tím účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu, 

- provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy 
a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení rekultivace přichází 
v úvahu, 

- provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění 
dalších funkcí v krajině, 

- učit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

b) Při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a při budování, opravách a údržbě 
nadzemních a podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé 
těchto prací povinni dodržovat povinnosti uvedené v odstavci 1 a dále: 

� provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení 
uvést dotčené plochy do původního stavu, 

� provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším škodám, 

� projednávat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu. 

c) Pokud si práce spojené s geologickým a hydrogeologickým průzkumem a s budováním, 
opravami a údržbou nadzemních a podzemních vedení vyžádají odnětí zemědělského 
půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených 
pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu (§ 9). 

Dále nemáme k realizaci zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást v úseku okresu 
Rakovník námitek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Posuzovaný záměr dvojitého vedení s označením V430/830 je navržen v maximální možné 
míře v trase stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 včetně stávajících 
stožárových míst, mimo navržené úpravy trasy vedení, kde jsou umístěny stožárové konstrukce 
v nových místech. Z toho důvodu se nepředpokládá významný zásah do pozemků 
zemědělského půdního fondu. Nové nároky na zábor ZPF se předpokládají v úseku úpravy 
trasy vedení mezi TR Hradec u Kadaně po lomový bod R4 a dílčí úpravy trasy u obce 
Hřešihlavy.  
Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je 
navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) o délce cca 9,7 km. Popis 
variantních řešení trasy vedení je podrobně uveden v kapitole B.I.5.1 Přehled zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 

� Plocha základů stožárů u všech stožárových míst při použití stožárové konstrukce tvaru Dunaj 
bude větší než 30 m2. Celková plocha trvalého odnětí pozemků ZPF pro umístění základů 
stožárů se předpokládá v rozsahu cca 1,1 ha pro předpokládaný počet cca 244 ks stožárů 
v trase záměru. V případě realizace variantní úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice bude 
vznikat trvalý zábor ZPF v rozsahu cca 0,1 ha. Umístění stožárových míst bylo provedeno na 
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základě předběžného geologického průzkumu. K upřesnění konkrétních stožárových míst 
může dojít na základě podrobného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při 
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude 
formulován do závazného stanoviska. 
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí pozemků ze ZPF jsou podrobně řešeny 
v textu Dokumentace v kapitole B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního 
fondu. V průběhu přípravy realizace záměru bude zhotovitelem záměr projednán s příslušným 
orgánem ZPF a bude dále postupovat v souladu s platnými právními předpisy a s požadavky 
vlastníků, popř. nájemců dotčených pozemků. 

� V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude při nakládání se zeminou postupováno v souladu s platnými právními předpisy, aby se 
zabránilo škodám na ZPF v co nejmenší míře. Kulturní vrstvy půdy budou uloženy odděleně 
a následně použity na rekultivaci dotčené plochy. Ve fázi zpracování Dokumentace pro 
provádění stavby budou v ZOV uvedena opatření k zabránění poškození ZPF. Případné 
havárie v době výstavby spojené s úkapy ropných látek (např. pohonné hmoty, maziva apod.) 
budou průběžně sanovány podle zpracovaného havarijního plánu. 

� Při provádění geologického a hydrogeologického průzkumu, výstavbě a následném provozu 
vedení bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy, aby se zabránilo škodám na 
ZPF v co nejmenší míře a dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. 

� V případě dočasného odnětí půdy ze ZPF se bude jednat o postupný, rozptýlený a maloplošný 
dočasný zábor. Vzhledem k tomu, že doba výstavby vč. doby potřebné k uvedení půdy 
do původního stavu 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. 

Z hlediska ochrany p řírody a krajiny 

� Trasa vedení prochází územím přírodního parku Džbán a registrovaným významným krajinným 
prvkem Petrovická Stráň, jak je uvedeno v oznámení záměru. Vzhledem ke skutečnosti, že 
na území v působnosti obce s rozšířenou působností Městského úřadu Rakovník, trasa nového 
dvojitého vedení bude v maximální možné míře umístěna ve stávající trase vedení, nemáme 
k záměru připomínek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Z hlediska ochrany les ů 

� Záměrem budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa i ochranné pásmo lesa (50 m) 
bude nutné požádat Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí o souhlas k vydání 
územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky 
do 50 m od okraje lesa dle § 14 odst. 2 lesního zákona. Vzhledem k tomu, že práce budou 
probíhat i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, bude nutno požádat Městský úřad 
Rakovník, odbor životního prostředí o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa dle § 16 odst. 1 zákona. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Trasa dvojitého vedení s označením V430/830 využívá v maximální možné míře stávající trasu 
vedení včetně stávajících stožárových míst, mimo navržené úpravy trasy vedení, kde jsou 
umístěny stožárové konstrukce v nových místech. Z toho důvodu se nepředpokládá významný 
zásah do pozemků lesního půdního fondu. Nové nároky na zábor PUPFL se předpokládají 
v úseku úpravy trasy vedení mezi TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 a dílčí úpravy 
trasy u obce Hřešihlavy. Trvalé odnětí PUPFL se předpokládá v půdorysu základů stožárových 
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míst v celkovém rozsahu cca 0,04 ha. Součástí posuzovaného záměru je variantní úprava trasy 
vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. 
č. 188 – 225). Trvalý zábor PUPFL se v tomto úseku předpokládá v rozsahu cca 0,1 ha. Popis 
variantních řešení trasy vedení je podrobně řešen v textu Dokumentace v kapitole B.I.5.1 
Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně popsány v textu 
Dokumentace, v kapitole B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Přesný rozsah záboru PUPFL bude stanoven až v dalším stupni projektové přípravy záměru 
na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko – geologického posouzení. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Podmínky pro ochranu 
životního prostředí při výstavbě budou podrobně stanoveny v ZOV, jejich dodržování bude 
důsledně dodržováno dodavatelem stavby. Veškeré stavební práce a související doprava 
materiálů budou probíhat v převážné části mimo PUPFL a využívat v maximální možné míře 
stávající koridor vedení s využitím stávajících přístupových cest. 

8. Městský ú řad Rokycany – odbor životního prost ředí ze dne 29. 9. 2014 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Z hlediska ochrany p řírody 

� Část „Kácení zeleně na nelesní půdě“ v kapitole B.II.2. „Požadavky na zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa“ (str. 24) neodpovídá platné legislativě. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� V textu dokumentace v části „Kácení zeleně na nelesní půdě“ v kapitole B.II.2. byly uvedeny 
do souladu podmínky pro kácení dřevin rostoucích mimo les, včetně orgánů ochrany přírody 
příslušné k vydání jednotlivých povolení dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

Z hlediska odpadového hospodá řství 

� V případě, že bude přebytečná vytěžená zemina a hlušina využita na povrchu terénu (mimo 
rámec stavby) požaduje Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí doložit aktuální 
rozbory od akreditované laboratoře podle přílohy č. 10 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška“). V případě ukládání vytěžených zemin a hlušin na cizí pozemky je nutno 
doložit souhlas vlastníků pozemků. 

� Stavební a demoliční odpady (pod kódy odpadu 17 01 01, 17 01 03, 17 09 04) budou 
přednostně recyklovány. Po dokončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence 
všech odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. 
zneškodnění. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Problematika nakládání s odpady během výstavby záměru je řešena v textu Dokumentace 
v kapitole B.III.3 Odpady. V případě využití vytěžené zeminy na povrchu terénu bude nutné 
sledovat kvalitu vytěžených zemin a postupovat v souladu s platnou legislativou o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu. Při ukládání vytěžené zeminy 
na cizí pozemek bude doložen souhlas jeho vlastníka. 
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� V období výstavby záměru je nutné množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během 
výstavby stanovit a určit způsob jejich využití nebo odstranění v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Zároveň v maximální možné míře třídit 
a recyklovat odpady vznikající během výstavby a preferovat jejich využití jako druhotné 
suroviny, nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností a minimalizovat objem odpadů 
ukládaných na skládky. Po dokončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence 
všech odpadů vzniklých při realizaci záměru vč. dokladů o způsobech jejich dalšího využití, 
popř. zneškodnění. 

Z hlediska složek životního prost ředí 

� K obsahu a rozsahu záměru oznámení z hlediska složek životního prostředí (LPF, ZPF, 
ochrana vod, ochrana ovzduší) nemá Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí 
připomínek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář 

9. Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem ze dne 
24. 9. 2014 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Z hlediska ochrany vod: 

� Samotný provoz nevyžaduje nároky na pitnou, splaškovou nebo technologickou vodu. Při 
výstavbě bude využívána užitková voda, a to k úpravě dovezených betonových směsí 
a k technologickému ošetřování betonových palet při tuhnutí. Tato voda bude zajišťována 
mobilními cisternami. Posuzovaná trasa prochází následujícími záplavovými územími: 
Berounka, Liboc, Javornice a Blšanka. Trasa vedení zasahuje do II. stupně ochranného pásma 
vodního zdroje Rakovník u obce Pšovlky a Rokycany avšak nezasahuje do chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod. Konstrukce stožárů včetně nové trasy se nebude nacházet v místech 
koryt vodních toků. 

� ČIŽP požaduje, aby oznamovatel v rámci výstavby neprováděl oplachy nákladních automobilů 
a stavebních strojů u vodních toků a dále požaduje, aby se stavební vozidla nenechávala 
v záplavových zónách. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Záplavová území a ochranná pásma vodních zdrojů dotčené záměrem jsou uvedeny v textu 
Dokumentace v kapitole C.II.2 Voda. Přehled všech vlivů posuzovaného záměru na množství 
a jakost povrchových a podzemních vod je podrobně řešen v textu Dokumentace v kapitole 
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody. V průběhu přípravy realizace záměru (příprava 
podkladů a projektové dokumentace apod.) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými 
právními předpisy v oblasti ochrany vod. 
Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě předběžného geologického průzkumu. 
Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, pouze v navržených dílčích 
úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny do nových míst. Stožárové 
konstrukce nejsou v současné fázi projektové přípravy záměru umístěny v korytech vodních 
toků. Případná změna umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této fázi projektové 
přípravy záměru zcela vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít na 
základě podrobného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při zpracování 
dalšího stupně projektové dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude formulován 
do závazného stanoviska.  
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� V průběhu stavební činnosti nebudou v oblasti záplavových území parkovány stavební stroje 
a mechanismy a nebude v těchto lokalitách prováděn jejich oplach. Veškeré stavební 
mechanismy budou v řádném technickém a provozním stavu, budou dodržovány pracovní 
postupy a preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Dále bude 
postupováno v souladu se zásadami organizace výstavby (ZOV) tak, aby se minimalizovaly 
negativní dopady na povrchové a podzemní vody v důsledku stavební činnosti. 

Z hlediska ochrany p řírody a krajiny: 

� Z hlediska státní správy ochrany přírody a krajiny podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn, dále jen „ZOPK“, má ČIŽP k výše uvedenému 
oznámení následující připomínky: 

• Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje ust. § 8 ZOPK a vyhláška č. 189/2013 Sb. 
Jelikož se v tomto případě nejedná o údržbu dřevin v ochranném pásmu při provozování 
elektrizační soustavy, ale o stavbu, dřeviny dosahující stanovené velikosti (obvod 80 cm 
a více ve výšce 130 cm nad zemi), mohou byt káceny pouze na základě rozhodnuti 
o povolení kácení dle ust. § 8 odst. 1 ZOPK, které vydává příslušný obecní úřad, nikoli 
obecní úřad s rozšířenou působnosti, jak je nesprávně uvedeno na str. 24 předloženého 
oznámení. Stejný režim povolování kácení platí i v případě kácení dřevin 
nedosahujících výše uvedených rozměrů, které tvoři zapojený porost o ploše 40 m2 
a více, nebo jsou součástí stromořadí. 

• Dále upozorňujeme na povinnost opatřit si závazné stanovisko orgánu ochrany přírody 
k zásahům do významných krajinných prvků v souladu s ustanovením § 4 odst. 
2 zákona ZOPK, nebude-li nezpochybnitelně prokázáno, že realizace záměru 
nepovede k poškození či zničení významného krajinného prvku, nebo neohrozí 
či neoslabí jeho ekologicky-stabilizační funkce. 

• Rovněž považujeme za nutné zmínit skutečnost, že navrhovaný záměr zasahuje 
do několika přírodních parků. Přírodní parky jsou dle § 12 odst. 3 zákona ZOPK 
zřizovány za účelem ochrany krajinného rázu, a proto inspekce upozorňuje na nezbytný 
souhlas organu ochrany přírody s realizací záměru z hlediska ochrany krajinného rázu, 
jak je uvedeno v dikci § 12 odst. 3 ZOPK. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Kácení mimolesních dřevin bude provedeno v rámci běžné údržby dřevin v ochranném pásmu 
stávající provozované elektrizační soustavy a to před započetím výstavby záměru. V tomto 
případě není dle § 8 odst. 2 a 4 zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění potřeba povolení 
ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Oznámení o zamýšleném kácení bude podáno 
příslušnému orgánu ochrany přírody. 
V textu dokumentace v části „Kácení zeleně na nelesní půdě“ v kapitole B.II.2. byly uvedeny 
do souladu podmínky pro kácení dřevin rostoucích mimo les, včetně orgánů ochrany přírody 
příslušné k vydání jednotlivých povolení dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

� Součástí Biologického hodnocení, které je zpracované autorizovanou osobou (viz Příloha č. 8) 
zahrnuje posouzení vlivu záměru na významné krajinné prvky. V textu Dokumentace v kapitole 
C.I.5. Významné krajinné prvky je uveden přehled významných krajinných prvků vyskytujících 
se v trase záměru a v kapitole D.I.9.2 Vlivy na významné krajinné prvky a památné stromy, jsou 
vyhodnoceny vlivy na významné krajinné prvky v dotčeném území. Na základě závěrů 
zpracovaného Biologického hodnocení (příloha č. 8) vyplývá, že záměr bude mít minimální vliv 
na významné krajinné prvky v dotčeném území. Tento vliv bude časově omezen pouze na dobu 
výstavby záměru, která bude spočívat zejména ve výměně stožárových konstrukcí. Během 
provozu vedení lze vyhodnotit vliv záměru za zanedbatelný. Preventivní opatření pro 
minimalizaci negativního dopadu na faunu, flóru a ekosystémy jsou uvedena v kapitole D.IV 
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Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů 
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. 

� V rámci Dokumentace bylo zpracované Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha 
č. 10). V textu Dokumentace v kapitole D.I.9. Vlivy na krajinu jsou řešeny možné vlivy záměru 
na krajinný ráz. Jeho hlavní výstupy a závěry jsou zapracovány do příslušných kapitol 
Dokumentace. Na základě závěrů zpracovaného Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz 
(příloha č. 10) vyplývá, že výstavba záměru bude mít vliv na krajinářské hodnoty v dotčeném 
území. Významný vliv byl zaznamenán zejména u stožárových konstrukcí s navýšením více 
než +10 m. Tento vliv byl vyhodnocen z hlediska krajinného rázu na hranici přijatelnosti. Během 
provozu vedení lze vyhodnotit vliv záměru za přijatelný. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy z hlediska ochrany 
krajinného rázu. 

Z hlediska ochrany lesa: 

� Předložený záměr je koncipován mj. na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Podle ustanovení 
§ 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) musí být 
veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. 
Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán 
státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu. 
Ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 lesního zákona je odnětí pozemků plnění funkcí lesa 
uvolněním těchto pozemků pro jiné využití. Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa 
je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém 
rozsahu. Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna 
využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou 
v rozhodnutí. 
Žádost o odnětí nebo o omezení podává orgánu státní správy lesů ten, 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 (§ 16 odst. 1 lesního 
zákona). 
Správní řízení ve věci rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha 
nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa je podle § 48 odst. 1 písm. d) lesního 
zákona v kompetenci obecních úřadů s rozšířenou působností. Krajský úřad rozhoduje o odnětí 
lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa 
o výměře 1 ha a více v návaznosti na kompetence definované ustanovením § 48a odst. 1 písm. 
b) lesního zákona. 
Na základě výše uvedeného sdělujeme, že ČIŽP není dotčeným orgánem statni správy v jehož 
kompetenci je vydání výjimky ze zákazu definovaného § 13 odst. 1 lesního zákona. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Trasa dvojitého vedení s označením V430/830 využívá v maximální možné míře stávající trasu 
vedení včetně stávajících stožárových míst, mimo navržené úpravy trasy vedení, kde jsou 
umístěny stožárové konstrukce v nových místech. Z toho důvodu se nepředpokládá významný 
zásah do pozemků lesního půdního fondu. Nové nároky na zábor PUPFL se předpokládají 
v úseku úpravy trasy vedení mezi TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 a dílčí úpravy 
trasy u obce Hřešihlavy. Trvalé odnětí PUPFL se předpokládá v půdorysu základů stožárových 
míst v celkovém rozsahu cca 0,04 ha. Součástí posuzovaného záměru je variantní úprava trasy 
vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je navržena mezi lomovými body R22 – R25 
(st. č. 188 – 225). Trvalý zábor PUPFL se v tomto úseku předpokládá v rozsahu cca 0,1 ha. 
Popis variantních řešení trasy vedení je podrobně řešen v textu Dokumentace v kapitole B.I.5.1 
Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 
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Přesný rozsah záboru PUPFL bude stanoven až v dalším stupni projektové přípravy záměru 
na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko – geologického posouzení.  
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Podmínky pro ochranu 
životního prostředí při výstavbě budou podrobně stanoveny v ZOV, jejich dodržování bude 
důsledně dodržováno dodavatelem stavby. Veškeré stavební práce a související doprava 
materiálů budou probíhat v převážné části mimo PUPFL a zároveň využívat v maximální 
možné míře stávající koridor vedení s využitím stávajících přístupových cest. 
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně popsány v textu 
Dokumentace, v kapitole B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany lesů. 

10. Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát Praha ze dne 25. 9. 2014 

Česká inspekce životního prostředí vydává následující komplexní stanovisko: 

Oddělení odpadového hospodá řství: 

� Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, nemáme k předloženému 
záměru připomínky. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Oddělení ochrany vod: 

� Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
nemáme k předloženému záměru připomínky. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Oddělení ochrany ovzduší: 

� Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předložené dokumentaci 
připomínky. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Oddělení ochrany p řírody: 

� K předloženému oznámení nemáme z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, zásadní připomínky. 
Upozorňujeme však na zavádějící informace o kácení dřevin, rostoucích mimo les. Kácení 
těchto dřevin upravuje § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 189/2013 Sb. Jelikož se 
v tomto případě nejedná o údržbu dřevin v ochranném pásmu při provozování elektrizační 
soustavy, ale o stavbu, dřeviny dosahující stanovené velikosti (obvod 80 cm a více ve výšce 
130 cm nad zemí), mohou být káceny pouze na základě rozhodnutí o povolení kácení, které 
vydává příslušný obecní úřad, nikoli obecní úřad s rozšířenou působností, jak je nesprávně 
uvedeno na str. 24 předloženého oznámení. Obdobný režim platí i v případě kácení dřevin 
nedosahujících výše uvedených rozměrů, které tvoří zapojený porost o ploše 40 m2 a více, 
nebo jsou součástí stromořadí. 
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Dále upozorňujeme na povinnost opatřit si závazné stanovisko orgánu ochrany přírody 
k zásahům do významných krajinných prvků v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb., nebude-li nezpochybnitelně prokázáno, že realizace záměru nepovede 
k poškození či zničení významného krajinného prvku, nebo neohrozí či neoslabí jeho 
ekologicky-stabilizační funkce. 
Rovněž považujeme za nutné zmínit skutečnost, že navrhovaný záměr zasahuje do několika 
přírodních parků. Přírodní parky jsou dle § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., zřizovány 
za účelem ochrany krajinného rázu, a proto inspekce upozorňuje na nezbytný souhlas orgánu 
ochrany přírody s realizací záměru z hlediska ochrany krajinného rázu, jak je uvedeno v dikci 
§ 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� V trase stávajícího vedení probíhá mj. kácení mimolesních dřevin v rámci běžné údržby 
v ochranném pásmu stávající provozované elektrizační soustavy dle zákona č. 456/2000 Sb., 
v platném znění. Při realizaci záměru v trase stávajícího vedení tudíž nebude docházet ke 
kácení mimolesní zeleně. V tomto případě není dle § 8 odst. 2 a 4 zák. č. 114/1992 Sb. 
v platném znění potřeba povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Oznámení 
o zamýšleném kácení bude podáno příslušnému orgánu ochrany přírody. 
V textu dokumentace v části „Kácení zeleně na nelesní půdě“ v kapitole B.II.2. byly uvedeny 
do souladu podmínky pro kácení dřevin rostoucích mimo les, včetně orgánů ochrany přírody 
příslušné k vydání jednotlivých povolení dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

� Součástí Biologického hodnocení, které je zpracované autorizovanou osobou (viz Příloha č. 8) 
zahrnuje posouzení vlivu záměru na významné krajinné prvky. V textu Dokumentace v kapitole 
C.I.5. Významné krajinné prvky je uveden přehled významných krajinných prvků vyskytujících 
se v trase záměru a v kapitole D.I.9.2 Vlivy na významné krajinné prvky a památné stromy, jsou 
vyhodnoceny vlivy na významné krajinné prvky v dotčeném území. Preventivní opatření pro 
minimalizaci negativního dopadu na faunu, flóru a ekosystémy jsou uvedena v kapitole D.IV 
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů 
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. 

� Během realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) v průběhu 
výstavby bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou. 

� V rámci Dokumentace bylo zpracované Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha 
č. 10). V textu Dokumentace v kapitole D.I.9. Vlivy na krajinu jsou řešeny možné vlivy záměru 
na krajinný ráz. Jeho hlavní výstupy a závěry jsou zapracovány do příslušných kapitol 
Dokumentace. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy z hlediska ochrany 
krajinného rázu. 

Oddělení ochrany lesa: 

� Bez připomínek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze upozornění 
ze strany oddělení ochrany přírody. 

11. Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát Plze ň ze dne 15. 9. 2014 

Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu jsou následující: 
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Oddělení ochrany vod: 

� Vlastní provoz ani údržba nového dvojitého vedení nebude mít žádné nároky na odběr pitné 
nebo užitkové vody a ani nevzniknou žádné technologické ani splaškové odpadní vody. Bez 
námitek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Oddělení ochrany ovzduší: 

� Realizací záměru nevznikne nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Bez připomínek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Oddělení odpadového hospodá řství: 

� Bez námitek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Oddělení ochrany p řírody: 

� Bez námitek. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Není nutný komentář. 

Oddělení ochrany lesa: 

� Realizací záměru budou dotčeny zájmy dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
neboť dojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. Proto požadujeme, aby 
oznamovatel doplnil oznámení záměru o stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů. 
V případě vydání kladného stanoviska nepožadujeme další posouzení záměru dle zákona 
č. 100/2001 Sb. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Trasa dvojitého vedení s označením V430/830 využívá v maximální možné míře stávající trasu 
vedení včetně stávajících stožárových míst, mimo navržené úpravy trasy vedení, kde jsou 
umístěny stožárové konstrukce v nových místech. Z toho důvodu se nepředpokládá významný 
zásah do pozemků lesního půdního fondu. Nové nároky na zábor PUPFL se předpokládají 
v úseku úpravy trasy vedení mezi TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 a dílčí úpravy 
trasy u obce Hřešihlavy. Trvalé odnětí PUPFL se předpokládá v půdorysu základů stožárových 
míst v celkovém rozsahu cca 0,04 ha. Součástí posuzovaného záměru je variantní úprava trasy 
vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. 
č. 188 – 225). Trvalý zábor PUPFL se v tomto úseku předpokládá v rozsahu cca 0,1 ha. Popis 
variantních řešení trasy vedení je podrobně řešen v textu Dokumentace v kapitole B.I.5.1 
Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně popsány v textu 
Dokumentace, v kapitole B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany lesů. 
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� V rámci předkládané Dokumentace je doplněno stanovisko Ministerstva zemědělství dle 
§ 14  odst. 3) zákona o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zemědělství, jakožto 
dotčený orgán státní správy lesů ve vydaném stanovisku souhlasí s předloženým záměrem 
s jedinou zásadní výhradou k nekoncepční dílčí úpravě trasy mimo trasu stávajícího vedení 
a za předpokladu dodržení podmínek stanovených v obdrženém vyjádření (viz Příloha č. 12). 

12. AOPK ČR, Správa CHKO K řivoklátsko 

Pro zjišťovací řízení vydává následující vyjádření: 
� Trasa vede převážně III. zónou CHKO se zemědělskými pozemky a překračuje dvakrát 

významné krajinné prvky podle § 3 odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění (dále jen zákona), a to údolní nivy s vodními toky a lesy. Zároveň tak 
vede napříč biokoridorem místní úrovně územního systému ekologické stability (ÚSES), kterým 
je údolí říčky Javornice a několik interakčních prvků, vymezených v zemědělské krajině k. ú. 
Šípy a k. ú. Milíčov na okr. Rakovník a v k. ú. Slatina u Chříče na okr. Plzeň-sever. Tyto 
významné krajinné prvky a skladebné části ÚSES budou realizací záměru určitě významně 
ovlivněny. V příloze je výřez mapy CHKO Křivoklátsko s vymezenými prvky ÚSES v dotčených 
katastrech. Podklad poskytne Správa CHKO Křivoklátsko zpracovateli EIA ve formátu pro GIS. 

� Stavba nových stožárů typu Dunaj bezpochyby také ovlivní krajinný ráz této části CHKO 
Křivoklátsko. Dálková vedení velmi vysokého napětí patří k významným technickým 
dominantám krajiny se zásadním negativním vlivem na krajinný ráz. Zdvojení současného 
vedení tento negativní vliv bezesporu zvýší. Záměr je ale řešen bez varianty jiné, pro krajinný 
ráz příznivější. Oznámení pak určité porovnání varianty nadzemního vedení a varianty 
podzemního vedení obsahuje, ale velmi stručné, bez hlubšího rozboru a porovnání skutečných 
dopadů. V porovnání např. není uvedeno, že podzemní vedení je mnohem odolnější proti 
jakýmkoli narušením klimatickými vlivy, zatímco vzdušné je náchylné na poruchy zaviněné 
silným větrem, námrazou a kombinací těchto povětrnostních vlivů, a také na násilné porušení 
různými lidskými aktivitami, ať už náhodnými nebo záměrnými. Proto je nutné, aby vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí tohoto záměru obě varianty posoudilo ze všech hledisek mnohem 
podrobněji. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

� Součástí Biologického hodnocení, které je zpracované autorizovanou osobou (viz Příloha č. 8) 
zahrnuje mj. posouzení vlivu záměru na významné krajinné prvky a územní systém ekologické 
stability. Podrobný popis je uveden v textu Dokumentace v kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších 
environmetálních charakteristik dotčeného území a C.II.5 Fauna, flóra a ekosystémy. Případné 
vlivy záměru jsou uvedeny v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. Na základě 
závěrů zpracovaného Biologického hodnocení (příloha č. 8) vyplývá, že výstavba ani provoz 
dvojitého vedení V430/830 nebudou mít významný vliv na jednotlivé prvky ÚSES oproti 
stávajícímu stavu. V případě vlivu záměru na významné krajinné prvky ze zpracovaného 
Biologického hodnocení vyplývá, že záměr bude mít minimální vliv na významné krajinné prvky 
v dotčeném území. Tento vliv bude časově omezen pouze na dobu výstavby záměru, která 
bude spočívat zejména ve výměně stožárových konstrukcí. Během provozu vedení lze 
vyhodnotit vliv záměru za zanedbatelný. Navržená opatření pro minimalizaci negativního 
dopadu záměru na faunu, floru a ekosystémy jsou uvedeny v kapitole D.IV Charakteristika 
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

� V rámci Dokumentace bylo zpracované Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha 
č. 10). V textu Dokumentace v kapitole D.I.9. Vlivy na krajinu jsou řešeny možné vlivy záměru 
na krajinný ráz. Jeho hlavní výstupy a závěry jsou zapracovány do příslušných kapitol 
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Dokumentace. Na základě závěrů zpracovaného Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz 
(příloha č. 10) vyplývá, že výstavba záměru bude mít vliv na krajinářské hodnoty v dotčeném 
území. Významný vliv byl zaznamenán zejména u stožárových konstrukcí s navýšením více 
než +10 m. Tento vliv byl vyhodnocen z hlediska krajinného rázu na hranici přijatelnosti. Během 
provozu vedení lze vyhodnotit vliv záměru za přijatelný. 
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu záměru na krajinný ráz jsou uvedeny 
v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru 
možné. 

� V rámci předkládané Dokumentace je kabelového vedení detailněji posouzeno. Variantní 
provedení v podobě podzemního kabelového vedení bylo posouzeno pro úsek průchodu 
vedení přes území CHKO Křivoklátsko v délce cca 3,3 km. 
Proveditelnost posouzení nadzemního a podzemního kabelového vedení je popsána v textu 
Dokumentace v kapitole B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska 
životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí, kde v části „Variantní řešení provedení 
vedení“ jsou shrnuty jednotlivé aspekty nadzemního a kabelového (podzemního) vedení, 
tj. technické provedení, provozní a ekologické aspekty. Vlivy realizace a následného provozu 
kabelového vedení na životní prostředí jsou podrobně zpracovány v příslušných kapitolách 
v textu Dokumentace a ve zpracovaných studiích.  

13. Národní památkový ústav, územní pracovišt ě středních Čech v Praze ze dne 
6. 10. 2014 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 
� Naše vyjádření se vztahuje pouze k území Středočeského kraje. 
� Mezi Kolešovice a Zderazí, u silnice na jižním okraji, v příkopu, se nachází kamenná socha 

na podstavci. Vedení půjde v blízkosti západní hranice památkového ochranného pásma 
kolem hradu Krakovec, které bylo ustanoveno Vyhlášením ONV v Rakovníku číslo 111 dne 
25. 3. 1982. Nebudou dotčeny žádné kulturní památky ve smyslu ustavení zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Z hlediska památkové péče je stavba vedení 
přijatelná při dodržení následujících podmínek: 

• Vedení by se mělo vyhnout ochrannému pásmu hradu Krakovec. 
• Stožár vedení by neměl být umístěn v blízkosti jmenované sochy. 
• Nové sloupy by měly být umístěny ohleduplně vůči všem krajinným prvkům a vzrostlé 

zeleni. 
� Z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči vyplývá povinnost – při 

zásahu do terénu - záměr předem ohlásit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit 
záchranný archeologický výzkum. 

� Při výskytu drobné solitérní architektury místního významu, jako jsou například Boží muka, 
kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník v místě prací, je žádoucí volit mechanizaci 
prací tak, aby tato architektura nebyla poškozena ani přemístěna. 

� Odůvodnění: Jmenovaná kamenná socha je cenným dokladem solitérní architektury 
z konce 18. a začátku 19. století. Lze očekávat výskyt archeologických nálezů a situací, 
které bude nutno zachránit či dokumentovat. 

K vyjádření lze sdělit následující: 
� Jako součást předkládané Dokumentace je zpracované Posouzení vlivu záměru na krajinný 

ráz (viz Příloha č. 10). V textu Dokumentace jsou v kapitole C.I.7.1 Území historického, 
kulturního nebo archeologického významu popsány hodnoty kulturní a historické 
charakteristiky v dotčeném území a v kapitole D.I.9. Vlivy na krajinu jsou řešeny možné vlivy 
záměru na architektonické památky.  
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Ve zpracovaném Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je vliv vedení na krajinnou dominantu 
zříceniny hradu Krakovec hodnocen jako slabý, vedení je již vnímáno součástí krajiny 
a významně neovlivňuje tuto dominantu. 
- Hrad Krakovec se nachází od osy vedení ve vzdálenosti cca 600 m. Vzhledem k tomu, že 

je posuzovaný záměr navržen v maximální možné míře v trase stávajícího vedení, 
nepředpokládá se zásah do ochranného pásma hradu Krakovec.  

- Nejbližší stožár v místě umístění jmenované sochy se nachází ve vzdálenosti cca 95 m, při 
dodržení stanovených podmínek v ZOV se nepředpokládá ovlivnění této solitérní 
architektury. 
Vzhledem k tomu, že je posuzovaný záměr navržen v maximální možné míře v trase 
stávajícího vedení včetně stávajících stožárových míst, mimo navržené úpravy trasy 
vedení, kde jsou umístěny stožárové konstrukce v nových místech, nepředpokládá se 
významné ovlivnění kulturních památek nebo památkově chráněných území. 
Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě předběžného geologického 
průzkumu. Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, pouze 
v navržených dílčích úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny 
do nových míst. Případná změna umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této 
fázi projektové přípravy záměru zcela vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst 
může dojít na základě podrobného inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace a také mj. ze 
závěru procesu EIA, jež bude formulován do závazného stanoviska. 

- Z provedeného Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz vyplývá, že stavba je navržena 
s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocena jako přijatelný zásah 
do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. 

� V průběhu přípravy realizace a výstavby záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace 
apod.) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou. 

� Při zpracování dokumentace pro provádění stavby budou v ZOV stanoveny podmínky, 
zaručující, aby při výskytu solitérní architektury v blízkosti prováděných prací nebyla poškozena 
ani přemístěna. 

� V případě odkrytí archeologických nálezů při provádění zemních prací je nutné informovat 
příslušný orgán státní památkové péče a umožnit provedení záchranného archeologického 
průzkumu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

14. Ministerstvo životního prost ředí – odbor ochrany vod ze dne 9. 9. 2014 

Ve vyjádření jsou uvedeny následující připomínky: 
� Při zakládání stožárů nesmí dojít k ohrožení jakosti a množství vod, zvýšená pozornost musí 

být věnována zakládání pod úrovní hladiny podzemní vody; musí být respektovány podmínky 
stanovené hydrogeologickým průzkumem, 

� Staveniště a stožáry nebudou umístěny v aktivních zónách záplavových území, 
� Stožáry nebudou pokud možno umístěny v ochranných pásmech vodních zdrojů, pokud ano, 

pak v souladu s podmínkami vymezenými v příslušných povoleních a v blízkosti vodních zdrojů, 
které nemají ochranná pásma stanovena. 

� Vzhledem k tomu, že trasa vedení leží v ochranných pásmech vodních zdrojů, je 
bezpodmínečně nutné postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) a souvisejícími platnými právními předpisy (především § 30, 
§ 39, § 40, § 41, § 67 vodního zákona a vyhláška č. 450/2005 Sb. v platném znění). 

K vyjádření lze sdělit následující: 
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� Vzhledem k tomu, že trasa dvojitého vedení s označením V430/830 využívá v maximální 
možné míře stávající trasu jednoduchého vedení s označením V430 včetně stávajících 
stožárových míst, mimo navržené úpravy trasy vedení, kde jsou umístěny stožárové konstrukce 
v nových místech, nepředpokládá se ovlivnění jakosti a množství vod oproti současnému stavu. 
Přehled dotčených povrchových a podzemních vod v trase záměru je uveden v textu 
Dokumentace, v kapitole C.II.2 Voda. Problematika možného ovlivnění povrchových 
a podzemních vod je řešena v textu Dokumentace, viz kapitola D.I.4 Vlivy na povrchové 
a podzemní vody. 

� V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany vod. 

� Před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení bude nutné provést pro každý podpěrný 
bod umístěný v exponovaných lokalitách podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický 
průzkum a zároveň budou navržena vhodná opatření, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 
množství a jakosti podzemních vod. 

� Stožárová místa budou  umisťována mimo aktivní zónu záplavových území a ochranná pásma 
vodních zdrojů. Z důvodu maximálního možného zachování stávajících stožárových míst a na 
základě technické realizovatelnosti je stožár č. 25 umístěn v aktivní zóně záplavového území 
řeky Liboc. Umístěním stožáru nedojde ke změně odtokových poměrů v dotčeném území oproti 
stávajícímu stavu. V dalším stupni projektové přípravy záměru bude řešena ochrana tohoto 
podpěrného bodu. 

� Stožáry v maximální možné míře nebudou umisťovány v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
� Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě předběžného geologického průzkumu. 
� Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, pouze v navržených dílčích 

úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny do nových míst. Případná změna 
umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této fázi projektové přípravy záměru zcela 
vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít na základě podrobného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude formulován do závazného 
stanoviska. 

15. Občanské sdružení Horní Berounka ze dne 19. 9. 2014 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 
� S předloženým záměrem nesouhlasíme, neboť stavba nového vedení ve stávající trase ovlivní 

krajinný ráz krajiny v okolí přírodního parku Horní Berounka na několik dalších generací. 
� V navrhované trase bude rovněž zasahovat do Evropsky významné lokality Kamenec (kód 

CZ0323150) a do maloplošného zvláště chráněného území PP Kamenec. 

Ke stanovisku lze sdělit následující: 

� Součástí předkládané Dokumentace je zpracované autorizované Hodnocení vlivu záměru na 
soustavu Natura 2000 (viz Příloha č. 9), Posouzení vlivu záměru na Krajinný ráz (viz Příloha č. 
10) a Biologické hodnocení (viz Příloha č. 8). Hlavní výstupy a závěry z těchto studií jsou 
zapracovány do příslušných kapitol textu Dokumentace. V textu Dokumentace v kapitole D.I.9. 
Vlivy na krajinu jsou řešeny možné vlivy záměru na krajinný ráz, v kapitole D.I.7. Vlivy 
na soustavu Natura 2000 jsou řešeny možné vlivy záměru na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti a v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou zhodnoceny případné 
vlivy záměru. 

� Na základě závěrů zpracovaného Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (příloha č. 10) 
vyplývá, že výstavba záměru bude mít vliv na krajinářské hodnoty v dotčeném území. 
Významný vliv byl zaznamenán zejména u stožárových konstrukcí s navýšením více než +10 
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m. Tento vliv byl vyhodnocen z hlediska krajinného rázu na hranici přijatelnosti. Během provozu 
vedení lze vyhodnotit vliv záměru za přijatelný. 

� Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na lokality soustavy NATURA 2000, 
krajinný ráz a všechny složky životního prostředí jsou uvedeny v kapitole D.IV Charakteristika 
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní 
prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. 

� V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace apod.) 
bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany životního 
prostředí. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Obchodní firma ČEPS, a.s. 

IČ 25702556 

Sídlo (bydlišt ě) Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon 
oprávn ěného zástupce oznamovatele 

Ing. Andrew Gayo Kasembe Ph.D. 

Elektrárenská 774/2 

101 52 Praha 10 

tel. 211 044 356 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 

„Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást“ 

� 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) zám ěru 
Účelem záměru je zdvojení stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 o napěťové 
hladině 400 kV na nové dvojité vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV mezi TR 
Hradec u Kadaně a TR Chrást z důvodu posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické 
soustavy ČR. Celková délka vedení se předpokládá v rozsahu cca 82 km. 

B.I.3. Umíst ění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Posuzovaný záměr zdvojení stávajícího vedení prochází přes území Ústeckého, Středočeského 
a Plzeňského kraje. Jednoznačná lokalizace záměru je zřejmá z následujícího obr. č. 1. V tabulce 
č. 1 je uveden přehled dotčených katastrálních území, kterými prochází trasa dvojitého vedení, 
v tabulce č. 2 je uveden přehled dotčených katastrálních území v případě realizace variantní 
úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice. 
Celková situace trasy vedení v měřítku 1:150 000 je patrná z Přílohy č. 11.1; přehledná situace 
trasy vedení v měřítku 1:10 000 je patrná z Přílohy č. 11.2. 

Obrázek č. 1 Umístění záměru 

 

Umístění trasy dvojitého vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV včetně 
variantní úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice je specifikováno dotčenými katastrálními 
územími, která jsou uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka č. 1 Přehled dotčených katastrálních území v trase dvojitého vedení 

Katastrální území Obec Obec s rozší řenou 
působností Okres Kraj 

Rokle Rokle 

Kadaň Chomutov 

Ústecký 

Poláky 
Chbany 

Přeskaky 
Libědice Libědice 

Kněžice u Podbořan 
Podbořany 

Podbořany Louny 

Neprobylice u Kaštic 
Pšov u Podbořan 

Libešovice 

Blšany 

Blšany 
Siřem 

Stachov u Blšan 
Soběchleby u Podbořan 

Malá Černoc 
Běsno Kryry 

Vrbice u Hořoviček 
Hořovičky 

Rakovník Rakovník Středočeský 

Hokov 
Děkov Děkov 

Pšovlky Pšovlky 
Kolešovice Kolešovice 

Šanov u Rakovníka Šanov 
Petrovice u Rakovníka Petrovice 

Příčina Příčina 
Hvozd Hvozd 

Malinová Malinová 
Krakov Krakov 

Krakovec u Rakovníka Krakovec 
Šípy 

Šípy 
Milíčov       

Slatina u Chříče Slatina 

Kralovice Plzeň - sever 

Plzeňský 

Chříč Chříč 
Studená u Chříče Studená 

Hlince Hlince 
Třímany 

Kladruby 

Rokycany Rokycany 

Hřešihlavy 
Kladruby u Radnic Kladruby 
Svinná u Hlohovic Hlohovice 
Kamenec u Radnic Kamenec 
Radnice u Rokycan Radnice 

Újezd u Svatého Kříže Újezd u Svatého Kříže 
Němčovice 

Němčovice 
Olešná u Radnic 

Kaceřov Kaceřov 

Nýřany Plzeň - sever 

Planá u Nynic 
Hromnice Nynice 

Kostelec u Nadryb 
Nadryby Nadryby 

Dolany u Plzně Dolany 
Chrást u Plzně Chrást 

Plzeň Plzeň - město 
Dýšina Dýšina 
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V případě realizace variantní úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I) bude trasa 
dvojitého vedení vést mezi lomovými body R22 – R25 (st č. 188 – 225) následujícími katastrálními 
územími. 

Tabulka č. 2 Přehled dotčených katastrálních území ve variantě I v lokalitě Němčovice 

Katastrální území Obec Obec s rozší řenou 
působností Okres Kraj 

Hřešihlavy 
Kladruby 

Rokycany Rokycany 
Plzeňský 

Kladruby u Radnic 
Bujesily Bujesily 
Chockov Lhotka u Radnic 

Liblín Liblín 
Olešná u Radnic Němčovice 

Kaceřov Kaceřov Nýřany Plzeň - sever 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 
B.I.4.1 Charakter zám ěru 

Posuzovaný záměr má charakter standartní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos 
elektrické energie. 
Cílem záměru je posílení přenosové schopnosti mezi TR Hradec u Kadaně a TR Chrást zdvojením 
stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 o napěťové hladině 400 kV. Záměr dvojitého 
vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV je navržen v maximální možné míře 
v koridoru stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 (varianta 0), s výjimkou změny 
trasy v úseku od areálu TR Hradec u Kadaně po lomový bod R4 (stožár č. 15) a dílčí úpravy trasy 
u obce Hřešihlavy. Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta 
I), která je navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) v délce cca 9,7 km. V úseku 
průchodu trasy vedení přes území CHKO Křivoklátsko je ve stávající trase vedení navrženo 
variantní provedení v podobě podzemního kabelového vedení v délce cca 3,3 km. Dvojité vedení 
V430/830 bude v celé trase realizováno na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj s celkovou šířkou 
koridoru vedení cca 69,4 m v běžné trase. Celková délka vedení je cca 82 km. 
Potřeba záměru je z důvodu zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové 
soustavy ČR. 

B.I.4.2 Kumulace s jinými zám ěry 

K případné kumulaci vlivů může dojít v souvislosti s plánovanou výstavbou záměrů uvedených 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 3 Kumulace s jinými plánovanými záměry 

Kraj Název plánované akce Předpokládaná doba realizace 

Ústecký 

Plánovaná výstavba silnice č. I/27 Žiželice – MÚK R6 
Kolešov v současné době není přesně známo 

Rozšíření TR Hradec u Kadaně 2023 - 2024 
Zdvojení stávajícího vedení V411 po roce 2023 
Zdvojení stávajícího vedení V420 po roce 2023 
Zdvojení stávajícího vedení V412 po roce 2027 

Středočeský Zkapacitnění rychlostní silnice R6 v úseku Nové 
Strašecí – Karlovy Vary (konkrétně Hořesedly, přeložka) 2018 - 2021 

Plzeňský Rozšíření TR Chrást 2022 - 2023 

Poznámka: V případě zdvojení stávajících vedení s označením V411, V412, V420 a rozšíření 
TR Hradec u Kadaně a TR Chrást se jedná o další akce Oznamovatele, tudíž se nepředpokládá 
střet s těmito souvisejícími záměry. 
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Kumulace s jinými záměry není v současné době známa. Případné kumulace budou řešeny 
v dalších stupních projektové přípravy záměru. 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního prost ředí) 
pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 

B.I.5.1 Zdůvodn ění pot řeby zám ěru 

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. 
Plánovaný rozvoj zdrojové základny v severních a severozápadních Čechách spolu s plánovaným 
rozvojem spotřeby v Ústeckém, Středočeském a Plzeňském kraji a dodržení požadované 
spolehlivosti provozu elektrizační soustavy vynutí posílení schématu přenosové soustavy. Kromě 
jiných profilů je nutno posílit vedení přenášející výkon ze severozápadu jižním a východním 
směrem. Jedním z profilů, které plánuje ČEPS, a.s. posílit, je vedení 400 kV Hradec – Chrást 
(V430), formou přestavby stávajícího jednoduchého vedení na vedení dvojité. 
Účelem záměru je posílit přenosovou schopnost a spolehlivost energetické soustavy a zajistit 
dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy České republiky v souvislosti 
se záměrem výstavby nových energetických zdrojů a rozvojem spotřeb. 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. 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 k podstatnému zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie 
v oblasti severních a západních Čech, umožní případný další průmyslový a ekonomický rozvoj 
a zajistí možnost připojení dalších nových zdrojů a spotřeb. 

B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního prost ředí) 
pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 

Variantní řešení trasy vedení 

Trasa dvojitého vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV bude vycházet z nově 
rozšířeného areálu TR Hradec u Kadaně do TR Chrást. Vedení bude z důvodu rozšíření koridoru 
souběžných vedení v úseku od nově rozšířeného areálu TR Hradec u Kadaně až po lomový bod 
R4 (stožár č. 15) vedeno v nové trase posunuté cca o 50 m jižně od stávající trasy vedení V430, 
předpokládaná délka tohoto úseku je cca 5 km. Od lomového bodu R4 (st. č. 15) až po TR Chrást 
bude vedení procházet ve stávající trase jednoduchého vedení, s výjimkou dílčí úpravy trasy 
u obce Hřešihlavy, která je navržená v úseku mezi lomovými body R21A – R22 (st. č. 186 – 188) 
z důvodu výskytu objektu určeného pro rekreaci vyskytující se v ochranném pásmu vedení. Dvojité 
vedení V430/830 bude v celé trase realizováno na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj 
s celkovou šířkou koridoru vedení cca 69,4 m v běžné trase. Celková délka dvojitého vedení je cca 
82 km.  
Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je 
navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225). V úseku průchodu trasy vedení přes 
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území CHKO Křivoklátsko je ve stávající trase vedení navrženo variantní provedení v podobě 
podzemního kabelového vedení.  
Nerealizace záměru zdvojení stávajícího vedení, a tudíž ponechání stávajícího jednoduchého 
vedení, není uvažováno z důvodu potřebnosti záměru s ohledem na zajištění dostatečné 
přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR. 

Variantní úprava trasy vedení v lokalit ě Němčovice 

Na základě závěru Zjišťovacího řízení, ve kterém obec Němčovice požaduje variantní úpravu trasy 
vedení mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) kvůli možnému ovlivnění krajinného rázu 
obce Němčovice a zásahu do EVL Kamenec a PP Kamenec, byla navržena variantní úprava trasy 
vedení. 
Variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice je označována následovně: 

• Varianta 0 – N ěmčovice  (stávající trasa vedení)  – zdvojené vedení s označením V430/830 
v trase stávajícího vedení s označením V430 o napěťové hladině 400 kV; 

• Varianta I – N ěmčovice (úprava trasy vedení)  – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení 
s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV. 

Vyhodnocení navržených variant je uvedeno v kapitole E.II. 
Lokalizace variantní úpravy trasy je patrná z Přílohy č. 11.2 Přehledná situace. 

Stručný popis navržených variant: 

Varianta 0 – N ěmčovice 
Jedná se o tzv. nulovou variantu, jejíž realizace spočívá v použití stožáru tvaru Dunaj v úseku mezi 
lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním 
stávající trasy vedení s označením V430. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace stožárů 
tvaru Dunaj 69,4 m v běžné trase. 
Varianta I – N ěmčovice 
Navržená variantní úprava trasy vedení je navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 
225) v celkové délce cca 9,7 km. Tato úprava trasy spočívá v odklonu trasy západním směrem 
od nově umístěného lomového bodu R22 (st. č. 188), která dále vede přímým směrem až k 
lomovému bodu R25 (st. č. 225), ve kterém se napojí na stávající trasu vedení a pokračuje dále 
do TR Chrást. I v této variantě se počítá s vyložením fázových vodičů 14,7 m a šíří koridoru vedení 
69,4 m v běžné trase při použití stožárů tvaru Dunaj. 
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Obrázek č. 2 Variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice 

 

Variantní řešení provedení vedení 

Na základě závěru Zjišťovacího řízení zaslala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 
Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, vyjádření, ve kterém požadují podrobnější 
posouzení varianty nadzemního a podzemního vedení z pohledu vyhodnocení vlivů tohoto záměru 
na životní prostředí. 
Na základě tohoto vyjádření je v textu Dokumentace a zpracovaných studiích posouzeno 
a vyhodnoceno variantní provedení dvojitého vedení zvn v podobě podzemního kabelového 
vedení. 
Variantní provedení v podobě kabelového vedení je posouzeno pro úsek, kde trasa dvojitého 
vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV prochází přes území CHKO 
Křivoklátsko. Jedná se o úsek o délce cca 3,3 km, který se nachází mezi obcemi Šípy a Slatina. 
Variantní řešení provedení vedení jsou popsány následovně: 

• Varianta - Nadzemní vedení  – řešení formou nadzemního zdvojeného vedení 
s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV. Jedná se o variantu, jejíž realizace 
spočívá v použití stožáru tvaru Dunaj s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním 
stávající trasy vedení s označením V430. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace 
stožáru tvaru Dunaj 69,4 m v běžné trase. 

• Varianta - Podzemní kabelové vedení  – přechod ze vzdušného na podzemní vedení 
(přechodová stanice) bude před vstupem trasy dvojitého vedení s označením V430/830 
na území CHKO Křivoklátsko a přechod z kabelového vedení zpět na vzdušné vedení 
(přechodová stanice) umístěno za územím CHKO Křivoklátsko. 
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Variantní řešení nadzemního dvojitého vedení zvn o napěťové hladině 400 kV 
Technické provedení 

• Při projektování nadzemního vedení se vždy hledá nejvýhodnější technickoekonomické 
řešení ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. 

• Doba výstavby stožárového místa od vyhloubení základů do rekultivace terénu po ukončení 
stavby nepřesahuje dobu 3 měsíců. 

• V trase vedení nejsou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu, mimo 
skládky výkopové zeminy potřebné na rekultivaci terénu po ukončení výstavby. 

• Kromě vlastní stavby stožárů nejsou k výstavbě vedení potřebné těžké stavební stroje ani 
jiné mechanizmy, které by vyžadovaly zřízení speciálních komunikací. Při budování 
nadzemního vedení jsou v maximální míře využívány stávající komunikace, a tudíž není 
potřeba budovat další zpevněné přístupové cesty. 

Provozní aspekty 

• U nadzemního vedení je oproti kabelovému vedení rychlejší řešení poruch (vyhledání místa 
poruchy, oprava poškozeného místa). Doba zásahu se pohybuje v řádu hodin až dní. Tato 
skutečnost minimalizuje důsledky pro zajištění spolehlivosti přenosu elektrické energie, 
vzhledem k důležitosti a významu tohoto vedení jako součásti přenosové soustavy ČR. 

Ekologické aspekty 

• Výstavba nadzemního vedení, především zemní práce jsou plánovány tak, aby 
nenarušovaly přirozený vegetační cyklus a nenarušovaly běžný rytmus při využívání 
zemědělské půdy. 

• Při výstavbě nadzemního vedení je nutný trvalý zábor ZPF a odnětí PUPFL jen 
pro stožárová místa v řádech desítek m2. 

• V trase vedení a v jeho ochranném pásmu lze vysazovat trvalé porosty do výšky 3 m. 

• Zemědělsky obhospodařované pozemky v celém koridoru vedení mohou být i nadále 
využívány ke svému účelu. 

• Při křížení nadzemního vedení s vodními toky, plochami, mokřady a údolními nivami 
nedojde k ovlivnění vodního režimu. 

• Při křížení nadzemního dvojitého vedení s dopravní infrastrukturou dochází ke snadnější 
proveditelnosti přechodu a menšímu poškození okolní krajiny. 

Variantní řešení v podobě podzemního kabelového vedení o napěťové hladině 400 kV 
Technické provedení 

• Vedení zvláště vysokého napětí (zvn) 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. 

• 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 zamýšleného vedení kabelem bylo nutné 
minimálně na obou koncích tras, doplnit kompenzační zařízení. Pod pojmem kompenzační 
zařízení se rozumí uzavřený areál pro rozvodné zařízení 400 kV, 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. Odhadovaná minimální velikost areálu je cca  100 x 120 
m s ochranným pásmem 20 m po celém obvodu. 
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• Pokud by mělo být využito tohoto způsobu pro záměr dvojitého vedení, bylo by vzhledem 
k požadovaným přenosovým schopnostem dvojitého vedení nutné počítat se dvěma 
kabelovými trasami, každá minimální šíře 7 m s ochranným pásmem 3 m od krajních 
kabelů, oddělenými bezpečnostním prostorem využitým jako komunikační koridor pro jejich 
výstavbu a údržbu. V trase každého kabelového vedení by tak bylo nutné umístit minimálně 
6 jednofázových kabelů, pro dvojité vedení tedy 12 kabelů, z bezpečnostních a provozních 
důvodů paralelně uložených a vzájemně prostorově oddělených. 

• Při přechodu ze vzdušného vedení na podzemní kabelové (resp. naopak), tzn. 
při kombinaci obou konstrukčních typů vedení v trase, musí být vybudovány oplocené 
přechodové stanice o rozměrech cca 50 x 50 m se stožárovými konstrukcemi 
pro zakončení vedení, svodiči přepětí, kabelovými koncovkami a dalším zařízením, 
s ochranným pásmem 20 m od oplocení. 

• Při výstavbě je nutné pro každé z obou kabelových vedení provedení bezvýhradně 
souvislého výkopu minimální šíře 7 m, hlubokého 2 m, v celé délce kabelové trasy. Vlastní 
výkopy pro kabelové trasy dvojitého kabelového vedení představují vytěžení přibližně 
27 000 m3 zeminy (nebo i skály, podle změny podloží v trase kabelu) na každý kilometr 
trasy dvojitého kabelového vedení, přičemž vzhledem k problému s odvodem ztrátového 
tepla kabelu by bylo nutné cca 25 % tohoto objemu odvézt na skládky a nahradit speciálním 
materiálem na zásyp. 

• S ohledem na stavební řešení výkopu (sklon stěn) pro uložení kabelů a umístění 
obslužných komunikací je celková šířka potřebného prostoru pro dvojité kabelové vedení 
o napěťové hladině 400 kV do 40 metrů. Je nutné počítat s dalším prostorem o šířce cca 
10 m na každou stranu pro opakované ukládání zeminy z výkopů. Zároveň je energetickým 
zákonem zakázáno zpětné vysazování trvalých porostů v trase a ochranných pásmech 
podzemního vedení. 

• K místu uložení by se kabely přivážely navinuté na bubnu o průměru cca 6 metrů 
a hmotnosti přes 20 tun. Na  každý úsek trasy dvojitého kabelového vedení by bylo 
zapotřebí 24 takových bubnů. To by znamenalo výstavbu speciální technologické 
komunikace pro realizaci kabelového vedení, která by navíc kvůli údržbě, opravám 
a zajištění bezpečnosti provozu kabelů musela být zachována i po dokončení stavby 
po celou dobu provozu. 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 za provozu. 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 pro 
přepravu nadměrných nákladů (kabelových bubnů), sloužící nejen pro výstavbu, ale 
i pro následný provoz a opravy kabelového vedení a nakonec i pro jeho budoucí obnovu. 
Podél celé trasy musí být při výstavbě umožněn pohyb stavebních strojů pro provádění 
výkopu i zajištění pokládky kabelů a v případě poruch či budoucí výměny kabelů musí být 
tyto trasy přístupné pro stavební stroje a přepravní prostředky i v budoucnu po celou dobu 
provozu. Dále musí být řešeny manipulační a skladové plochy. 

• 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. 

• Problémové je řešení křížení kabelové trasy s komunikacemi (včetně nezpevněných cest) 
a železnicemi, překonávání vodních toků, mokřadů a dalších přírodních překážek aj. 

• Podchody železničních tratí a silnic by musely být řešeny tak, aby všechny práce při 
provozu kabelového vedení minimálně narušovaly dopravní provoz, zejména silnic vyšších 
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tříd a mezinárodního železničního koridoru. Při křižování vodních toků se kabely nesmí 
ukládat volně ve vodě ani na dno, ale do vyhloubených výkopů ve dně. Znamená to, že 
menší vodní toky, i s ohledem na jejich zahloubení vůči okolnímu terénu, se  překonávají 
kabelovými mosty. Shodnými kabelovými mosty by bylo nutné překonávat i strže a menší 
údolí v trase kabelového vedení. 

Provozní aspekty 

• U kabelového vedení je velmi obtížné řešení poruch při provozu (vyhledání místa poruchy, 
oprava poškozeného místa), protože není možná vizuální kontrola. Při poruše jednoho 
z kabelů se může generovat velká tepelná energie, která může poškodit ostatní neporušené 
kabely. Minimální délka odkrytí kabelu výkopem pro provedení opravy vložením spojek je 
cca 50 m, ale vyhledání místa poruchy může být s přesností pouze v řádech desítek až sta 
metrů. 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 významné důsledky pro zajištění spolehlivosti přenosu 
elektrické energie. 

Ekologické aspekty 

• Ochranné pásmo dvojitého kabelového vedení je sice užší než u nadzemního vedení, ale 
dopady této technologie na životní prostředí jsou mnohem závažnější, než u nadzemního 
vedení. Trvalý zábor ZPF a PUPFL je třeba v celé šíři koridoru kabelového vedení. 

• V celé šíři koridoru podzemního vedení je během výstavby odstraněn veškerý vegetační 
kryt včetně lesních porostů, ve smyslu energetického zákona nelze nadále půdu 
zemědělsky obdělávat (zákaz pohybu mechanismů o celkové hmotnosti nad 6 t), při 
průchodu lesem nelze v ochranném pásmu zpětně vysazovat trvalé porosty. Protože je 
třeba zabránit přejezdům zemědělské a lesnické těžké mechanizace přes vedení (mimo 
oblast cest, kde bude kabelové vedení ochráněno speciálním řešením uložení), bude nutné 
trasu kabelového vedení v terénu viditelně označit, což bude mít vliv na charakter krajiny. 
V dotčeném území bude nutné provést pozemkové úpravy (nové cesty, mostky, atd.) pro 
zabezpečení dopravní obslužnosti a možnosti zemědělsky obhospodařovat pozemky 
v okolí trasy. 

• Významný vliv na životní prostředí bude mít i výstavba areálů kompenzačních zařízení 
a kabelových komor, přístupových a obslužných komunikací, budování zpevněných 
manipulačních a skladových ploch. 

• Při plném zatížení kabelu se jeho jádro ohřívá na 90° C a vznikne tak ztrátové teplo 
o velikosti cca 200 W na každý metr kabelové trasy. Odvedení tohoto tepla je velice obtížné, 
protože současně vysušuje zeminu ve svém okolí a tím dále zvyšuje její tepelný odpor. 
Současně to znamená lokální ohřev půdy v celé trase kabelového vedení a tím změnu 
lokálního mikroklimatu. 

• Dvojice paralelních souvislých výkopů o minimální šíři 7 m a hloubce 2 m pro jedno 
kabelové vedení v celé délce kabelové trasy, vyplněných z části speciálním zásypem pro 
odvod ztrátového tepla z kabelu při provozu, mohou narušit hydrogeologické poměry 
v dotčeném území včetně narušení pramenů spodní vody a přirozeného vsakování vody 
povrchové. Při křižování vodních toků se kabely nesmí ukládat volně ve vodě ani na dno. 
Znamená to, že menší vodní toky, i s ohledem na jejich zahloubení vůči okolnímu terénu, 
se musí překonávat nadzemními kabelovými mosty. Shodnými kabelovými mosty by bylo 
nutné překonávat i strže a menší údolí v trase kabelového vedení, takže v případě 
kabelového vedení nelze vyloučit ani vizuální vlivy na krajinu. 

• V neposlední řadě dosud ne zcela dořešeným problémem kabelových vedení je působení 
magnetického pole v blízkosti kabelové trasy, které v závislosti na procházejícím proudu, 
způsobu a hloubce uložení a konfiguraci jednotlivých kabelů v trase může být větší než 
v případě venkovního vedení. 
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To jsou jen některé nejzávažnější problémy, s nimiž by se stavba a následný provoz podzemního 
kabelového vedení o napěťové úrovni 400 kV musely vyrovnávat. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení zám ěru 
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 50341-2-19. 

B.I.6.1 Technické řešení zám ěru 

Základní údaje dvojitého vedení V430/830 
Délka vedení:  cca 82 km  
Jmenovité napětí: 400 kV 
Jmenovité 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 
Základy stožárů: betonové patkové 
Ochranné pásmo (šířka): 
 

 
Šířka koridoru: 
 
 
 
 
 
 
 
Stožáry: 

je podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního 
vodiče. 
je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení 
u vyložení nejdelší konzoly na obě strany 14,7 m v běžné 
trase pro základní klimatické podmínky a zákonem 
stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m. 
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové 
hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m 
v běžné trase. 
ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, 
tvar Dunaj. Předpokládaná základní výška nosného 
stožárů je 46 m a kotevního stožáru 44 m (viz obrázek 
č. 3). Tato výška je v případě potřeby zvyšována tak, aby 
byla dodržena minimální bezpečná výška vodičů nad 
terénem či stavbami včetně splnění požadavků 
na hygienické limity, ale také normativní požadavky na 
minimální odstupové vzdálenosti při souběhu či křížení 
dopravní a technické infrastruktury. 

Jedná se o přestavbu stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 o napěťové hladině 
400 kV na dvojité vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV. Při přestavbě vedení 
budou stávající stožárové konstrukce tvaru Portál a Kočka nahrazeny novými stožárovými 
konstrukcemi tvaru Dunaj v rozmezí výšek 44,0 – 63,7 m. 

Nové stožáry tvaru Dunaj s předpokládanou základní výškou 46 m u nosného stožáru a 44 m 
u kotevního stožáru jsou na základě zaměření podélného profilu terénu a dodržení platných 
hygienických limitů expozice neionizujícího záření navýšeny o modulové díly v krocích po 2 m. 
V případě výstavby dvojitého vedení s označením V430/830 se jedná o maximální navýšení o 18 m 
(N+18) u nosných stožárů a o 14 m (R+14) u kotevních stožárů.  
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Při změnách směrů v trase vedení a v případech, kdy to normy vyžadují, jsou místo nosných 
stožárů použity kotevní (výstužné) stožáry. Ty mají zpravidla větší vyložení konzol od osy vedení 
než nosné stožáry. Jiné než nosné a kotevní typy stožárů se v trase vedení nevyskytují. 

Detailní specifikace a výška stožárů v jednotlivých stožárových místech je uvedena v příloze 
č. 11.4. Přehled stožárových konstrukcí je uveden v následujících dvou tabulkách. 

Tabulka č. 4 Celkový přehled stožárových konstrukcí v případě realizace varianty 0 

Nosné 
stožáry 
tvaru 
Dunaj 

Převýšení N+0 N+2 N+4 N+6 N+8 N+10 N+12 N+14 N+16 N+18 Celkov ě 

Celková 
výška 46,0 m 48,0 m 49,9 m 51,9 m 53,9 m 55,8 m 57,8 m 59,8 m 61,7 m 63,7 m   

Počet 
stožár ů 50 56 24 39 15 11 12 1 2 1 211 

Procentní 
zastoupení 23,7% 26,5% 11,4% 18,5% 7,1% 5,2% 5,7% 0,5% 0,9% 0,5% 100,0% 

 

Kotevní 
stožáry 
tvaru 
Dunaj 

Převýšení R+0 R+2 R+4 R+6 R+8 R+10 R+14       Celkov ě 

Celková 
výška 44,0 m 46,0 m 48 m 49,9 m 51,9 m 53,9 m 57,8 m         

Počet 
stožár ů 16 15 11 6 1 1 1       51 

Procentní 
zastoupení 31,4% 29,4% 21,6% 11,8% 2,0% 2,0% 2,0%       100,0% 

Tabulka č. 5 Celkový přehled stožárových konstrukcí v případě realizace varianty I 

Nosné 
stožáry 
tvaru 
Dunaj 

Převýšení N+0 N+2 N+4 N+6 N+8 N+10 N+12 N+14 N+16 N+18 Celkov ě 

Celková 
výška 46,0 m 48,0 m 49,9 m 51,9 m 53,9 m 55,8 m 57,8 m 59,8 m 61,7 m 63,7 m   

Počet 
stožár ů 47 50 22 39 14 11 13 1 2 1 200 

Procentní 
zastoupení 23,5% 25,0% 11,0% 19,5% 7,0% 5,5% 6,5% 0,5% 1,0% 0,5% 100,0% 

 

Kotevní 
stožáry 
tvaru 
Dunaj 

Převýšení R+0 R+2 R+4 R+6 R+8 R+10 R+14       Celkov ě 

Celková 
výška 44,0 m 46,0 m 48 m 49,9 m 51,9 m 53,9 m 57,8 m         

Počet 
stožár ů 15 13 12 7 1 1 1       50 

Procentní 
zastoupení  30,0% 26,0% 24,0% 14,0% 2,0% 2,0% 2,0%       100,0% 

Pozn.: Na základě zpracovaného rozstožárování záměru V430/830 s konkrétním umístěním 
stožárových konstrukcí a upřesněním jejich výšky bude v trase stávajícího vedení V430 od TR 
Hradec u Kadaně až po TR Chrást (varianta 0) umístěno 266 ks nosných a kotevních stožárů. 
V případě realizace záměru V430/830 v trase stávajícího vedení V430 včetně variantní úpravy 
trasy mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) v lokalitě Němčovice (varianta I) bude 
umístěno 250 ks nosných a kotevních stožárů. Nižší počet stožárových míst ve variantě I je dán 
kratší vzdáleností v úseku mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225). Porovnání 
a vyhodnocení obou variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví jsou uvedeny 
v dalších kapitolách a zpracovaných externích studií, které jsou součástí dokumentace. 
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Obrázek č. 3 Základní tvar stožáru Dunaj 

  

Nosný stožár tvaru Dunaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kotevní stožár tvaru Dunaj 

 
Stručný popis zám ěru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrás t“ 
Trasa dvojitého vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV bude vycházet z areálu 
TR Hradec u Kadaně do areálu TR Chrást. Z důvodu rozšíření koridoru souběžných vedení 
v úseku mezi TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 (stožár č. 15) bude vedení procházet 
v nové trase. Předpokládaná délka tohoto úseku je cca 5 km. Od lomového bodu R4 (st. č. 15) až 
po TR Chrást bude dvojité vedení procházet v maximální možné míře v koridoru stávajícího 
jednoduchého vedení, s výjimkou dílčí úpravy trasy u obce Hřešihlavy. Celková délka dvojitého 
vedení je cca 82 km. 
Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice, která je navržena mezi 
lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225). V úseku průchodu CHKO Křivoklátsko je ve stávající 
trase vedení navržena varianta podzemního kabelového vedení.  
Z areálu TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 (st. č. 15) bude dvojité vedení směřovat v nové 
trase posunuté cca 50 m jižně od stávající trasy vedení V430. Od lomového bodu R4 (st. č. 15) 
bude vedení pokračovat jižním směrem ve stávající trase jednoduchého vedení a procházet kolem 
obce Libědice a Podbořany až po lomový bod R14 (st. č. 138). Trasa vedení od tohoto lomového 
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bodu bude dále pokračovat jihozápadním směrem kolem obce Krakov až po lomový bod R21 (st. č. 
185). V úseku mezi lomovými body R21A – R22 (st. č. 186 – 188) u obce Hřešihlavy je navržena 
dílčí úprava trasy kvůli výskytu objektu určeného pro rekreaci, který se nachází v ochranném 
pásmu vedení. V této lokalitě nově navržená trasa vedení směřuje od lomového bodu R21A (st. č. 
186) do nově umístěného lomového bodu R22 (st. č. 188), který je posunut cca o 25 m. 
Od lomového bodu R22 (st. č. 188) bude vedení směřovat jihozápadním směrem v trase 
stávajícího jednoduchého vedení až k TR Chrást.  
Mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) je navržena variantní úprava trasy vedení 
v lokalitě Němčovice. Tato úprava trasy spočívá v odklonu trasy vedení západním směrem od nově 
umístěného lomového bodu R22 (st. č. 188), která dále pokračuje přímým směrem až k lomovému 
bodu R25 (st. č. 225), kde se napojí na stávající trasu vedení a dále pokračuje do TR Chrást. 
V úseku průchodu přes CHKO Křivoklátsko je navržena varianta podzemního kabelového vedení 
ve stávající trase vedení v délce cca 3,3 km. Dvojité vedení bude v celé trase realizováno 
na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase. 

Souběh s dalšími vedeními 
Trasa stávajícího vedení s označením V430 je vedena od TR Hradec u Kadaně po lomový bod R3 
(st. č. 7)  v souběhu s vedeními V411 a V412/V420. Od lomového bodu R3 (st. č. 7) se vedení 
V411 odklání na východ do TR Výškov a vedení V430 dále pokračuje souběžně s vedením 
V412/V420 až po stožár č. 64, kde se vedení V412/V420 dělí na dvě samostatná jednoduchá 
vedení. Vedení V412 se odklání na východ a směřuje do TR Řeporyje. Vedení V430 pak pokračuje 
v souběhu s vedením V420 až po lomový bod R14 (st. č. 138), kde se vedení V420 následně 
odklání východním směrem do TR Mírovka. Vedení V430 pokračuje ve stávající trase až do TR 
Chrást. 

Zaúst ění do TR Hradec u Kadan ě 
Stávající stav 
Stávající vedení je vedeno z TR Hradec u Kadaně, ze které vychází jako jednoduché vedení 
s označením V430. 

Obrázek č. 4 Zaústění do TR Hradec u Kadaně 
Stávající stav 

 



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                      54 
 

 

Nový stav 
Nové dvojité vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV bude vycházet z nově 
rozšířeného areálu TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 (st. č. 15) v nové trase. Z důvodu 
plánované rekonstrukce a modernizace TR Hradec u Kadaně a rozšíření koridoru souběžných 
vedení je navržena úprava trasy vedení, a to mezi TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 (st. 
č. 15). Tato úprava trasy vedení bude posunutá o cca 50 m jižním směrem od stávající trasy vedení 
V430. Předpokládaná délka tohoto nového úseku je cca 5 km. 

Obrázek č. 5 Zaústění do TR Hradec u Kadaně 
Nový stav 

 

Variantní řešení vedení v úseku pr ůchodu CHKO K řivoklátsko 
Na základě obdrženého vyjádření od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa 
Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, je do textu Dokumentace a zpracovaných studií navrženo 
a posouzeno variantní provedení dvojitého vedení zvn v podobě podzemního kabelového vedení. 
Toto variantní řešení provedení vedení je navrženo v úseku, kde trasa dvojitého vedení 
s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV prochází přes území CHKO Křivoklátsko. Jedná 
se o úsek v délce cca 3,3 km, který se nachází mezi obcemi Šípy a Slatina, konkrétně mezi stožáry 
č. 156 - 167. 

Variantní řešení provedení vedení jsou popsány následovně: 
Varianta 0 – Nadzemní vedení  – řešení formou nadzemního zdvojeného vedení s označením 
V430/830 o napěťové hladině 400 kV při použití konfigurace stožáru tvaru Dunaj. 
Varianta I – Podzemní kabelové vedení  – uložení dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV 
v zemi. 
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Obrázek č. 6 Průchod trasy vedení přes území CHKO Křivoklátsko 

 

Dílčí změna trasy u obce H řešihlavy 
V úseku mezi lomovými body R21A – R22 (st. č. 186 – 188) u obce Hřešihlavy dochází ke kolizi 
objektu určeného pro rekreaci, který se nachází v ochranném pásmu vedení mezi stávajícími 
stožáry č. 187 – 188. Z toho důvodu je navržena dílčí změna trasy, která spočívá v přeložení 
stožárového místa č. 188 (lomový bod R22) o cca 25 m severně ve směru vedení a v posunu 
stávajícího stožáru č. 187 (lomový bod R21A) o cca 3 m ve směru kolmém mezi lomovými body 
R21A – R22 (st. č. 186 – 188). Touto dílčí změnou trasy se bude kolizní objekt nacházet mimo 
koridor nového dvojitého vedení. 
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Obrázek č. 7 Dílčí změna trasy vedení u obce Hřešihlavy 

 

Variantní úprava trasy vedení v lokalit ě Němčovice 

Na základě obdrženého vyjádření od obce Němčovice je do textu Dokumentace a zpracovaných 
studií navržena a posouzena variantní úpravu trasy vedení v lokalitě Němčovice mezi lomovými 
body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) a to z důvodu možného ovlivnění krajinného rázu obce 
Němčovice a zásahu do EVL Kamenec a PP Kamenec. 

Variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice je označována následovně: 
Varianta 0 – N ěmčovice (stávající trasa vedení)  – zdvojené vedení s označením V430/830 
v trase stávajícího vedení s označením V430 o napěťové hladině 400 kV; 
Varianta I – N ěmčovice (úprava trasy vedení)  – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení 
s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV. 
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Obrázek č. 8 Variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice 

 

B.I.6.2 Technologické řešení zám ěru 

Z oblasti technologického řešení stavby uvádíme pouze zásadní milníky výstavby: 

Demontáž stávajícího vedení 
Demontáž vedení je rozdělena do fází, ve kterých budou probíhat následující činnosti: 

• Demontáž stávajících vodičů – lana se krátí na cca 300 m kusy, které se nákladními 
automobily odvezou ze stavby. Lana se krátí ručním pneumatickým nářadím v místě 
stožárů. 

• Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů – stožár se rozdělí na transportovatelné 
díly, které se nákladními automobily odvezou ze stavby. 

• Demontáž stávajících základů – betonové patky základů se vybourají mobilním 
pneumatickým sekacím a bouracím zařízením na transportovatelné díly, které se naloží 
na nákladní automobily a odvezou ze stavby. 

Zakládání stožárových konstrukcí 
Zakládání stožárových konstrukcí je rozdělena do fází, ve kterých budou probíhat následující 
činnosti: 

• Výkopy základů - ve fázi provádění výkopů základů stožárů budou na staveništi 
provozovány mechanismy zajišťující sejmutí ornice a podorničí vrstvy a bezprostředně 
navazující výkopové práce pro založení stožáru a odvoz výkopové zeminy.  

• Betonáž základových patek - základy stožárů budou vyplňovány mokrou betonovou směsí, 
kterou nebude nutno v době zrání ošetřovat. 
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Stavba stožárových konstrukcí 

• Montáž a stavba stožáru - probíhá tzv. 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. 

Tažení vodi čů a zemnících lan 
Tažení vodičů a zemnících lan bude prováděno po úsecích vždy mezi kotevními stožáry pomocí 
navijáků a brzd tak, že při tažení nesmí z technologických důvodů dojít ke kontaktu vodičů se zemí. 
K tažení se používá tzv. montážní lano, které se pomocí pojízdné techniky nebo pomocí 
zaváděcího lanka a „lezců“ tam, kde nelze nebo je z důvodů ochrany přírody vyloučeno projíždět 
s kolovou technikou, rozvine pod stožáry taženého úseku a následně vyvěsí do montážních kladek. 
Na montážní lano se připevní fázový vodič, který se natahuje tažným zařízením a upevňuje se 
na izolátory. Zemnící lana budou tažena stejným technologickým postupem. 
Vzhledem k tomu, že trasa vedení 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 břehové 
čáry je prakticky vyloučena. Při montáži vodičů se využívá 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 zám ěru a jeho dokon čení 
Realizace záměru se předpokládá v následujících termínech: 

Zahájení výstavby: po roce 2024 

Ukončení výstavby: po roce 2025 

Doba odstávky bude omezena na nejnutnější míru nejen nasazením dostatečné dodavatelské 
kapacity, ale i technickým řešením a přizpůsobením harmonogramu výstavby plánovaným 
odstávkám. 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 
Výčet dotčených územně samosprávných celků je v následující tabulce. 

Tabulka č. 6 Výčet dotčených územně samosprávných celků ve stávající trase vedení 
Katastrální území Obec Stavební ú řad Pověřený ú řad Okres Kraj 
Rokle Rokle 

Městský úřad Kadaň 
Kadaň Chomutov 

Ústecký 

Poláky 
Chbany 

Přeskaky 
Libědice Libědice Obecní úřad Radonice 
Kněžice u Podbořan 

Podbořany 

Městský úřad 
Podbořany Podbořany Louny 

Neprobylice u Kaštic 
Pšov u Podbořan 
Libešovice 

Blšany 

Blšany 
Siřem 
Stachov u Blšan 
Soběchleby u Podbořan 
Malá Černoc 
Běsno Kryry 
Vrbice u Hořoviček Hořovičky 

Městský úřad Jesenice Jesenice 
Rakovník Středočeský 

Hokov   
Děkov Děkov 
Kolešovice Kolešovice 

Pšovlky Pšovlky Městský úřad 
Rakovník Rakovník 
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Katastrální území Obec Stavební ú řad Pověřený ú řad Okres Kraj 
Šanov u Rakovníka Šanov 

Městský úřad 
Rakovník 

 Rakovník  Rakovník Středočeský 

Petrovice u Rakovníka Petrovice 
Příčina Příčina 
Hvozd Hvozd 
Malinová Malinová 
Krakov Krakov 
Krakovec u Rakovníka Krakovec 
Šípy 

Šípy Obecní úřad Čistá 
Milíčov 
Slatina u Chříče Slatina 

Městský úřad 
Kralovice Kralovice Plzeň - sever 

Plzeňský 

Chříč Chříč 
Studená u Chříče Studená 
Hlince Hlince 
Třímany 

Kladruby 

Městský úřad Radnice Radnice 

Rokycany 

Hřešihlavy 
Kladruby u Radnic Kladruby 
Svinná u Hlohovic Hlohovice 
Kamenec u Radnic Kamenec 
Radnice u Rokycan Radnice 

Městský úřad Radnice Radnice 
Újezd u Svatého Kříže Újezd u Svatého 

Kříže 
Němčovice 

Němčovice 
Olešná u Radnic 
Kaceřov Kaceřov 

Městský úřad 
Třemošná Třemošná Plzeň - sever 

Planá u Nynic 
Hromnice Nynice 

Kostelec u Nadryb 
Nadryby Nadryby 
Dolany u Plzně Dolany 
Chrást u Plzně Chrást 

Magistrát města Plzně Plzeň Plzeň - město 
Dýšina Dýšina 

Tabulka č. 7 Výčet dotčených územně samosprávných celků ve variantě I v lokalitě Němčovice 

Katastrální území Obec Stavební ú řad Pověřený ú řad Okres Kraj 

Hřešihlavy Kladruby Městský úřad Radnice Radnice Rokycany Plzeňský 
Kladruby u Radnic Kladruby Městský úřad Radnice Radnice Rokycany Plzeňský 
Bujesily Bujesily Městský úřad Radnice Radnice Rokycany Plzeňský 
Chockov Lhotka u Radnic Městský úřad Radnice Radnice Rokycany Plzeňský 
Liblín Liblín Městský úřad Radnice Radnice Rokycany Plzeňský 
Olešná u Radnic Němčovice Městský úřad Radnice Radnice Rokycany Plzeňský 
Kaceřov Kaceřov Městský úřad Třemošná Třemošná Plzeň - sever Plzeňský 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a spr ávních orgán ů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 

Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat je uveden 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 8 Předpokládaná navazující rozhodnutí 

Správní ú řad Rozhodnutí 

Příslušný Stavební úřad dle platného Stavebního zákona 
(zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění) 

územní rozhodnutí 

kolaudační souhlas 

Silniční správní úřad rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 

Orgán státní správy lesů rozhodnutí o odnětí nebo o omezení PUPFL 
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Správní ú řad Rozhodnutí 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlas k trvalému či dočasnému odnětí ze ZPF 

Orgán ochrany přírody rozhodnutí v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění 

Příslušný vodoprávní úřad souhlas vodoprávního úřadu 

Drážní správní úřad souhlas ke zřízení stavby 

Orgán státní památkové péče stanovisko ke stavební činnosti na území 
s archeologickými nálezy 

Dále rozhodnutí vydávají správní úřady, které jsou předmětným záměrem dotčeny. S ohledem 
na další stupně projektové přípravy mohou vzniknout i jiné požadavky na rozhodnutí správních 
úřadů (např. Úřad pro civilní letectví). 
Realizace záměru bude povolována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění. V rámci tohoto zákona bude v průběhu přípravy záměru 
rozhodnutí vydávat příslušný stavební úřad, v tomto případě se vždy jedná o Ministerstvo pro 
místní rozvoj. 

B.II. Údaje o vstupech 

Předkládaný záměr zdvojení stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 o napěťové 
hladině 400 kV na dvojité vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV realizovaný 
v maximální míře ve stávající trase vedení si vyžádá trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy 
a trvalé či dočasné odnětí, resp. omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

B.II.1. Půda 
B.II.1.1 Požadavky na zábor pozemk ů zemědělského p ůdního fondu 

� Příprava - majetkoprávní vypo řádání s vlastníky pozemk ů 

Po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí budou vypořádány majetkoprávní vztahy 
s vlastníky dotčených pozemků. Získání práva k cizím nemovitostem dotčených stavbou lze 
Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, Smlouvou o smlouvě budoucí 
či Vyvlastněním. Ve Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvě o smlouvě budoucí 
bude mimo jiné uvedena výše náhrady za zřízení služebnosti. Výše náhrady je obvykle stanovena 
dohodou s vlastníkem pozemku případně dle platné legislativy. Souhlasu orgánu zemědělského 
půdního fondu není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata půda dle § 9 odst. 
2 písm. b) 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. 

a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
Dočasné odn ětí půdy ze zem ědělského p ůdního 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 koridoru vedení, a tím bude 
zajištěno, že při realizaci předmětného záměru nevzniknou další požadavky na odnětí z důvodu 
stavebních a montážních činností. Dočasné odnětí půdy ze ZPF se pro dvojité vedení s označením 
V430/830 předpokládá v rozsahu cca 96 ha. Uvažovaný počet je pouze odborným odhadem, 
konečný rozsah odnětí bude blíže specifikován až v dalším stupni projektové přípravy záměru. 
Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je 
navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225). Dočasné odnětí zemědělského 
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půdního fondu v úseku mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) se předpokládá v rozsahu 
cca 10 ha. V případě realizace dvojitého vedení v úseku od TR Hradec u Kadaně až po TR Chrást 
včetně variantní úpravy trasy v lokalitě Němčovice (varianta I), dojde k dočasnému odnětí 
zemědělského půdního fondu v celkovém rozsahu cca 93 ha. 
Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace. V případě potřeby 
budou komunikace před stavbou záměru zpevněny a případně k nim zřízeny provizorní sjezdy. 
Od existujících komunikací budou do trasy vedení a ke stožárovým místům stanoveny příjezdové 
cesty výhradně v koridoru vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším 
stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby, tzv. DPS) a v průběhu 
realizace záměru bude důsledně dbáno na jejich dodržování. 
Bude se jednat o postupný, rozptýlený a maloplošný dočasný zábor. Protože doba výstavby včetně 
doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu na jednotlivých úsecích vedení nepřesáhne 
dobu jednoho roku, není nutné dle § 9 odst. 2 c) zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění dočasné 
vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu. 
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho koridoru mohou být i nadále 
využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením. Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém koridoru 
vedení musí být v souladu s energetickým zákonem v platném znění 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 vhodnými 
opatřeními těmto negativním vlivům zamezit. 
Po dokončení prací v úseku se staveniště uvede 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. ve znění pozdějších 
předpisů. 
Trvalé odn ětí půdy ze zem ědělského p ůdního fondu  dle zákona č. 334/1992 Sb. v platném 
znění, je nutný v případě, že plocha stožárů nadzemního vedení přesáhne 30 m2. U tohoto typu 
vedení bude tato hodnota překročena u všech stožárových míst. V našem případě to představuje 
plochu cca 1,1 ha pro předpokládaný počet cca 244 ks stožárů. Vzhledem ke skutečnosti, že trasa 
dvojitého vedení V430/830 maximálně využívá koridor stávajícího vedení V430, není předpokládán 
významný zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Konečné počty a plochy stožárů budou 
stanoveny v dalším stupni projektové přípravy (Dokumentace pro provádění stavby) na základě 
závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického posouzení. 
Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je 
navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225). Trvalé odnětí zemědělského půdního 
fondu v úseku mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) se předpokládá v rozsahu cca 
0,1 ha. 
Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 výše uvedeného zákona bude podána 
u pověřeného obecního úřadu (POÚ II. stupně), v jehož obvodu leží největší část zemědělského 
půdního fondu. V žádosti je uveden účel zamýšleného odnětí, 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. 6 zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu v platném znění). 
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 ha, postupuje žádost se svým 
stanoviskem na Krajský úřad. Pokud rozsah odnětí překračuje 10 ha, postupuje Krajský úřad žádost 
se svým stanoviskem na Ministerstvo životního prostředí. 
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 10 je závaznou 
součástí rozhodnutí, která budou dále ve věci vydána podle zvláštních předpisů (územní 
rozhodnutí). 
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Během přípravy a realizace stavebních činností bude postupováno v souladu s platnými právními 
předpisy. 
Opatření k ochraně ZPF je nutno specifikovat v dalším stupni projektové dokumentace. Jedná se 
o minimalizaci manipulačních pásů v úsecích po spádnici s ohledem na umístění stožárových míst. 
Tyto zásady včetně návrhu protierozních opatření je nutné zapracovat v ZOV stavby. V prostoru 
jednotlivých stožárových míst šetrně skrýt ornici, dle inženýrsko-geologického průzkumu 
a po ukončení stavby skrytou orniční vrstvu rozprostřít v okolí výstavby v rámci terénních úprav. 

� Provoz 
Vlastní provoz dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další nároky na zábor ZPF 
oproti záboru vzniklému v rámci výstavby záměru. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 
Dočasné odn ětí půdy ze zem ědělského p ůdního fondu  bude nutné pro zřízení dočasných 
komunikací podél trasy kabelového vedení pro provoz dopravní techniky a stavebních 
mechanizmů, které budou provádět zemní práce a zajišťovat pokládku kabelů a dále pro prostor 
pro uložení vytěžené zeminy. Dočasné odnětí půdy bude také u realizace zpevněných ploch pro 
uložení a následnou manipulaci s kabelovými bubny a umístění tažného zařízení v místech, kde 
bude docházet spojování kabelů. 
Dočasné odnětí půdy ze ZPF podél trasy podzemního kabelového vedení v úseku průchodu CHKO 
Křivoklátsko mezi stožáry č. 156 – 167 v délce 3,3 km se předpokládá v rozsahu cca 6,7 ha. 
Po dokončení prací se staveniště uvede do původního stavu. Dočasné komunikace a zpevněné 
plochy umístěné na zemědělských pozemcích se rekultivují dle podmínek uvedených v souhlasu 
s vynětím podle zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Trvalé odn ětí půdy ze zem ědělského p ůdního fondu  bude pro podzemní vedení nutné zajistit 
v celé šíři koridoru pro kabelové vedení a pro zřízení trvalých přístupových komunikací 
a přechodových stanic. Při průchodu trasy v úseku CHKO Křivoklátsko v délce 3,3 km se trvalé 
odnětí půdy ze ZPF předpokládá v rozsahu cca 20 ha. Uvažované počty jsou pouze odborným 
odhadem, konečné počty budou stanoveny v dalším stupni projektové přípravy (Dokumentace pro 
provádění stavby). 
Trvalé přístupové komunikace k jednotlivým spojkovacím komorám a přechodovým stanicím budou 
navazovat na stávající veřejné komunikace. Od přístupových komunikací budou stanoveny 
komunikace výhradně v trase vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším 
stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby, tzv. DPS). 

� Provoz 
Vlastní provoz dvojitého kabelového vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další zábor 
ZPF oproti záboru vzniklému v rámci výstavby záměru. 

B.II.1.2 Požadavky na zábor pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 

� Příprava - majetkoprávní vypo řádání s vlastníky pozemk ů 

Po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí budou vypořádány majetkoprávní vztahy 
s vlastníky dotčených pozemků. V případě pozemků určených k plnění funkcí lesa po vydání 
územního rozhodnutí zajistí provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s. vydání příslušných 
rozhodnutí o odnětí nebo omezení PUPFL dle platné legislativy vč. zpracování znaleckého posudku 
podle vyhlášky č. 55/1999 Sb. v platném znění. 
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a) Nadzemní vedení 

� 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 funkcí lesa pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly 
lesní porosty odstraněny 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. Mezi PUPFL dále patří 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. 
Trvalé odn ětí pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny minimálně vzhledem k tomu, že 
dvojité vedení s označením V430/830 je navrhováno v maximální možné míře v trase stávajícího 
vedení včetně stávajících stožárových míst, mimo navržené úpravy trasy vedení, kde jsou umístěny 
stožárové konstrukce v nových místech. Z toho důvodu se nepředpokládá významný zásah do 
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nové nároky na zábor PUPFL se předpokládají v úseku 
úpravy trasy vedení mezi TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 a dílčí úpravy trasy u obce 
Hřešihlavy. Trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa se předpokládá v půdorysu 
základů stožárových míst v rozsahu cca 0,04 ha. 
Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je 
navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225). Trvalé odnětí zemědělského půdního 
fondu v úseku mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) se předpokládá v rozsahu cca 
0,1 ha. 
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. V případě dvojitého vedení 
o napěťové hladině 400 kV bude tato plocha překročena u všech stožárových míst. 
Uvažovaný rozsah záboru PUPFL je pouze odborným odhadem. Přesný rozsah bude stanoven až 
v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby) na základě závěrů 
procesu EIA a inženýrsko-geologického posouzení. V průběhu přípravy realizace záměru (příprava 
podkladů a projektové dokumentace apod.) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými 
právními předpisy. 
Dočasné odn ětí pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 
Dočasné odnětí PUPFL po dobu stavby (příjezdové cesty) bude blíže specifikováno v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
Trvalé omezení pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 
Šíře ochranného pásma (OP) dle ustanovení § 46 zákona č. 458/2000 Sb. 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 napěťové hladině 
400 kV) je 20 m na obě strany. Šířka koridoru vedení je dána průmětem krajních vodičů, který činí 
od osy vedení na obě strany 14,7 m v běžné trase při použití stožárů tvaru Dunaj a zákonem 
stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti 20 m. Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s nosnými 
stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v běžné trase. Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou v koridoru 
vedení trvale omezeny. V důsledku výměny stožárových konstrukcí ze stávajících stožárů tvaru 
Kočka a Portál na nové stožáry tvaru Dunaj, dojde ke zmenšení koridoru vedení. Realizací záměru 
dojde ke zmenšení stávajícího koridoru vedení o cca 2,6 m v běžné trase v úseku se stožáry tvaru 
Kočka a o cca 10,6 m v běžné trase v úseku se stožáry tvaru Portál. 
Vzhledem k výše uvedenému a skutečnosti, že je dvojité vedení navrhováno v maximální možné 
míře v trase stávajícího jednoduchého vedení s označením V430, s výjimkou změny trasy v úseku 
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od zaústění do TR Hradec u Kadaně po lomový bod R4 (st. č. 15) a dílčí úpravy trasy u obce 
Hřešihlavy, nedochází ke zvětšení koridoru vedení.  
Trvalé omezení PUPFL se předpokládá v místech, kde je dvojité vedení vedeno v nové trase. 
V případě posuzovaného záměru se jedná o úsek mezi TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 
(st. č. 15) a u dílčí změny trasy vedení u obce Hřešihlavy. U těchto úprav trasy vedení se 
předpokládá trvalé omezení PUPFL v rozsahu cca 0,05 ha. 
Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je 
navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225). Případná realizace variantní úpravy 
trasy v této lokalitě si pak vyžádá nový zábor PUPFL v rozsahu cca 37,3 ha. 
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. 458/2000 Sb. v platném znění o podmínkách podnikání 
a o výkonu statní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v lesních průsecích 
udržuje provozovatel přenosové soustavy na vlastní náklad volný pruh o šířce 4 m 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. 
Vzhledem ke skutečnosti, že dojde ke zmenšení koridoru vedení v běžné trase oproti stávajícímu 
stavu, nenastanou nové požadavky na zábor PUPFL, mimo navrženou variantu I v lokalitě 
Němčovice, tudíž nevznikne ohrožení stability okolních porostů způsobenou bořivým větrem ani 
ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli. Stávající stabilita lesních porostů nebude 
narušena, jelikož stávající průsek v lese v šíři odpovídá výšce porostu, nenastane větší odlesnění 
a tudíž ani nebezpečí polomu způsobeného bořivými větry.  
Jelikož nenastane rozšíření koridoru vedení, mimo navrženou variantu I v lokalitě Němčovice, 
nedojde u vyšších věkových stupňů k zvýšenému ohrožení porostu větrnou kalamitou. To by se 
týkalo 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 zvážil 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. 
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude 
zhotovitel projednávat s příslušným orgánem státní správy lesů a postupovat v souladu s platnými 
právními předpisy. Opatření k ochraně lesů je nutno specifikovat v dalším stupni projektové 
dokumentace. Jedná se o stanovení přesného rozsahu nezbytného smýcení lesních porostů 
přednostně v období vegetačního klidu, zajištění odpovídající ochrany dřevin na plochách 
navazujících na plochy trvalého a dočasného záboru, umístění dočasných záborů mimo PUPFL, 
specifikace následné péče o dotčené lesní porosty. Podmínky pro ochranu životního prostředí 
při výstavbě budou podrobně stanoveny v ZOV, jejich dodržování bude důsledně dodržováno 
dodavatelem stavby. Při zpracování dokumentace pro provádění stavby v „Zásadách organizace 
výstavby“, který musí obsahovat jednoznačné určení přístupových cest, montážních ploch, ploch 
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zařízení staveniště a nepřehlédnutelně musí specifikovat lokality s nařízeným omezením pohybu 
těžké kolové techniky, případně s úplným zákazem vjezdu této techniky, je nutno formulovat již 
zásadní opatření realizace stavby.  

� Provoz 
Vlastní provoz nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další zábor 
PUPFL. Během provozu vedení bude probíhat v souladu s platnou legislativou běžná údržba 
vedení správcem vedení, která bude spočívat v průběžné kontrole a odstraňování náletových 
a jiných dřevin o výšce přesahující 3 m v prostoru koridoru vedení. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Trvalé odn ětí pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny v celé šířce koridoru kabelového 
vedení, a to v úseku průchodu trasy vedení přes CHKO Křivoklátsko mezi st. č. 156 – 167 v délce 
cca 3,3 km. 
Trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa se v případě realizace podzemního 
kabelového vedení předpokládá v celé šíři koridoru kabelového vedení v celkovém rozsahu cca 
1,5 ha. 

Trvalé omezení pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 
Šíře ochranného pásma (OP) kabelového vedení je dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění 
od krajního vodiče 3 m. V celém koridoru vedení platí stavební uzávěra, bez souhlasu majitele 
nesmí být prováděny žádné zemní práce, je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět 
kabelové vedení mechanizmy váhy nad 6 t. Z důvodu užšího ochranného pásma kabelového 
vedení oproti vedení nadzemnímu dojde v úseku průchodu trasy vedení přes CHKO Křivoklátsko 
mezi st. č. 156 – 167 k uvolnění PUPFL doposud trvale omezených lesních pozemků v rozsahu 
cca 1,4 ha.  
Uvažované plochy u kabelového vedení jsou pouze odborným odhadem, konečné plochy 
a umístění kabelů budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace 
pro provádění stavby) a na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického posouzení. 
Dočasné odn ětí pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 
Dočasné odnětí po dobu stavby (příjezdové cesty) bude blíže specifikováno v dalším stupni 
projektové dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby). 

� Provoz 
Vlastní provoz dvojitého kabelového vedení o napěťové hladině 400 kV si oproti výstavbě nevyžádá 
další zábor PUPFL. Během provozu kabelového vedení bude probíhat běžná údržba v koridoru 
vedení v souladu s platnou legislativou správcem vedení. 

Kácení zelen ě na nelesní p ůdě 
V případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné postupovat dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále ZOPK), vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,  Metodického pokynu MŽP (částka 
č. 5/2014) k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodické 
instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP (částka č. 7/2013). 
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 ZOPK není třeba k odstraňování 
dřevin v koridoru vedení provozované elektrizační soustavy. Je však nutné podat oznámení 
o kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo 
les dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK (dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad 
zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin 
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přesahuje 40 m2) přijímají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, případně krajské úřady, 
správy Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP. 
Kácení veškerých dřevin ve významných krajinných prvcích a ve stromořadí, které se nacházejí 
v koridoru vedení, musí být oznámeno orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 2 ZOPK. Dále je třeba 
postupovat podle § 4 odst. 2 ZOPK, podle kterého je třeba opatřit si závazné stanovisko orgánu 
ochrany přírody k „zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či 
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce“. Příslušným orgánem ochrany přírody je dle ust. 
§ 3 ZOPK v případě VKP ze zákona je obecní úřad obce s rozšířenou působností (mimo EVL), 
případně krajský úřad, správy Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP. V případě 
registrovaného VKP je to pověřený obecní úřad (mimo EVL), případně krajský úřad, správy 
Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP. 
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí být podáno písemně nejméně 15 dní předem 
příslušnému orgánu ochrany přírody, který může kácení zakázat, omezit nebo pozastavit 
v případě, že odporuje požadavkům na ochranu dřevin. 
V případě potřeby kácení mimolesních dřevin v novém koridoru vedení, je nutné zajistit si povolení 
ke kácení dřevin o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí více než 80 cm a zapojené 
porosty dřevin o ploše nad 40 m2. Žádost o povolení ke kácení dřevin je nutné opatřit si vždy pro 
všechny dřeviny, které jsou součástí VKP nebo stromořadí. Toto povolení vydávají místně 
příslušné obecní úřady včetně území CHKO a jeho ochranného pásma. Na území přírodních 
rezervacích, přírodních památek a jejich ochranných pásmech jsou příslušným orgánem krajské 
úřady. Správy CHKO jsou v tomto případě příslušným orgánem ochrany přírody pro území národní 
přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma. Správy národních parků 
jsou příslušným orgánem ochrany přírody pro území národních parků. 
Kácení dřevin bude prováděno pouze v nezbytně nutném rozsahu v období vegetačního klidu 
(listopad – březen) a bude důsledně dbáno o ochranu okolních porostů a dřevin před poškozením 
stavební činností v souladu s ČSN 83 9061: 2006. Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

B.II.2. Voda 
a) Nadzemní vedení 
Požadavek na množství a místa odběru vody vyplyne z dokumentace pro provádění stavby (DPS). 
V současné době lze však s určitostí předpokládat, že potřeba vody bude pokryta ze stávajících 
zdrojů. 

� Výstavba 
Při realizaci záměru i ve variantní úpravě trasy bude potřeba užitková voda k úpravě dovezených 
betonových směsí a k technologickému ošetřování betonových patek při tuhnutí. Betonová směs 
bude na staveniště dovážena mobilními domíchávači v hotovém stavu z centrálních betonářských 
stanic dle výběru zhotovitele. Vlastní stavba bude realizována prostřednictvím mobilních 
pracovních skupin, jejichž délka pobytu u jednotlivých stožárů se bude pohybovat v řádu několika 
dnů. Z tohoto důvodu se nepočítá s výstavbou zařízení staveniště. 
Veškerá potřebná užitková voda bude zajištěna mobilními cisternami, čili nevznikne požadavek 
na zřizování nových zdrojů vody. 

� Provoz 
Vlastní provoz ani údržba dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV neuplatňují žádné nároky 
na odběr pitné nebo užitkové vody. 

b) Podzemní kabelového vedení 
� Výstavba 

Během výstavby podzemního kabelového vedení v úseku průchodu trasy vedení přes CHKO 
Křivoklátsko (mezi st. č. 156 – 167) bude vznikat nárok na spotřebu vody pouze k úpravě 
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dovezených betonových směsí v době betonáže spojkovacích komor a při provádění zásypu 
kabelu suchou betonovou směsí. Betonová směs použitá na výstavbu kabelového vedení bude na 
staveniště dovezena v použitelném stavu autodomíchávači v hotovém stavu z centrálních 
betonářských stanic dle výběru zhotovitele. Vlastní stavba kabelového vedení bude realizována 
prostřednictvím mobilních pracovních skupin, jejichž délka pobytu se bude v rámci délky trasy 
pohybovat v řádu několika dnů až týdnů. Z tohoto důvodu se nepočítá s výstavbou zařízení 
staveniště. Při pobytu pracovních skupin v trase kabelového vedení se předpokládá využití 
mobilních WC buněk s chemickou likvidací. 
Veškerá potřebná užitková voda bude zajištěna mobilními cisternami, čili nevznikne požadavek 
na zřizování nových zdrojů vody. 

� Provoz 
Při provozu ani údržbě kabelového vedení nevznikne nárok na spotřebu pitné nebo užitkové vody. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
a) Nadzemní vedení 
Přesnou specifikaci materiálů a surovin potřebných pro následnou výstavbu vedení bude podrobně 
řešit DPS záměru. Přehled použitých materiálů při výstavbě dvojitého vedení je uveden v kapitole 
B.I.6. Materiály nebo suroviny používané při výstavbě, následném provozu a údržbě vedení 
nemohou negativně působit na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

� Výstavba 
Potřeba surovinových zdrojů pro výstavbu nadzemního vedení zvn bude zajištěna dovozem 
materiálu (beton, ocelové konstrukce 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. 

Pro výstavbu vedení se předpokládá spotřeba následujících surovin: 
� beton – zdrojem bude betonárna subdodavatelů dodavatele (předpokládané množství 

cca 19 000 m3); 
� 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 
1 760 tis. l po dobu výstavby záměru. 
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 cca 10 MWh na celou trasu stavby nadzemního vedení. 
V dalším stupni projektové případy je nutné na provedení stavby specifikovat materiály a suroviny 
s výčtem přesného množství včetně nátěrových hmot. 
Případná realizace variantní úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice nepředstavuje podstatné 
navýšení potřeby surovinových a energetických zdrojů. 
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� Provoz 
Ve fázi provozu je záměr přenosovým vedením elektrické energie, čili vlastní záměr při provozu 
spotřebovává pouze energii, plynoucí ze ztrát vyvolaných fyzikálními jevy a tudíž nevyžaduje žádné 
surovinové ani energetické zdroje. 

b) Podzemní kabelové vedení 
� Výstavba 

V období výstavby kabelového vedení v úseku průchodu trasy vedení přes CHKO Křivoklátsko 
(mezi st. č. 156 – 167) budou potřebné surovinové zdroje (beton, kabely a ocelové konstrukce 
a technologie pro výstavbu přechodové stanice) zajištěny dovozem materiálu. 
Betonové směsi na provedení spojkovacích komor, základů stožárů v přechodové stanici a zásyp 
kabelu budou na staveniště dováženy v hotovém stavu mobilními domíchávači z centrálních 
betonářských stanic dle výběru zhotovitele. 

Pro výstavbu kabelového vedení v úseku cca 3,3 km se předpokládá spotřeba následujících 
surovin: 
� beton – zdrojem bude betonárna subdodavatelů dodavatele (předpokládané množství 

cca 22 500 m3); 
� kabely – předpokládané množství cca 1850 t; 
� 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 po dobu výstavby úseku 
kabelového vedení odhadnout ve výši cca 300 tis. l po dobu výstavby záměru. 
Případná potřeba elektrické energie ve fázi výstavby bude na trase staveniště plně pokryta 
mobilními elektrocentrálami. Lze předpokládat spotřebu elektrické energie do cca 2 MWh na celou 
trasu stavby podzemního kabelového vedení. 
V dalším stupni projektové případy je nutné na provedení stavby specifikovat materiály a suroviny 
s výčtem přesného množství. 

� Provoz 
Vlastním provozem kabelového vedení nejsou nároky na ostatní energetické a surovinové zdroje. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
a) Nadzemní vedení 
V území je bezproblémově dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu 
záměru, zejména komunikační síť. Potřebné transporty budou prováděny v předem stanovených 
trasách, navazujících na stávající veřejné komunikace, s maximálním využitím vymezeného 
koridoru vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
Při realizaci záměru bude potřeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky do stávajících 
stožárových míst a naopak odvoz demontovaného materiálu stávajícího vedení a přebytečné 
vytěžené zeminy k dalšímu opětovnému využití, případně k odstranění. Dopravní trasy budou mít 
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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 ani ve variantní úpravě trasy vedení nevyžádá žádný zásah 
do stávající dopravní ani jiné infrastruktury v dotčené oblasti. Běžnou stavební činností nesmí 
docházet ke znečišťování komunikací nákladními automobily a mechanizačními prostředky, bude 
zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné znečištění 
bude ihned odstraněno. 

� Výstavba 
Ve fázi výstavby záměru budou potřebné transporty materiálu a techniky prováděny po trasách 
stanovených v ZOV. S ohledem na charakter záměru nebudou vznikat další nové nároky 
na dopravní infrastrukturu. 

Odhad pohybu mechanizm ů při demontáži nadzemního vedení 

• demontáž stávajících vodičů – ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil - cca 
1 den pro několik úseků mezi stožáry; 

• demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů – mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní 
automobil - cca 4 hodiny pro jeden stožár; 

• demolice stávajících základů – rypadlo-nakladač s hydraulickým kladivem, sklápěcí 
nákladní automobil - cca 3 hodiny pro jeden stožár. 

Odhad pohybu mechanizm ů při výstavb ě nadzemního vedení 

• výkopy základů – rypadlo nakladač a nákladní automobil - cca 1 den pro 1 stožár; 

• betonáž základových patek – domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil 
pro dopravu betonu, dieselagregát a elektrické vibrátory - cca 3 dny po dobu 2 hodin denně 
pro 1 stožár; 

• montáž a stavba stožáru – nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a autojeřáb 
- cca 2 dny pro 1 stožár; 

• tažení vodičů – nákladní automobil pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné zařízení, 
montážní plošina, autojeřáb, traktor - kotevní pole v úseku (2 – 3 km) po dobu 3 dnů; 

• terénní úpravy – rypadlo-nakladač a nákladní automobil - cca 6 hodin  na 1 stožár. 

V průběhu výstavby záměru je nutné průběžně kontrolovat dokonalý technický stav používaných 
stavebních a dopravních mechanismů a jejich vybavení prostředky pro odstranění případných 
úniků pohonných hmot anebo olejů. Případnou údržbu a doplnění pohonných hmot, ekologických 
maziv a olejů provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům, zásadně mimo obvod 
stavenišť. 

� Provoz 
Ve fázi provozu zvn po skončení stavebních a montážních prací, jsou nároky na dopravní a jinou 
infrastrukturu prakticky zanedbatelné. Předpokládat lze pouze ojedinělé výjezdy lehkých 
automobilů do trasy při provádění revizí, případně při odstraňování vzniklé poruchy či havárie. 
Přístup vozidel do trasy vedení při těchto činnostech bude z nejbližší veřejné komunikace 
a s využitím práva vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti (podle energetického zákona 
č. 458/2000 Sb., v platném znění). Pro fázi provozu nevzniká žádný požadavek na změnu stávající 
dopravní ani jiné infrastruktury. 
Při vzniku případné poruchy či havárie na vedení bude nutné počítat s dopravou těžké techniky, 
která bude potřebná pro její odstranění. Po dobu odstraňování vzniklé poruchy lze uvažovat 
o krátkodobém ovlivnění dopravní infrastruktury. V průběhu ojedinělých výjezdů automobilů 
do trasy záměru je nutné mít dopravní prostředky v dokonalém stavu. 
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b) Podzemní kabelové vedení 
V období výstavby kabelového vedení v úseku průchodu trasy vedení přes CHKO Křivoklátsko 
(mezi st. č. 156 – 167) se předpokládá zvýšený pohyb stavebních strojů a mechanismů pro 
výkopové práce v trase kabelového vedení. Během dovozu stavebního materiálu, především při 
dopravě bubnů s kabely ke spojkovacím komorám, se může vzhledem k charakteru přepravy 
nadměrných nákladů v některých případech vyskytnout omezení dopravy na silničních 
komunikacích nebo pod železniční tratí či přes vodní tok. 

� Výstavba 
Doprava stavebních strojů a mechanismů pro výkopové práce a dovoz stavebního materiálu bude 
prováděn po veřejných komunikacích navazující na vybudované trvalé příjezdové komunikace ke 
spojkovacím komorám a k přechodovým stanicím. Od těchto míst bude po dobu výstavby zřízena 
dočasná komunikace podél trasy kabelového vedení zajišťující pohyb mechanizmů, které budou 
provádět výkopové práce a dovoz materiálu. Množství naváženého materiálu včetně doby, 
po kterou budou stavební materiály naváženy během výstavby záměru, bude stanoveno až v další 
stupni projektové dokumentace. Stavební činností nesmí docházet ke znečišťování komunikací 
nákladními automobily a mechanizačními prostředky, bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem 
ze staveniště na určených místech, případné znečištění bude ihned odstraněno. 
S ohledem na charakter posuzovaného záměru lze předpokládat ovlivnění dopravní infrastruktury 
především během dopravy bubnů s kabely. 

Odhad pohybu mechanizm ů při výstavb ě kabelového vedení 

Výstavba kabelového vedení je rozdělena do fází, ve kterých budou použita následující zařízení: 

• Přípravné práce – v této fázi budou vybudovány na obou koncích uvažované trasy 
kabelového vedení a v místech kabelových komor pro spojky kabelu sjezdy ze stávajících 
pozemních komunikací s parametry pro přepravu nadměrných nákladů (bubnů s kabely). 
Dále budou zřízeny příjezdové komunikace k místům, kde budou umístěny přechodové 
stanice a vybudovány komunikace v celé délce trasy kabelového vedení. Tyto komunikace 
budou sloužit po dobu výstavby pro dopravu mechanizmů a potřebného materiálu, 
komunikace v ose dvojitého kabelového vedení bude trvalá pro zajištění provozu (oprav) 
kabelového vedení. Dále musí být vybudovány manipulační a skladové plochy pro 
manipulaci s kabelovými bubny. Komunikace a sladové plochy budou zhotoveny pomocí 
betonových panelů, které na místo budou dováženy nákladními automobily a ukládány 
za pomoci autojeřábu. 

• použitá technika: rypadlo nakladač, nákladní automobily a autojeřáb; 

• doba: cca 3 týdny na 1 km příjezdové komunikace. 

• Přechodu ze vzdušného vedení na kabelové vedení - při kombinaci obou těchto 
konstrukčních typů vedení v trase vedení představuje vybudování oplocené přechodové 
stanice se stožárovými konstrukcemi, přístroji a kabelovými koncovkami (založené 
na betonových patkách) pro zakončení vzdušného vedení a jeho přechod na podzemní 
kabelové vedení a naopak. 

• použitá technika: rypadlo nakladač, domíchávač, dieselagregát + elektrické 
vibrátory, nákladní automobily a autojeřáb; 

• doba: cca 6 až 8 týdnů na 1 přechodovou stanici. 

• Výkopové práce - ve fázi provádění výkopů pro kabelové kanály budou na staveništi 
provozovány stroje zajišťující sejmutí ornice a podorničí vrstvy a mechanizmy provádějící 
výkopové práce a  odvoz zeminy. Při provádění výkopových prací nelze vyloučit těžení 
i horniny a její případný odstřel. Při stavbě ve svahu budou ve dnu výkopu betonové prahy 
pro kotvení kabelů pro dodržení jejich konfigurace a zamezení poškození při jejich posunu. 
Vyrovnání dna výkopu pro pokládku kabelů. 
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• použitá technika: rypadlo nakladač, pásové rypadlo a nákladní automobil; malý 
kolový nakladač, (při betonáži příčných svahů domíchávač, dieselagregát 
+ elektrické vibrátory); 

• doba: cca 3 týdny pro 1 km trasy jednoho kabelového vedení (4 týdny při betonování 
příčných prahů). 

• Budování kabelových komor - jednotlivé díly kabelů se po cca 600 m spojují kabelovými 
spojkami, které musí být přístupné kontrole a měření. Proto se musí v těchto místech 
vybudovat pro každé kabelové vedení betonové objekty (kabelové komory), zapuštěné 
z větší části pod zemí. 

• použitá technika: nákladní automobil pro dopravu bednění, domíchávač, 
dieselagregát + elektrické vibrátory; 

• doba: cca 1 týden na vybudování jedné kabelové komory. 

• Tažení kabelů - k místu uložení se kabely přiváží za pomoci nákladního automobilu 
s podvalníkem navinuté na bubnu o průměru cca 6 metrů a hmotnosti přes 20 t (přeprava 
nadměrného nákladu jak z hlediska hmotnosti, tak i výšky). Na každý úsek trasy (v tomto 
konkrétním místě se uvažuje s 5 úseky výstavby) bude zapotřebí 12 takových bubnů. 
Samotné tažení kabelů probíhá za pomocí ocelového lana a navijáku. Po provedení 
kabelových spojek budou kabelové komory uzavřeny betonovými panely. 

• použitá technika: nákladní automobil s podvalníkem pro dopravu bubnů s  kabely, 
autojeřáb na těžké náklady, autojeřáb, navíjecí a brzdné zařízení, traktor; 

• doba: cca 2 týdny na úsek (cca 600 m). 

• Zásyp kabelového kanálu, terénní úpravy a vybudování trvalé obslužné komunikace – 
z důvodu zabezpečení odvodu ztrátového tepla kabelu bude nutné cca 25 % (3 400 m3 
na km jedné kabelové trasy) z vytěženého objemu zeminy odvézt za pomoci nákladních 
automobilů na skládky a nahradit jej speciálním materiálem na zásyp. Pro zásyp kabelu 
je používána suchá betonová směs, dovážená na místo domíchávači. Pro ochranu kabelů 
před poškozením při přejezdu trasy např. zemědělskými stroji budou nad kabely položeny 
betonové desky o hmotnosti cca 400 t na km jedné kabelové trasy. Pro zahrnutí výkopu 
bude použito dovezeného štěrku a následně vytěžená zemina, kterou bude nutné vibrovat. 
Pří provádění konečných terénních úprav budou na staveništi provozovány mechanismy 
zajišťující rozprostření zeminy. Na závěr bude od sjezdů ze stávajících pozemních 
komunikací a v celé délce uvažované kabelové trasy v ose dvojitého kabelového vedení 
vybudována trvalá asfaltobetonová komunikace. Tato komunikace bude sloužit 
pro následný provoz a případné opravy kabelového vedení a nakonec i pro jeho budoucí 
obnovu. 

• použitá technika: domíchávač, pásové rypadlo, nákladní automobil, vibrační deska, 
rypadlo nakladač, grejdr, asfaltový finišer, vibrační válec, autojeřáb; 

• doba: cca 5 týdnů na 1 km trasy jednoho kabelového vedení 
Poznámka: Uvedená doba jednotlivých fází výstavby zahrnuje pouze odhad pro trvání samotné 
výstavby bez nutných technologických přestávek. Jednotlivé fáze výstavby kabelového vedení se 
budou při realizaci vzájemně částečně prolínat. 
V průběhu výstavby záměru je nutné průběžně kontrolovat dokonalý technický stav používaných 
stavebních a dopravních mechanismů a jejich vybavení prostředky pro odstranění případných 
úniků pohonných hmot anebo olejů. Případnou údržbu a doplnění pohonných hmot, ekologických 
maziv a olejů provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům, zásadně mimo obvod 
stavenišť. 

� Provoz 
Vlastní provoz podzemního kabelového vedení nepřináší zvýšené nároky na dopravní a jinou 
infrastrukturu. Vzhledem k charakteru záměru lze při provozu vedení očekávat výjezdy lehkých 
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automobilů do trasy z důvodu provádění revizí. Při vzniku případné poruchy či havárie na vedení 
bude nutné počítat s dopravou těžké techniky, která bude potřebná pro její odstranění. Po dobu 
odstraňování vzniklé poruchy lze uvažovat o krátkodobém ovlivnění dopravní infrastruktury. 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje 
znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je obvykle 
používáno členění na bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší. 
Bodové zdroje znečištění ovzduší 
Bodové zdroje znečištění ovzduší mohou vznikat zejména ve fázi demontáže stávajícího vedení 
a následné výstavby záměru při provozu stavebních mechanizmů a stavebních strojů v prostoru 
prováděných činností. Tyto bodové zdroje znečištění ovzduší však lze považovat za nevýznamné. 
Liniové zdroje znečištění ovzduší 
Za liniové zdroje znečištění lze považovat těžké nákladní automobily, které budou během 
demontáže a výstavby vedení převážet technologii, vybouraný a stavební materiál. Vzhledem 
k celkovému předpokládanému množství přepravovaných materiálů během demontáže a následné 
výstavby vedení by se automobilová doprava neměla nijak významně projevit na emisní zátěži. 
Plošné zdroje znečištění ovzduší 
Plošným zdrojem znečištění v rámci realizace záměru je možné považovat vlastní prostor výstavby 
jednotlivých stožárů, kde z důvodu pohybu mechanizmů, stavebních strojů a nákladních 
automobilů může docházet k sekundární prašnosti. Zdroje sekundární prašnosti lze velmi účinně 
eliminovat v případě dodržování technologické kázně, především pravidelným zkrápěním 
příjezdových cest a důkladné očisty vozidel v místě výjezdu ze stavby. 

a) Nadzemní vedení 
� Výstavba 

Pouze v období demontáže a výstavby vedení lze předpokládat emise způsobené dopravními 
mechanizmy a stavebními stroji v prostoru prováděných činností. Během realizace záměru budou 
v důsledku potřebných transportů, montážních a stavebních činností produkovány emise škodlivin 
z dopravních a montážních mechanizmů. 
Program MEFA 13 vyčísluje emise z dopravy na základě zadaných vstupních dat pro definované 
úseky. Ve výpočtovém programu byly zadávány vstupní data, především zohledňující 
předpokládanou dobu realizovaného díla, která emisní faktory ovlivňuje z hlediska platných 
emisních předpisů a kvality distribuovaných paliv. Dále rozložení vozového parku s různými limity 
emisních norem EURO a druhu používaného paliva. Celkové procentuální zastoupení a počet 
jednotlivých mobilních spalovacích zdrojů, který se předpokládá ve výpočtu, vychází z odborného 
odhadu. Při výpočtu emisí je také uvažován předpokládaný podélný sklon komunikace, průměrná 
rychlost dopravních prostředků a plynulost dopravy. 
Na základě zadaných vstupních dat byl v programu MEFA 13 proveden výpočet pro množství emisí 
vznikajících při realizaci záměru. Při provedení výpočtu bylo zjištěno, že produkované emise 
z osobních a lehkých nákladních vozidel představují při realizaci záměru oproti množství emisím 
z těžkých nákladních vozidel zanedbatelný podíl. 
Skutečná výše celkových emisí se však může značně lišit, neboť se v průběhu výstavby mohou 
objevit faktory, jež nelze v tomto stádiu projektu předpokládat. 
Výstup z výše provedených výpočtů emisí z programu MEFA 13 je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka č. 9 Předpokládaná celková produkce emisí z mobilních spalovacích zdrojů za období 
výstavby u nadzemního vedení (varianta 0) 

NOx 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

CH 
(kg) 

7 595 13 561 944 2 630 

V rámci variantní úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I) byl proveden výpočet emisí 
z programu MEFA 13. Předpokládaná celková produkce emisí z mobilních spalovacích zdrojů 
za období výstavby je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 10 Předpokládaná celková produkce emisí z mobilních spalovacích zdrojů za období 
výstavby u nadzemního vedení v případě variantní úpravy trasy v lokalitě 
Němčovice (varianta I) 

NOx 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

CH 
(kg) 

7 266 12 974 903 2 516 

S přihlédnutím na vypočítané hodnoty předpokládané produkce emisí z mobilních spalovacích 
zdrojů za období výstavby je rozdíl mezi nadzemním vedením ve stávající trase (varianta 0) 
v porovnání s nadzemním vedením ve stávající trase zahrnující variantní úpravu v lokalitě 
Němčovice (varianta I) zanedbatelný. 

S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozvržení s nízkou intenzitou 
prováděných činností v jednotlivých lokalitách však není množství emisí z dopravních a montážních 
mechanizmů z hlediska vlivů na životní prostředí významné. Příjezdové trasy obslužné staveništní 
dopravy budou stanoveny až v dalších stupních projektové dokumentace (Dokumentace pro 
provádění stavby). 
V průběhu výstavby budou používány barvy k provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě 
stavby. V současnosti jsou již používány barvy s nízkým obsahem organických rozpouštědel. 
Množství uvolněných emisí do ovzduší bude zanedbatelné. 
V období výstavby je nutno 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 komunikací a příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských 
sídlišť. Při stavebních pracích neponechávat motor nákladních automobilů zbytečně v chodu, stojí-
li vozidlo na místě stavby stožáru. 

� Provoz 
Vlastní provoz nadzemního vedení není zdrojem znečištění ovzduší. Při údržbě ochranného 
pásma, kontrole a údržbě vedení je množství emisí uvolněných do ovzduší z dopravních 
mechanizmů s ohledem na prostorové a časové rozprostření prováděných činností minimální. 
Prováděné činnosti mají zanedbatelný vliv na znečištění ovzduší v okolí vedení. 
V rámci provozu a údržby na vedení budou prováděny nátěry ocelových konstrukcí v místě stavby 
s periodou obnovy cca po 15 letech. 

b) Podzemní kabelové vedení 
� Výstavba 

V období výstavby kabelového vedení lze předpokládat emise způsobené především stavebními 
stoji provádějící výkopové práce a dále dopravními mechanizmy a stroje zajišťující dovoz 
potřebného materiálu. Během realizace záměru budou v důsledku potřebných transportů, 
montážních a stavebních činností produkovány emise škodlivin z dopravních a montážních 
mechanizmů. 
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Emise produkované do ovzduší lze očekávat v období výstavby kabelového vedení a výstavby 
přechodových stanic. V důsledku zvýšené dopravní intenzity stavebních stojů a dopravních 
mechanizmů budou produkovány emise škodlivých látek do ovzduší. Z hlediska znečištění ovzduší 
se bude jednat o vliv dočasný a časově omezený na koridor vedení a jeho přístupové cesty. 
Orientační výpočet množství emisí ze stavebních strojů a dopravních mechanizmů a výstavby 
přechodových stanic vznikajících po dobu výstavby podzemního kabelového vedení při průchodu 
územím CHKO Křivoklátsko mezi stožáry č, 156 - 167 v délce 3,3 km byl proveden pomocí 
programu MEFA 13, viz následující tabulka. 
Skutečná výše celkových emisí se však může značně lišit, neboť se v průběhu výstavby mohou 
objevit faktory, jež nelze v tomto stádiu projektu předpokládat. 

Tabulka č. 11   Předpokládaná celková produkce emisí z mobilních spalovacích zdrojů za období 
výstavby u podzemního kabelového provedení 

NOx 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

CH 
(kg) 

2890 5085 341 969 

V průběhu celé výstavby kabelového vedení, v délce 3,3 km, především ale ve fázi provádění 
výkopových prací z důvodu přítomnosti těžké mechanizace, lze očekávat menší zhoršení kvality 
ovzduší v okolí staveniště. 
V období výstavby je nutno 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 komunikací a příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských 
sídlišť. Při stavebních pracích neponechávat motor nákladních automobilů v chodu, stojí-li vozidlo 
na místě stavby stožáru. 

� Provoz  
V průběhu vlastního provozu neprodukuje podzemní kabelové vedení žádné emise škodlivých látek 
do ovzduší. U preventivní kontroly vedení se nepředpokládá významné uvolnění emisí do ovzduší, 
jelikož se bude jednat o časové a prostorově omezené provádění činností. V případě odstraňování 
vzniklých poruch může lokálně a krátkodobě dojít ke zhoršení kvality ovzduší okolí místa poruchy.  

B.III.2. Odpadní vody 
a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
Ve fázi demontáže stávajícího jednoduchého vedení a výstavby dvojitého vedení nejsou 
produkovány žádné technologické ani splaškové odpadní vody. Záměsová voda použitá při výrobě 
betonu se stává jeho součástí a voda použitá na ošetřování betonu se odpaří. 
Při krátkodobém a přerušovaném pobytu malých pracovních skupin v místech jednotlivých stožárů 
se předpokládá využití mobilních WC buněk s chemickým rozkladem fekálií. 

� Provoz 
Při vlastním provozu dvojitého vedení nejsou produkovány žádné technologické ani splaškové 
odpadní vody. V případě dlouhodobějšího provádění údržby a odstraňování poruch na vedení je 
nakládání se splaškovými vodami řešeno obdobně jako při výstavbě vedení. 

b) Podzemní kabelové vedení 
� Výstavba 

Výstavba podzemního kabelového vedení nebude produkovat žádné odpadní vody. Při realizaci 
záměru se předpokládá využití mobilních WC buněk s chemickou likvidací. 



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                      75 
 

 

V případě záměsové vody použité při výrobě betonu a technologické vody použité na skrápění 
betonových konstrukcí se odpaří. 

� Provoz 
Během provozu kabelového vedení nebudou produkovány žádné technologické nebo splaškové 
odpadní vody. Výjimkou může být dlouhodobější odstraňování havárií na vedení, kdy nakládání se 
splaškovými odpadními vodami bude prováděno obdobně jako při jeho výstavbě. V případě, že 
v přechodové stanici budou instalovány olejové kompenzační tlumivky, budou v dalším stupni 
projektové přípravy záměru navržena opatření a postupy pro nakládání se zaolejovanými vodami 
(např. vybudování bezodtokové jímky s vyvážením a následnou ekologickou likvidací 
zaolejovaných vod) v souvislosti s ochranou životního prostředí, podzemních a povrchových vod. 

B.III.3. Odpady 
a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
V průběhu realizace záměru dojde ke vzniku odpadů převážně ve formě zbytků zeminy, betonu, 
ocelového materiálu a obalů. Žádný z těchto odpadů však nebude z kategorie nebezpečných 
odpadů. Nebezpečný odpad může vznikat pouze při natírání stožárů. 
Původce odpadů (zhotovitel stavby) je povinen s odpady nakládat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. v platném znění a vyhláškou MŽP č. 93/2016., v platném znění. Nakládání 
s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. 
Ke kolaudaci nového vedení 400 kV předloží investor stavby doklady o zneškodnění (využití) 
odpadů, vzniklých stavební činností. O způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence. 
Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich opětovného využití, případně 
odstranění budou stanoveny v dalším stupni projektové přípravy záměru. Odpady vznikající během 
výstavby budou v maximální možné míře tříděny a bude preferováno jejich využití jako druhotné 
suroviny. 
Kategorizace odpadů vzniklých při realizaci záměru je provedena dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., 
v platném znění a uvedena v následujícím přehledu.  

Tabulka č. 12 Kategorie odpadů 
Katalogové  
č. odpadu Druh odpadu Kategorie 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nát ěrových hmot  (barev , laků 
a smalt ů), lepidel, t ěsnících materiál ů a tiska řských barev - 

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 Odpadní obaly , absorp ční činidla, čistící tkaniny, filtra ční materiály a ochranné 
oděvy jinak neur čené - 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 

17 Stavební a demoli ční odpady  (včetně vyt ěžené zeminy z  kontaminovaných míst)  - 
17 01 01 Beton O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
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Katalogové  
č. odpadu Druh odpadu Kategorie 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená jalová 
hornina a hlušina  

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 a 17 09 
03 O 

20 Komunální odpady  (odpady z  domácností a podobné živnostenské, pr ůmyslové 
odpady a odpady z ú řadů) včetně složek z odd ěleného sb ěru - 

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Dřevní hmota  
Dřevní hmota vzniklá jako vedlejší produkt  z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les bude 
během výstavby záměru rozřezána a složena po dohodě s vlastníkem pozemku a ponechána 
na místě k využití vlastníkem. 
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. 
Dřeviny nepřesahující průměr 10 cm, tj. klest a zbytky po těžbě budou po dohodě s vlastníkem 
pozemku uloženy do hromad a připraveny k dalšímu využití. 

Výkopová zemina  
Při zahájení stavby bude provedena skrývka ornice na ploše výkopu u jednotlivých stožárových 
míst v mocnosti orničního profilu na základě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany ZPF. Tato 
ornice bude přechodně deponována na vhodné části předmětných pozemků odděleně od 
podorničních vrstev a v rámci konečné úpravy okolí stavby rovnoměrně rozprostřena (okolo patek 
nových stožárů, zakrytí jam po demontovaných základech stávajících stožárů v mocnosti ornice) 
v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany ZPF. Zbylá část ornice bude případně 
využita k ohumusování dotčených a potřebných částí příslušných pozemků stavby. O činnostech 
souvisejících s nakládáním s ornicí výkopovou zeminou bude veden stavební deník, v němž budou 
obsaženy všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení účelného využití skryté ornice. Po 
ukončení výstavby nového vedení bude přebytečná podorniční zemina odvezena na trvalou 
deponii zeminy. Výkopový materiál nevhodný k recyklaci (zemina, případně jíl, kamení, písek) se 
ukládá na skládce technického komunálního odpadu (TKO). 
Výkopová zemina vzniklá realizací záměru bude prioritně využita k terénním úpravám v místě 
výstavby stožáru. Při nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou bude důsledně dodržován 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Při provádění zemních 
prací bude kvalita vytěžených zemin sledována a bude s nimi nakládáno dle jejich skutečných 
vlastností. 
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 realizace záměru – 
demontáž stávajícího vedení, výstavba, provoz a údržba dvojitého 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 či 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 záměru vznikne následující množství odpadů: 
� Beton (17 01 01) – předpokládáme odvoz cca 9 500 m3 vybouraného betonu; 
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� Železné kovy (17 04 05) a Železo a ocel – předpokládáme odvoz cca 4 000 t demontované 
ocelové konstrukce; 

� Směsné kovy (17 04 07) - předpokládáme odvoz cca 600 t demontovaných vodičů; 
� Vytěžená zemina (17 05 04) – předpokládáme odvoz cca 15 000 m3 přebytečné podorniční 

zeminy. 

Množství ostatních výše uvedených odpadů lze určit až v následujícím stupni projektové 
dokumentace. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o odpad vzniklý v průběhu demontáže stávajícího vedení, 
nepředpokládá se navýšení množství odpadů ani v případě realizace variantní úpravy trasy vedení 
v lokalitě Němčovice. 
V období výstavby záměru je nutné stanovení množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících 
během výstavby a určit způsob jejich využití nebo odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. v platném znění, v maximální možné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby 
a preferovat jejich využití jako druhotné suroviny, sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat 
s nimi dle jejich skutečných vlastností a minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky.  

� Provoz 
Vlastní provoz nadzemního vedení zvn není zdrojem produkce jakýchkoliv odpadů. Při obnově 
nátěrů ocelových konstrukcí, při odstraňování následků poruch a případných havárií na vedení, kdy 
připadá v úvahu výměna vodičů, části ocelových konstrukcí nebo izolátorových závěsů, je množství 
vzniklého odpadu možné odvozem lehkým dopravním prostředkem k následnému odstranění podle 
současné platné legislativy v oblasti s nakládáním s odpady. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 
Při výstavbě kabelové trasy a přechodových stanic budou vznikat odpadní materiály především 
ve formě přebytečné zeminy, kdy bude nutné část vytěženého objemu zeminy nahradit suchou 
betonovou směsí pro zásyp kabelů, dále se bude jednat o zbytky betonu, oceli, asfaltu, kamení 
a zbytky kabelů.   
Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich opětovného využití, případně 
odstranění budou stanoveny v dalších stupních projektové dokumentace. Odpady vznikající během 
výstavby budou v maximální možné míře tříděny a bude preferováno jejich využití jako druhotné 
suroviny. 
Kategorizace odpadů vzniklých při realizaci záměru je provedena dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., 
v platném znění a uvedena v následující tabulce.  

Tabulka č. 13 Kategorie odpadů 
Katalogové  
č. odpadu Druh odpadu Kategorie  

05 Odpady ze zpracování ropy, čišt ění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí - 
05 01 17 Asfalt O 

15 Odpadní obaly , absorp ční činidla, čistící tkaniny, filtra ční materiály a ochranné 
oděvy jinak neur čené - 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 

17 Stavební a demoli ční odpady (v četně vyt ěžené zeminy z kontaminovaných míst) - 
17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
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Katalogové  
č. odpadu Druh odpadu Kategorie  

17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená jalová 
hornina a hlušina  

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 Komunální odpady  (odpady z  domácností a podobné živnostenské, pr ůmyslové 
odpady a odpady z ú řadů) včetně složek z odd ěleného sb ěru - 

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

� Provoz 
Během provozu podzemního kabelového vedení nebude vznikat žádný odpadní materiál. 
V případě vzniklé poruchy na kabelovém vedení bude nutné kabel odkrýt, provést opravu 
a následně obnovit kabelové lože a výkop opět zakrýt. Během opravy lze předpokládat vznik 
odpadních materiálů ve formě betonu, asfaltu, zeminy a kamení a zbytky kabelů.   
Nakládání se vzniklými odpady bude obdobné jako při výstavbě kabelového vedení. 

B.III.4. Ostatní 
B.III.4.1 Hluk a vibrace 

Součástí předkládané Dokumentace je Hluková studie, která posuzuje hlukové zátěže vyvolané 
zdvojením stávajícího vedení. Hluková zátěž vyvolaná posuzovaným záměrem je vyhodnocena 
u vybraného chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb 
situovaných do blízkosti vedení trasy záměru: 

• pro hluk v období výstavby nového dvojitého vedení V430/830 (stavební činnost), 

• pro hluk z provozu nového dvojitého vedení V430/830 (provoz vedení). 

a) Nadzemní vedení 
� Výstavba 

Z výsledků Hlukové studie zpracované společností EMPLA AG spol. s r. o. 08/2016 (viz Příloha 
č. 4) lze konstatovat, že zdrojem hluku budou dopravní mechanizmy a stavební stroje v době 
výstavby vedení. Jelikož je trasa vedení situována v maximální možné míře v dostatečné 
vzdálenosti od obydlených oblastí, doprava a činnosti související s výstavbou vedení nebudou 
intenzivní a budou časově i prostorově rozprostřeny, lze 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. 

Hluk ze stavební činnosti p ři demontáži a výstavb ě nadzemního vedení 
Stavební činnost spojená s realizací záměru lze rozdělit do dvou etap, tj. demontáž stávajícího 
jednoduchého vedení a výstavba nového dvojitého vedení. Tyto dvě fáze je možné rozdělit na další 
etapy, které jsou podrobně popsány níže. 

a) Demontáž 

• Demontáž stávajících vodičů: ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil. 
� doba: cca 1 den pro několik úseků mezi stožáry. 

• Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů: mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní automobil. 
� doba: cca 4 hodiny pro 1 stožár. 
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• Demontáž stávajících základů: rypadlo nakladač, rypadlo nakladač s hydraulickým kladivem, 
sklápěcí nákladní automobil. 
� doba: cca 3 hodiny pro 1 stožár. 

b) Výstavba 

• Výkopy základů: rypadlo nakladač a nákladní automobil. 
� doba: cca 1 den pro 1 stožár. 

• Betonáž základových patek: domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil pro dopravu 
betonu, dieselagregát + elektrické vibrátory. 
� doba: cca 3 dny po dobu 2 hodin denně pro 1 stožár. 

• Montáž a stavba stožárů: nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a mobilní jeřáb. 
� doba: cca 2 dny pro 1 stožár. 

• Tažení vodičů: nákladní automobil, navíjecí a brzdné zařízení, montážní plošina, mobilní jeřáb, 
traktor. 
� doba: kotevní pole v úseku 2 – 3 km po dobu 3 dnů. 

• Terénní úpravy: rypadlo nakladač a nákladní automobil. 
� doba: cca 6 hodin pro 1 stožár. 

Stanovení bezpe čné vzdálenosti pro provád ění stavby 
Na základě vstupních podkladů (Typický harmonogram výstavby a popis činností) byl proveden 
výpočet „bezpečné vzdálenosti“ pro nepřerušované práce v době stavební činnosti od 7 do 21 h. 
Pod pojmem „bezpečné vzdálenosti“ rozumíme takovou vzdálenost stavební činnosti 
od chráněného venkovního prostoru staveb, aby byl spolehlivě splněn hygienický limit pro hluk 
ze stavební činnosti LAeq,14h = 65 dB. 
Odvisle od hygienického limitu pro hluk vyvolaný stavební činností LAeq,14h = 65 dB koresponduje 
„bezpečná vzdálenost“ s hranicí izofony LAeq,T = 65 dB vyvolané danou stavební činností. 
Modelový výpočet „bezpečné vzdálenosti“ je proveden pro jednotlivé etapy i fáze výstavby 
v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 14 Výpočet „bezpečné vzdálenosti“ d,65 dB - etapa demontáž 

Fáze Zdroj hluku t [h] LWA[dB] 1) D,65 dB [m] 

demontáž stávajících vodičů 
ruční pneumatické nářadí 

14 
100 

35 
sklápěcí nákladní automobil 103 

demontáž ocelových konstrukcí stožárů a 
odstranění základů 

rypadlo nakladač 

7 

100 

40 
rypadlo nakladač s hydr. kladivem 102 
mobilní jeřáb 97 
nákladní automobil 97 

t - max. doba chodu zdroje hluku stanovená na základě harmonogramu výstavby 

d,65 dB - vzdálenost, ve které bude bezpečně splněn hygienický limit LAeq,14h = 65 dB pro hluk 

  ze stavební činnosti („bezpečná vzdálenost“) 
1) - hladina akustického výkonu A zdroje hluku přepočtena na celou denní dobu od 7 do 21 h 

Tabulka č. 15 Výpočet „bezpečné vzdálenosti“ d,65 dB – etapa výstavba 

Fáze Zdroj hluku t [h] LWA [dB] 1) d,65 dB [m] 

výkopy základů 
rypadlo nakladač 

14 
103 

35 
nákladní automobil 100 

betonáž základových patek 
domíchávač 

2 
93 

20 dieselagregát 95 
elektrický vibrátor 94 
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Fáze Zdroj hluku t [h] LWA [dB] 1) d,65 dB [m] 

montáž a stavba stožáru 
mobilní jeřáb 

14 
100 

30 
nákladní automobil 100 

tažení vodičů 

nákladní automobil 

7 

97 

25 
montážní plošina 87 
mobilní jeřáb 97 
traktor 97 

terénní úpravy 
rypadlo nakladač 

6 
99 

22 
nákladní automobil 96 

t - max. doba chodu zdroje hluku stanovená na základě harmonogramu výstavby 

d,65 dB - vzdálenost, ve které bude bezpečně splněn hygienický limit LAeq,14h = 65 dB pro hluk 

  ze stavební činnosti („bezpečná vzdálenost“) 
1) - hladina akustického výkonu A zdroje hluku přepočtena na celou denní dobu od 7 do 21 h 

Hluk ze stavební činnosti v jednotlivých lokalitách 

Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti byl proveden samostatně pro etapu demontáže 
a samostatně pro etapu výstavby. U obou etap stavební činnosti bude řešena na základě 
charakteristiky a nasazení stavebních mechanizmů ta fáze demontáže resp. výstavby, která je 
z hlediska hlukové zátěže posuzované lokality nejméně příznivá (fáze, u které byla vypočtena 
nejdelší „bezpečná vzdálenost“). 
U etapy demontáže bude řešena fáze demontáž ocelových konstrukcí stožárů a odstranění 
základů. U etapy výstavby bude řešena fáze výkopy základů. 
Na základě vhodného výběru fáze etapy výstavby resp. demontáže je modelový výpočet 
reprezentativní pro nejméně příznivé hlukové zatížení posuzované lokality vyvolané hlukem 
ze stavební činnosti spojenou s demontáží resp. stavbou záměru. 

Umíst ění výpo čtových bod ů 

Trasa vedení zvlášť vysokého napětí V430 je vedena téměř v celém svém koridoru zcela mimo 
obydlenou oblast. Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti byl zpracován pro dvanáct lokalit, 
jež jsou situovány nejblíže k záměru. Posuzované objekty ve všech lokalitách, které se přibližují 
trase vedení, se nachází od nejbližších stožárů ve vzdálenosti cca od 40 do 370 m.  
U všech řešených lokalit jsou výpočtové body umístěny u ChVPS situovaného nejblíž 
posuzovanému stožáru vedení V430/830, kde probíhá stavební činnost. U ChVPS jsou výpočtové 
body umístěny do výšky 3,0 m nad terénem a 2,0 m od fasády objektu přilehlé k stožáru vedení 
V430/830, kde probíhá stavební činnost. 
Celkový přehled modelového výpočtu hluku ze stavební činnosti pro všechny řešené lokality je 
uveden v příloze č. 4 Hluková studie, která je součástí této předkládané Dokumentace.  
Vzhledem k tomu, že ve všech posuzovaných lokalitách, bude ve všech výpočtových bodech, 
umístěných u ChVPS, spolehlivě splněn hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti LAeq,14h = 65 
dB, není nutno provádět žádná protihlukové opatření a stavební činnost lze provádět bez 
technických i organizačních omezení.  

� Provoz 
Stávající hluková zátěž v posuzovaných lokalitách, byla zmapována formou měření ekvivalentních 
hladin akustického tlaku A. Měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku bylo provedeno v denní 
a noční době. Podmínky měření a naměřené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku 
A LAeq,T jsou uvedeny v Hlukové studii (viz příloha č. 4). 
Na základě provedeného měření hladin hluku v blízkosti stávajícího vedení V443/444 byla 
namodelována hluková situace ve 12 vybraných lokalitách, ve kterých je trasa navrhovaného 
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vedení „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást“ situována do blízkosti chráněného 
venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb.   
U všech řešených lokalit jsou výpočtové body umístěny u ChVP a ChVPS  situovaných nejblíž 
posuzovanému dvojitému vedení V430/830 resp. stožárům vedení V430. U ChVP jsou výpočtové 
body umístěny do výšky 1,5 m nad terénem na hranici ChVP. U ChVPS jsou výpočtové body 
umístěny do výšky 3,0 m nad terénem a 2,0 m od fasády objektu přilehlé k vedení V430/830 resp. 
stožáru V430. 
Celkový přehled modelového výpočtu hluku z provozu nadzemního vedení pro všechny řešené 
lokality je uveden v příloze č. 4 Hluková studie, která je součástí této předkládané Dokumentace.  
Z výsledků a závěrů Hlukové studie (viz příloha č. 4) vyplývá, že zdroji hluku v rámci posuzovaného 
záměru bude hluk ze stávajícího vedení (sršení u stožárů el. vedení, koróna mezi stožáry), silniční 
doprava a hluk vyvolaný mírnými poryvy větru. 
Na základě modelového výpočtu, lze konstatovat, že ve všech posuzovaných lokalitách budou 
u ChVPS a ChVP spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk z provozu nového dvojitého vedení 
V430/830 a to v denní i noční době i v případě variantní úpravy trasy v lokalitě Němčovice. Při 
dodržení vstupních akustických parametrů použitých v modelovém výpočtu nejsou 
u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková opatření. 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná stavební činností při demontáži i výstavbě 
záměru i všemi zdroji hluku vyvolanými samotným provozem záměru bude spolehlivě v souladu 
s hygienickými limity pro ChVP a ChVPS, které jsou vymezené v nařízení vlády č. 217/2016 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 
V rámci Dokumentace je zpracováno variantní posouzení kabelového vedení. Variantní provedení 
v podobě podzemního kabelového vedení bylo posouzeno v Hlukové studii (viz Příloha č. 4) pro 
úsek průchodu vedení přes území CHKO Křivoklátsko mezi stožáry č. 156 – 167 v délce cca 
3,3 km. 
Na základě vstupních podkladů lze stavební činnost spojenou s realizací výstavby podzemního 
kabelového vedení rozdělit do níže uvedených fází výstavby. 

Hluk ze stavební činnosti p ři výstavb ě podzemního kabelového vedení 

Realizace kabelového vedení je rozdělena do níže uvedených fází, ve kterých budou použita 
následující zařízení. 

• Přípravné práce 
� použitá technika: rypadlo nakladač, nákladní automobily a mobilní jeřáb; 
� doba: cca 3 týdny na 1 km příjezdové komunikace. 

• Přechod ze vzdušného vedení na kabelové vedení  
� použitá technika: rypadlo nakladač, domíchávač, dieselagregát plus elektrické vibrátory, 

nákladní automobily a mobilní jeřáb; 
� doba: cca 6 až 8 týdnů na 1 přechodovou stanici. 

• Výkopové práce 
� použitá technika: rypadlo nakladač, pásové rypadlo a nákladní automobil; malý kolový 

nakladač, (při betonáži příčných svahů domíchávač, dieselagregát plus elektrické 
vibrátory); 

� doba: cca 3 týdny pro 1 km trasy jednoho kabelového vedení (4 týdny při betonování 
příčných prahů). 
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• Budování kabelových komor 
� použitá technika: nákladní automobil pro dopravu bednění, domíchávač, dieselagregát plus 

elektrické vibrátory; 
� doba: cca 1 týden na vybudování jedné kabelové komory. 

• Tažení kabelů 
� použitá technika: nákladní automobil s podvalníkem pro dopravu bubnů s kabely, mobilní 

jeřáb na těžké náklady, mobilní jeřáb, navíjecí a brzdné zařízení, traktor; 
� doba: cca 2 týdny na úsek (cca 600 m). 

• Zásyp kabelového kanálu terénní úpravy a vybudování trvalé obslužné komunikace 
� použitá technika: domíchávač, pásové rypadlo, nákladní automobil, vibrační deska, rypadlo 

nakladač, grejdr, asfaltový finišer, vibrační válec, mobilní jeřáb; 
� doba: cca 5 týdnů na 1 km trasy jednoho kabelového vedení. 

Hluk ze stavební činnosti p ři realizaci kabelového vedení 

Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti byl na základě charakteristiky, akustických parametrů 
a nasazení stavebních mechanizmů, proveden pro nejméně příznivou fázi výstavby podzemního 
kabelového vedení, kterou je fáze „Zásypu kabelového kanálu, terénní úpravy a vybudování trvalé 
obslužné komunikace“. Na základě vhodného výběru fáze etapy výstavby je modelový výpočet 
hluku reprezentativní pro nejméně příznivé hlukové zatížení vyvolané hlukem ze stavební činnosti 
spojenou s výstavbou podzemního kabelového vedení proveden u posuzované lokality Milíčov. 

Tabulka č. 16 Hladiny akustického tlaku LAeq,14h vyvolané stavební činností 

Umíst ění ChVPS ChVPS 

GPS souřadnice (nejbližší stožár el. vedení) 50.0031639N, 13.6244714E 
výpočtový bod 1 2 

LAeq,14h [dB] podzemní kabelové vedení 48,6 47,5 
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Obrázek č. 9 Hladiny akustického tlaku LAeq,14h vyvolané stavební činností 

 

Na základě modelového výpočtu, lze konstatovat, že v posuzované lokalitě bude u ChVPS 
spolehlivě splněn hygienický limit LAeq,14h = 65 dB pro hluk ze stavební činnosti vyvolané výstavbou 
záměru dvojitého podzemního kabelového vedení. Při dodržení vstupních akustických parametrů 
použitých v modelovém výpočtu nejsou u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková 
opatření. 

� Provoz 

Pro kompenzaci kabelového vedení je nutné instalovat v přechodové stanici kompenzační tlumivky 
pro vyrovnání kapacitních proudů vedení. Na základě provedeného vypočtení a odečtení 
od akustického výkonu tlumivek je prokazatelně splněn hygienický limit jak v denní, tak v noční 
době. 
Podzemní kabelové vedení není zdrojem hluku. 
Při provozu kabelového vedení nebude okolí ovlivněno hlukem. 

B.III.4.2 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), dále ochranné pásmo vodovodů, plynovodů a ochranné pásmo 



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                      84 
 

 

pozemních komunikací atd. Případné střety s technickou infrastrukturou budou řešeny v dalším 
stupni projektové dokumentace. 

B.III.5. Dopl ňující údaje 
a) Nadzemní vedení 
Posuzovaný záměr nepředstavuje žádné významné zásahy do terénu ani do krajinného rázu. 
Vzhledem k umístění záměru v maximální možné míře v trase stávajícího vedení, použití stožárů 
tvaru Dunaj s ohledem na minimální možné technické parametry podpěrných konstrukcí a trasy, 
kterými jsou výška stožárů a šíře koridoru vedení, lze považovat vliv záměru za přijatelný. 
Předmětný záměr je navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a jeho zásah 
do krajinného rázu je proto hodnocen jako přijatelný. 

b) Podzemní vedení 
Navržené kabelové vedení v trase stávajícího vedení s označením V430 v délce 3,3 km bude 
znamenat významný zásah do charakteru krajiny a představovat výrazný trvalý zábor pozemku 
ZPF a PUPFL.  
Podzemní vedení při současných technologických znalostech a technickém řešení znamená 
daleko větší zásah do hodnot prostorových měřítek, harmonických vztahů a celkové charakteristiky 
krajinného rázu. V případě kabelového vedení v CHKO Křivoklátsko budou doprovodné objekty, 
negativně ovlivňovat harmonické měřítko a prostorové vztahy krajiny. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného 
území 

Trasa posuzovaného záměru prochází přes území Ústeckého, Středočeského a Plzeňského kraje. 
Posuzovaný záměr náleží do mezinárodní oblasti povodí řeky Labe a dílčích povodí Ohře, Dolní 
Labe a ostatní přítoky (1-13) a Berounka (1-11). 
Trasa vedení kříží 38 vodních toků, z nichž mezi významné vodní toky patří řeka Liboc, Leska, 
Blšanka, Rakovnický potok, Javornice, Berounka a Třemošná, které jsou uvedeny v příloze 
č. 1 vyhlášky č. 178/2012 v platném znění a jsou vymezeny jako významné v úseku jejich průchodu 
trasy vedení. Trasa vedení dále kříží dvě vodní plochy - Dolní a Horní Kněžický rybník u obce 
Kněžice. 
Záměr zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rakovník (PHO II b) u obce Pšovlky,  
Rokycany (nerozlišený stupeň) u obce Kladruby a Studená (II. stupeň) u obce Studená. Trasa 
vedení prochází přes záplavová území vodních toků Liboc, Blšanka, Rakovnický potok, Javornice 
a Berounka (3x), přičemž aktivní zóna záplavového území je stanovena u všech těchto zmíněných 
vodních toků. 
V rámci soustavy Natura 2000 trasa vedení nezasahuje do žádné ptačí oblasti, nejblíže 
posuzovaného záměru se vyskytuje ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice u obce Poláky a ve 
vzdálenosti cca 1,0 km od osy vedení PO Doupovské hory. Vedení prochází přes evropsky 
významné lokality CZ0424125 Doupovské hory, CZ0323142 Berounka a CZ0323150 Kamenec. 
V blízkém okolí trasy vedení se dále vyskytují evropsky významné lokality Plzeň – Zábělá u obce 
Bukovec a Chlumská stráň u obce Chlum. Vedení prochází velkoplošným zvláště chráněným 
územím CHKO Křivoklátsko a maloplošným zvláště chráněným územím přírodní památkou 
Kamenec. Trasa vedení dále prochází územím přírodních parků Džbán, Hřešihlavská a Horní 
Berounka (4x). V blízkém okolí trasy záměru se vyskytuje několik památných stromů. 
Na trase záměru dochází ke křížení s nadregionálními, regionálními a lokálními prvky územního 
systému ekologické stability (ÚSES). V případě nadregionálních prvků se jedná o NRBK K42, 
NRBK K53 a NRBK K50. 
V koridoru dvojitého vedení se nachází ložiska surovinových zdrojů a přírodních bohatství, sesuvná 
území a několik poddolovaných území. Záměr vedení neprochází žádnou geologicky významnou 
lokalitou, oznámeným důlním dílem ani chráněným ložiskovým územím. 
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 

C.I.1. Územní systém ekologické stability krajiny 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován v § 3 odst. a) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 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: 
- 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. 
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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 vodohospodářskými, územního plánování, ochrany zemědělského půdního 
fondu a státní správy lesního hospodářství. Územní systém ekologické stability 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: 
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. 
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. 
Lokální – rozsah a význam stabilizující funkce a funkce migrační je místního významu. 
Reprezentuje společenstva dané typické skupiny geobiocénů v rámci biochory. 

Skladebnými částmi ÚSES  jsou biocentra (BC), biokoridory (BK) a interakční prvky (IP), rozlišuje 
se lokální (L), regionální (R) a nadregionální systém ekologické stability (NR). 
Biocentrum  je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění (§ 1 písm. 
a) k zákonu č. 114/1992 Sb., v platném znění jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým 
stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého 
ekosystému. 
Biokoridor  je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k zákonu 
č. 114/1992 Sb., v platném znění jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů 
trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z 
oddělených biocenter síť. 
Interak ční prvek  je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 
základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu 
do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů 
organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, 
drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). 

• V Ústeckém kraji: protíná trasa nového dvojitého vedení několik prvků ÚSES lokálního 
významu. U prvků ÚSES nadregionálního významu protíná vedení nadregionální biokoridor 
NRBK K42 Úhošť - Stroupeč v k. ú. Libědice, Přeskaky. 
V případě regionálních prvků se jedná o regionální biocentrum RBC 1684 Čejkovice 
v k. ú. Přeskaky, regionální biocentrum RBC 1518 Kličín v k. ú. Kněžice u Podbořan, regionální 
biokoridor RBK 1080 Kličín - Lesík Homole, v k. ú. Kněžice u Podbořan a regionální biocentrum 
RBC 1516 Zákrut Blšanky v k. ú. Blšany. 
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• Trasa záměru protíná ve Středočeském kraji rovněž několik lokálních prvků ÚSES. V případě 
nadregionálních prvků ÚSES trasa vedení protíná nadregionální biokoridor NRBK K53 v k. ú. 
Děkov a Hořovičky. Mezi regionální prvky, kterými trasa prochází, patří regionální biocentrum 
RBC 1499 v k. ú. Pšovlky, regionální biokoridor RBK 1095 v k. ú. Pšovlky a Šanov u Rakovníka 
a regionální biokoridor RBK 1155 v k. ú. Krakovec a Šípy. 

• V Plzeňském kraji protíná trasa vedení osu nadregionálního biokoridoru údolí Berounky vodní 
a mezofilní NRBK K50 v k. ú. Chříč a Chrást. Regionální prvky situované v trase vedení jsou 
regionální biocentrum RBC 1233 v k. ú. Kaceřov, regionální biokoridor RBK 1156 v k. ú. Svinná 
u Hlohovic, Kamenec a regionální biocentrum RBC 1434 v k. ú. Nadryby a Dolany u Plzně. 

Tabulka č. 17 Přehled nadregionálních prvků ÚSES v trase záměru 

Kategorie Kód Název Kraj 

NRBK K42 Úhošť - Stroupeč Ústecký 
NRBK K53  - Středočeský 
NRBK K50 Berounka  Plzeňský 

Tabulka č. 18 Přehled regionálních prvků ÚSES v trase záměru 

Kategorie Kód Název Kraj 

RBC 1684 Čejkovice Ústecký 
RBC 1518 Kličín Ústecký 
RBC 1516 Zákrut Blšanky  Ústecký 
RBK 1079 Nad Libocem - Kličín Ústecký 
RBK 1080 Kličín - Lesík Homole Ústecký 
RBC 1499 - Středočeský 
RBK 1095 Háj - Vinice Středočeský 
RBK 1155 Šípský mlýn - Ostrý vrch Středočeský 
RBC 1233 Háj Plzeňský 
RBC 1433 Rybárna Plzeňský 
RBK 1156 Kalvárie Plzeňský 

Nadregionální a regionální biokoridory 

NRBK K42  Úhoš ť – Stroupe č  vymezený na zemědělských pozemcích v k. ú. Libědice 
a Přeskaky. Nadregionální biokoridor propojuje nadregionální biocentra Úhošť a Stroupeč. Vede 
jižně od Nechranické přehrady. Je vymezen převážně na zemědělské půdě v šířce 40 m 
a ochranném pásmu 2 km od osy. Cílová společenstva jsou mezofilní hájová a teplomilná 
doubravní. Biokoridor vede souběžně s komunikací 225 a u obce Libědice se stáčí východním 
směrem k řece Ohři. Vedení zvn kříží osu nadregionálního biokoridoru na orné půdě severně 
od Čejkovic.   

NRBK  K53, k. ú. Děkov a Hořovičky. Nadregionální biokoridor spojuje NBC Střela-Rabštejn a NBC 
Pochvalovská stráň. Nadregionální biokoridor je vymezen na orné půdě v šířce 40 m a ochranném 
pásmu 2 km od osy. NRK vede po zalesněných hřbetech Rakovnické pahorkatiny. V místě křížení 
s vedením zvn vede po zemědělských pozemcích. Cílová společenstva jsou mezofilní bučinná. 

NRBK K50 Berounka . Nadregionální biokoridor zahrnuje kaňon řeky Berounky, který tvoří přírodní 
fenomén výrazného kaňonovitého údolí, tzn. vodní tok, údolní nivu i strmé zalesněné svahy. Koridor 
je vymezen ve vodní ose, na svazích se uplatňují mezofilní hájová společenstva. Ochranná zóna 
je v šířce 2 km od osy na obě strany, ta zabezpečuje tzv. koridorový efekt fungování NRBK 
a zahrnuje skladebné části všech hierarchií ÚSES. Vedení zvn kříží tento biokoridor na třech 
místech. NRBK propojuje nadregionální biocentrum vymezené v centrální části CHKO 
Křivoklátsko. Vedení zvn kříží údolí Berounky u Lejskova Mlýna severně od obce Hřešihlavy. 
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RBK 1079 Nad Libocem – Kli čín, k. ú. Kněžice u Podbořan. Biokoridor vymezen v nivě toku Leska 
a dále v nivě toku Liboc, zahrnuje vodní, nivní i lesní společenstva. Minimální šířka biokoridoru je 
40 m. Regionální biokoridor kříží vedení zvn v místě Dolního Kněžického rybníka.  

RBK 1080 Kli čín – Lesík Homole , k. ú. Kněžice u Podbořan. Biokoridor vymezen v mělkém údolí 
Doláneckého potoka a na zvedajících svazích vrchu Vamberk. Minimální šířka biokoridoru je 40 m. 
Vedení zvn zasahuje do biokoridoru v místě lesního porostu na zalesněném hřbetu Vamberk. 
Patrný průsek lesním porostem.  

RBK 1095 Háj – Vinice v k. ú. Pšovlky a Šanov u Rakovníka. Biokoridor propojuje regionální 
biocentrum Vinice a navazuje na RK 1093. Je veden po zalesněném hřbetu Pšovlckého lesa. 
V místě křížení s biokoridorem vedení zvn přechází po orné půdě. Minimální šířka biokoridoru je 
40 m. 

RBK 1155 Šípský mlýn – Ostrý vrch, k. ú. Krakovec u Rakovníka a Šípy. Biokoridor vložen 
do zaříznutého údolí Šípského potoka u obce Krakovec. Zahrnuje vodní, nivní i lesní společenstva.  
Minimální šířka biokoridoru je 40 m. Vedení zvn kříží biokoridor SZ od obce Krakovec v lesních 
porostech.  

RBK 1156 Kalvárie, k. ú. Svinná u Hlohovic. Biokoridor vede v údolí Radnického potoka. Zahrnuje 
vodní, nivní i lesní společenstva. Propojuje RC Kalvárie s nadregionálním biokoridorem Berounka.  
Minimální šířka biokoridoru je 40 m. 

Regionální biocentra 

RBC 1684 Čejkovice . Regionální biocentrum vymezené v údolí říčky Liboc, k. ú. Přeskaky. RBC 
zahrnuje xerotermní společenstva, která jsou částečně vyhovující a převážně přírodě blízká. 
V současné době převažují polní kultury. Velikost biocentra je 30 ha. Vedení zvn kříží okrajově 
RBC na orné půdě.  

RBC 1518 Kli čín. Regionální biocentrum je vymezené u Horního Kněžického rybníka, k. ú. Kněžice 
u Podbořan. Výměra 30 ha, zahrnuje Horní Kněžický rybník, část vrchu Vamberk a nivu říčky Leska 
a Doláneckého potoka. Vedení prochází středem vymezeného regionální biocentra.  

RBC 1516 Zákrut Blšanky . Biocentrum vymezené v Meandru Blšanky, k. ú. Blšany. Velikost 
biocentra je cca 70 ha. Biocentrum zahrnuje břehový doprovod vodního toku s dřevinami 
na svazích. Součástí jsou také chmelnice. Vedení zvn kříží biocentrum ve střední části převážně 
na orné půdě a v místě chmelnic. 

RBC 1499 v k. ú. Pšovlky. Regionální biocentrum je vymezené v lesním porostu Vinice. Od osy 
zvn se nachází cca východním směrem 150 m. Cílové společenstvo je smíšený les.  

RBC 1433 Rybárna , k. ú. Kaceřov. Biocentrum vymezené na soutoku řek Třemošná a Berounka 
u obce Kaceřov. Zahrnuje kaňonovitého údolí Berounky, vodní toky, údolní nivy i strmé zalesněné 
svahy. Velikost biocentra je 80 ha. Vedení zvn prochází po severním a západním okraji 
vymezeného RBC.  

RBC 1233 Háj, k. ú. Dolany u Plzně. Biocentrum vymezené v údolí řeky Berounky. Zahrnuje 
kaňonovitého údolí, vodní toky, údolní nivy i strmé zalesněné svahy. Velikost biocentra je cca 
300 ha. Vedení zvn prochází cca 150 m od jeho okraje v blízkosti TR Chrást.  

Lokální prvky ÚSES 
Základní rámec ekologické stability tvoří vyšší prvky ÚSES. Od této koncepce se vyvíjí detailní 
ÚSES místní úrovně, který je podrobně upravován v rámci schvalování územních plánů 
jednotlivých obcí. Lokální prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) tvoří hustou síť v krajině. Biocentra 
místního významu jsou od 1 do 3 ha. Zahrnují lesní, luční případně mokřadní biocentra. Minimální 
šířka biokoridorů je 15 – 20 m o délce max. 2 000 m a jsou vymezeny podél toků, na orné půdě 
a v lesních porostech.   
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V trase vedení zvn se vyskytují nižší prvky ÚSES tzv. lokální biokoridory a biocentra.  

C.I.2. Natura 2000 
Součástí zpracované Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vlivů záměru na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (viz Příloha č. 9). Hlavní výstupy z provedeného hodnocení jsou 
níže uvedeny. 
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 NATURA 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. 

C.I.2.1 Identifikace dot čených lokalit 

Pro hodnocení dle §45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny jako 
dotčené, pokud: 

• jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin,...) 

• jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk) 

• jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení) 

• jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace, přerušení migrace,..) 
Je nutné posoudit, zda během výstavby nebo provozu zdvojeného vedení nedojde k ovlivnění 
EVL/PO, jež trasa vedení protíná nebo prochází v jejich blízkosti. Stejně tak je nutné uvažovat 
možné ovlivnění ptačích oblastí a jejich populací ptáků, využívajících migrační trasy, které vedení 
křižuje. Byla provedena gisová analýza celé trasy, klíčová místa poté byla zkoumána během 
terénních návštěv.  
Hlavní vlivy posuzovaného záměru jsou spojeny především s výstavbou a instalací nového 
zdvojeného vedení. Hlavní ohrožení je tedy koncentrováno do období demontáže stávajícího 
vedení a instalace  dvojitého vedení v místech křížení trasy vedení s územím EVL/PO. Dálkové 
vlivy záměru, které by mohly ohrozit předměty ochrany mimo samotnou trasu, jsou omezeny pouze 
na možné zhoršení migrační prostupnosti krajiny pro organismy, součástí jejichž života je pohyb z 
místa na místo. 
V rámci zpracovaného hodnocení byly analyzovány evropsky významné lokality, které mohou být 
posuzovaným záměrem ovlivněny, ty jsou v tabulce č. 19 označeny tučně. Podrobný popis 
analyzovaných EVL je uveden v Hodnocení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti (viz Příloha č. 9) 

Tabulka č. 19 EVL potenciálně ovlivněné posuzovaným záměrem 

Název lokality Kód lokality Vzdálenost od 
osy vedení 

Dotčení lokality 
záměrem Úsek stožár ů č. 

EVL Doupovské hory  CZ0424125 kříží lokalitu  ANO 25 - 26, 28 - 29 
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Název lokality Kód lokality Vzdálenost od 
osy vedení 

Dotčení lokality 
záměrem Úsek stožár ů č. 

EVL Berounka  CZ0323142 kříží lokalitu  ANO 185 - 186 
EVL Kamenec  CZ0323150 kříží lokalitu  ANO 207 - 209 
EVL Chlumská stráň CZ0320029 400 m NE - 
EVL Soběchlebské terasy CZ0422085 1700 m NE - 
EVL Rakovník za koupalištěm CZ0213063 7600 m NE - 
EVL Radnice - kostel CZ0323642 2300 m NE - 
EVL Plzeň - Zábělá CZ0323159 900 m NE - 

Dále bylo zvažováno možné křížení migračních tras ptáků z dalších blíže vymezených ptačích 
oblastí. Ve vzdálenosti, ve které lze předpokládat časté přelety ptáků, se nacházejí tři PO. 
Vzhledem k tomu, že záměrem je pouze zdvojení již stávajícího vedení, nepředpokládá  se výrazná 
změna v migrační prostupnosti pro ptáky z PO Doupovské hory a PO Křivoklátsko a tedy jejich 
významné ovlivnění. Ovlivnění migračních tras v úseku jižně od vodní nádrže Nechranice je 
posouzeno v rámci hodnocení vlivu na PO Nádrž vodního díla Nechranice. 
Nepředpokládá se ovlivnění dalších EVL nebo PO a to na českém ani na jiném státním území 
vzhledem k tomu, že žádná EVL/PO se nenachází v potenciálním dosahu vlivů záměru.  

C.I.2.2 Stručný popis dot čených lokalit soustavy Natura 2000 

Ptačí oblast – Nádrž vodního díla Nechranice 

Kód lokality:  CZ0421003 
Rozloha:  1191,48 ha 

Vodní nádrž Nechranice byla vystavěna v letech 1961 až 1968 v široké nivě Ohře mezi Kadaní 
a Žatcem v severozápadních Čechách. Ptačí oblast zahrnuje vodní plochu nádrže, která má 5,2 km 
na délku a 3 km v nejširší části. 
Ornitologický význam Nechranické přehrady je dán její velikostí, jejím položením na tahové cestě 
vodních ptáků ze severní Evropy za Krušnými horami a navazujícími vhodnými pastevními 
plochami pro zimující husy polní Anser fabalis a další druhy ptáků. Je výrazně ovlivňována 
protékající řekou Ohří a většinou celá její vodní plocha po celou zimu nezamrzá. Žatecko je také 
územím s velmi málo dny s vyšší sněhovou pokrývkou, takže ozimy na polích, které slouží 
za potravu zimujícím ptákům, jsou po většinu zimního období dostupné. Kromě husy polní využívají 
vodní nádrž další druhy ptáků ve velkých počtech. 
Předmětem ochrany PO Nádrž vodního díla Nechranice jsou populace husy polní Anser fabalis 
a zimujících vodních ptáků. PO byla označena jako dotčená posuzovaným záměrem z důvodu 
možného ovlivnění migračních tras ptáků obývajících vodní nádrž a sbírajících potravu na polních 
kulturách jižně od nádrže kudy prochází trasa vedení. 

Evropsky významná lokalita – Doupovské hory 

Kód lokality:  CZ0424125 
Rozloha:  12584,71 ha 

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. 
Jádrem lokality je průlomové údolí Ohře s přilehlými svahy Doupovských a Krušných hor. Západní 
část území tvoří poměrně vysoko položená třetihorní parovina, s poměrně drsným klimatem, která 
spojuje Slavkovský les a Doupovské hory. Východní předhůří Doupovských hor - Doupovská 
pahorkatina - je mírně zvlněná, silně zemědělsky využívaná a nachází se v silném srážkovém stínu.  
Lokalita tvoří ostrov zachovalých přírodních stanovišť mezi antropicky silně pozměněnými  územími 
Sokolovské a Mostecko-chomutovské pánve. Údolí řeky Ohře je významnou migrační cestou, jež 
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umožňuje šíření teplomilných druhů flóry a fauny. Prudké svahy v severní části pokrývají bučiny 
a suťové lesy. Potok Liboc je významnou součástí lokalit záchranného programu pro lososa 
atlantského Salmo salar. 

Předměty ochrany 
V EVL byl identifikován jako dotčený losos atlantský (Salmo salar). 
Kompletní přehled předmětů ochrany EVL Doupovské hory je uveden ve zpracovaném Hodnocení 
vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (viz Příloha č. 9). 

Obrázek č. 10 EVL Doupovské hory 

 

Evropsky významná lokalita – Berounka 

Kód lokality: CZ0323142 
Rozloha: 140,35 ha 

Úsek řeky Berounky od jezu u obce Zvíkovec při hranici CHKO Křivoklátsko proti proudu až k jezu 
Libštejnského mlýna pod obcí Robčice, v délce necelých 30 km.  
Pomalu tekoucí tok řeky meandrující místy v hluboce zaříznutém údolí. Řeka je uměle postižena 
množstvím jezů, charakter toku je tak výrazně ovlivněn ve smyslu zpomalení proudění v jejich 
vzdutí, střídaném rychleji proudícími úseky. Stojaté vody zarůstá bohatá vodní vegetace. Z vodních 
živočichů se vyskytuje široké spektrum ryb parmového a cejnového pásma, v místech s čistými 
přítoky se dokonce vyskytuje i pstruh a rak říční. K běžným živočichům patří velevrub malířský 
a škeble říční. Jezy tvoří v mnoha případech významné migrační překážky.   

Předměty ochrany 
Předmětem ochrany EVL Berounka je populace ryby bolena dravého Aspius aspius. Vzhledem 
k možnému ovlivnění vodního prostředí řeky v důsledku případné havárie při výstavbě byl bolen 
dravý označen jako potenciálně dotčený předmět ochrany.  
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Obrázek č. 11 EVL Berounka 

 

Evropsky významná lokalita – Kamenec 

Kód lokality:  CZ0323150 
Rozloha:  9,98 ha 

Niva a přilehlé stráně okolo Radnického potoka, 2 km SSZ od Radnic, 15 km severně od Rokycan.  
Území EVL tvoří niva Radnického potoka, na jihu a jihovýchodě  mírné svahy s pastvinami, 
kulturními loukami a podmáčenými lady, ve východní a severovýchodní části území pak prudké 
svahy až srázy se skalními výchozy. Podkladem jsou prvohorní břidlice, navazující k severu 
na břidlice s výskytem pyritových vložek, které byly v minulosti těženy za účelem výroby kyseliny 
sírové. Svahy byly v minulosti využívány jako pastviny, sady, případně louky, v současnosti téměř 
nejsou obhospodařovány a postupně podléhají sukcesi a zarůstání křovitou vegetací.  

Předměty ochrany 
Předmětem ochrany EVL Kamenec je populace dvou druhů motýlů – modráska bahenního 
Maculinea nausithaus a modráska očkovaného Maculinea teleius. Oba druhy se vyskytují zejména 
na vlhkých podmáčených loukách v nivě Radnického potoka. Trasa vedení probíhá nad jejich 
biotopem – oba druhy byly identifikovány jako potenciálně dotčené posuzovaným záměrem. 
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Obrázek č. 12 EVL Kamenec  

 

C.I.2.3 Dotčené předměty ochrany  

Za dotčené je třeba považovat všechny předměty ochrany EVL a PO, které se nacházejí 
v předmětném území a mohou být v souvislosti  s výstavbou nebo existencí posuzovaného záměru 
ovlivněny. Zároveň je nutné jako dotčené označit ty předměty ochrany, které zasahují vstupy, 
výstupy nebo jiné vlivy záměru, i když se nenacházejí přímo na území záměru. 
Pro zjištění přítomnosti stanovišť v předmětném území bylo v listopadu 2014 až květnu 2015 
provedeno celkem 6 terénních návštěv území potenciálně dotčeného záměrem. Dále pak využito 
dat získaných při mapování biotopů poskytovaných nálezovou databází Agentury ochrany přírody 
a krajiny (AOPK) ČR. Údaje o výskytu druhů byly získány z provedeného přírodovědeckého 
průzkumu, konzultacemi s odborníky na dotčené předměty ochrany a vlastním terénním šetřením. 
Vzhledem k definovaným potenciálním vlivům záměru a výskytu resp. biologií druhů, které jsou 
předmětem ochrany dotčených EVL/PO byly jako dotčené identifikovány následující druhy ptáků 
a evropsky významné druhy z jiných živočišných skupin: 

• Husa polní Anser fabalis – tento ptačí druh zimuje v počtu 10 000 až 20 000 jedinců v PO 
Nádrž vodního díla Nechranice. Záměr křižuje migrační trasy těchto ptáků z nádrže 
na pastviště (viz obr. 13). 

• Losos atlantský Salmo salar – druh ryby, pro kterou probíhá záchranný program, předmět 
ochrany EVL Doupovské hory. Tok Liboce s přítoky (Leska) je klíčovou lokalitou 
záchranného programu.   

• Bolen dravý Aspius aspius – rybí druh obývající Berounku v místě křížení el. vedení  
s tokem. Nelze vyloučit riziko negativního ovlivnění vodního prostředí v důsledku případné 
havárie při výstavbě záměru.  

• Modrásek bahenní Maculinea nausithaus, modrásek očkovaný Maculinea teleius – dva 
druhy motýlů s podobnými ekologickými nároky. V EVL Kamenec protíná vedení jejich 
biotop – vlhké louky s výskytem živné rostliny krvavce totenu. 

Ovlivnění jiných stanovišť nebo druhů se nepředpokládá. 
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C.I.2.4 Popis dot čených p ředmětů ochrany 

V rámci zpracovaného Hodnocení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (viz 
Příloha č. 9) byl proveden popis dotčených předmětů ochrany.  

Husa polní Anser fabalis  

Popis ekologických nároků druhu 
Vodní pták velikosti příbuzné husy velké. Hnízdí v tundře a lesotundře v severní Evropě (Norsko, 
Švédsko, Finsko). V ČR nehnízdí, pouze tudy pravidelně protahuje a zimuje na velkých vodních 
nádržích nebo v rybničnatých oblastech.  

Výskyt v dotčeném území 
Hejna jedinců tohoto druhu i zástupců dalších vodních ptáků migrují z vodní plochy nádrže 
Nechranice na polní kultury jižním a jihozápadním směrem, přičemž křižují trasy elektrického 
vedení z TR Hradec u Kadaně viz následující obrázek. 

Obrázek č. 13 Hlavní směry migrujících vodních ptáku z nádrže Nechranice 

(Zdroj: Hodnocení vlivu záměru na EVL a PO, Volf. O. a kol., 2016) 

Bolen dravý Aspius (Leuciscus) aspius   

Popis ekologických nároků druhu 
Kaprovitá ryba, jejímž původním prostředím jsou střední a dolní úseky větších řek. Vhodné 
prostředí nachází také v údolních nádržích. 
V proudných úsecích vyhledává hlubší místa, často se objevuje v podjezích. V mládí se sdružuje 
do hejn, později, když se začíná živit dravě, se vyskytuje spíše samotářsky. Doba rozmnožování 
tohoto druhu je v jarních měsících (duben, květen), tření probíhá v menších skupinách v proudných 
úsecích řek se štěrkovým nebo štěrkopísčitým dnem.  

Rozšíření 
V České republice původně osidloval dolní a střední úseky větších řek, v současné době se 
vyskytuje též v řadě nádrží. Tento druh obývá povodí Labe, Odry i Moravy. Bolen patří k rybám, 
kterým je věnována intenzívní rybářská péče. Jejím následkem se rozšířil i do nádrží a přehradních 
jezer (Hanel & Lusk 2005). 
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Příčiny ohrožení 
Bolen dravý není v ČR ohrožen, existuje zde řada životaschopných populací, kde dochází 
k přirozenému rozmnožování. Na některých lokalitách je závislý na rybářském obhospodařování 
se všemi důsledky, které z toho vyplývají.   

Stav z hlediska ochrany - příznivý 

Populace v EVL Berounka a výskyt v dotčeném území 
Celý tok Berounky včetně úseku, kde je plánováno křížení s elektrickým vedením, je prostředím 
pro stabilní a přirozeně se rozmnožující populaci bolena dravého, významnou v rámci regionu i celé 
ČR. Početnost je zde odhadována na základě dostupných odborných dat z let 1998-2008 na tisíce 
jedinců věkové kategorie 1+ a starších (Ametyst 2009). 

Losos atlantský Salmo salar  

Ekologie a biologie 
Lososovitá ryba, podnikající během života dlouhé tzv. anadromní migrace. Mladé ryby tráví první 
dva roky života v tocích, kde se narodily. Poté táhnou po proudu řek do moře, kde po dvou letech 
dospívají. V dospělosti, kdy dosahují délky až 80 cm, táhnou zpět do svého rodiště, kde dochází 
ke tření. K tahům dochází opětovně, ryby později dosahují délky až 150 cm.  
Losos atlantský byl významnou rybou našich řek až do začátku 20. století. Poté, v souvislosti se 
znečištěním a především regulací řek a výstavbou jezů, jako neprostupných migračních bariér, tah 
ustal. Poslední jedinci lososa se u nás objevovali do poloviny 20. století. Od té doby byl tento druh 
považován v českých zemích za vyhynulý. Podobná situace byla i v okolních zemích. 

Rozšíření 
V současnosti je u nás existence lososa zcela závislá na probíhajícím repatriačním programu. 
Od roku 1998 je plůdek lososa vysazován do povodí Kamenice, Ploučnice a Ohře. Na podzim 2002 
byl zaznamenán návrat prvních dospělých ryb. Od té doby se lososi do našich toků pravidelně 
vrací.  

Příčiny ohrožení 
Z obecného hlediska jsou nejvýznamnějšími důvody ohrožení lososa přetrvávající existence 
migračních bariér na tocích a znečištění vody. V souvislosti se záměrem migrační překážka 
nevzniká. 

Stav z hlediska ochrany - nepříznivý 

Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru 
Faktu, že zvířata se vracejí do místa svého narození, využívá rozsáhlý repatriační program, který 
byl u nás zahájen ve spolupráci s německou stranou. Do horních úseků Kamenice, Ploučnice 
a Ohře je v rámci tohoto programu od roku 1998 vysazován plůdek lososa. Počítá se se 
zprůchodněním všech stávajících migračních překážek, samozřejmostí je důsledná ochrana trdlišť. 
Takováto trdliště se nacházejí mimo jiné na přítocích Ohře, tedy především Liboci a jeho přítocích. 
Návrat prvních dospělých ryb byl zaznamenán v roce 2002 a lze tak usuzovat na potenciální 
úspěšnost programu.  

Modrásek bahenní, modrásek o čkovaný Maculinea nausithous , M. teleius  

Popis ekologických nároků 
Oba tyto dva druhy motýlů mají obdobné ekologické nároky a vyskytují se v podobném biotopu – 
na vlhkých loukách s početným výskytem živné rostliny krvavcem totenem Sanguisorba officinalis. 
Do květních hlávek této rostliny také kladou samice obou druhů vajíčka. Housenky ve čtvrtém 
instaru žijí symbioticky s mravenci druhu Myrmica scabrinodis a Myrmica ruginodis. 
  



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                      96 
 

 

Příčiny ohrožení 
Z obecného hlediska jsou oba druhy ohroženy nevhodným hospodařením – likviduje je seč v období 
letu imág, v době od začátku července do začátku září. Stejně problematická je celková likvidace 
biotopu – vysoušením, zástavbou nebo změnou využití lokalit výskytu.  
V souvislosti se záměrem  je nutno zvažovat o míře ovlivnění v důsledku výstavby stožáru. 
Stav obou druhů v ČR z hlediska ochrany - nepříznivý 

Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru 
Výskyt obou druhů motýlů v EVL Kamenec byl zkoumán např. v rámci provedeného 
inventarizačního průzkumu v roce  2009. Jeho výsledky znázorňuje obrázek 14. Vyskytují se 
mozaikovitě ve vhodných biotopech zejména v nivě Radnického potoka. Jedná se o vlhké louky 
s bohatou populací živné rostliny – krvavce totenu. Výskyt je prokázán v několika menších 
koloniích, které spolu vzájemně komunikují. 
Početnost modráska bahenního je odhadována na stovky jedinců, modrásek očkovaný je 
vzácnější, jeho počty se pohybují v řádu desítek jedinců.   

Obrázek č. 14 Výskyt motýlů v EVL Kamenec 

 

C.I.3. Zvlášt ě chrán ěná území 
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště 
chráněná; přitom se stanoví podmínky jejich ochrany. 

Zvláště chráněná území lze rozdělit na velkoplošná a maloplošná. 

Velkoplošná zvláště chráněná území: 

• Národní parky – NP 

• Chráněné krajinné oblasti – CHKO 

Maloplošná zvláště chráněná území: 

• Národní přírodní rezervace – NPR 

• Přírodní rezervace – PR 



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                                      97 
 

 

• Národní přírodní památky – NPP 

• Přírodní památky – PP 

C.I.3.1 Velkoplošná zvlášt ě chrán ěná území 

Národní parky 

Posuzovaný záměr neprochází přes území žádného národního parku v celé své délce. 

Chráněné krajinné oblasti 

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko 
Trasa dvojitého vedení prochází přes CHKO Křivoklátsko v úseku mezi lomovými body R16 – R18 
(stožáry č. 156 – 167) v délce cca 3,3 km. 
Předmětem ochrany v CHKO Křivoklátsko, která se rozkládá na ploše o cca 63 000 ha, je ochrana 
všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření 
vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření 
včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního 
a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, 
architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. 
Bohatství a zachovalost celé oblasti je podmíněno mnoha přírodními prvky i historickými 
souvislostmi. Mezi nejdůležitější patří velká členitost terénu Křivoklátské vrchoviny, pestrá 
geologická stavba, údolní fenomén řeky Berounky, různorodá orientace stanovišť ke světovým 
stranám, typy půd, klimatické podmínky i historický vývoj osídlování. Strmé a nepřístupné stráně 
údolí řeky Berounky jsou kryty přirozenými lesními porosty, místy prostupují skalní výchozy 
s typickou teplomilnou florou a faunou. V oblasti se vyskytuje hluboké, místy až kaňonovité údolí, 
které v blízkosti řeky vytváří teplejší mezoklima. Naproti tomu oboustranné přítoky Berounky vytváří 
úzce zaříznutá údolí. Teplota na dně údolí je po většinu roku velmi nízká, což odpovídá podmínkám 
podhorských až horských území. Teplotní inverze, která je pro oblast Křivoklátsko typický jev, je 
jednou z hlavních příčin vysoké druhové rozmanitosti zdejší přírody. 

Obrázek č. 15 Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko 
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C.I.3.2 Maloplošná zvlášt ě chrán ěná území 

Národní p řírodní rezervace 

Záměr neprochází přes území žádné národní přírodní rezervace v celé své délce trasy. 

Přírodní rezervace 

Trasa vedení neprochází přes území žádné přírodní rezervace v celé své délce trasy. 

Národní p řírodní památky 

Záměr neprochází přes území žádné národní přírodní památky v celé své délce trasy. 

Přírodní památky 

Přírodní památka Kamenec 
Trasa vedení přechází přes přírodní památku Kamenec v úseku mezi lomovými body R24 – R25 
(st. č. 208 – 209). 
PP Kamenec o ploše cca 1,7 ha patří mezi nejbohatší známé lokality modráska bahenního 
(Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (Maculinea teleius) v Plzeňském kraji. Předmětem 
ochrany je právě ochrana populace těchto silně ohrožených druhů motýlů a jejich biotopů. V nivě 
Radnického potoka se vyskytují společenstva vyšších bylin a trav. 

Obrázek č. 16 Přírodní památka Kamenec 

 

Další maloplošná zvláště chráněná území vyskytující se do 1 km od osy vedení: 

• Přírodní rezervace Třímanské skály, vzdálená od osy vedení cca 820 m v blízkosti stožáru 
č. 188. 

• Národní přírodní rezervace Chlumská stráň, vzdálená od osy vedení cca 430 m v úseku mezi 
stožáry č. 186 - 191. 

C.I.4. Přírodní parky 
Přírodní park dle § 12, zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, slouží k ochraně krajinného rázu 
s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle 
části třetí tohoto zákona. Orgán ochrany přírody ho může zřídit obecně závazným předpisem 
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a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení 
stavu tohoto území. 
Trasa záměru protíná území přírodního praku Džbán v úseku mezi stožáry č. 63 - 73, 4x prochází 
přírodním parkem Horní Berounka, a to v úseku mezi stožáry č. 185 – 199, 215 – 229, 243 – 245 
a 253 - 261. V úseku mezi stožáry č. 185 - 186 protíná trasa vedení přírodní park Hřešihlavská. 

Přírodní park Džbán 
Tento přírodní park o rozloze cca 41 600 ha byl vyhlášen v roce 1994 a nachází se mezi městy 
Žatec, Louny, Slaný a Rakovník. Cílem ochrany je zachování unikátní krajiny džbánské křídové 
tabule s ohledem na členitost území a charakteristickým zastoupením rostlinných a živočišných 
druhů. Místy se vyskytují nápadně červené půdy, které jsou využívány pro pěstování chmele. 
Geologickým podkladem celé oblasti je opuka tvořená ulity měkkýšů a jinými tělesnými schránkami 
živočichů z druhohor, která se používala na stavbu domů a kostelů. Přírodní park je především 
lesním územím doubravního stupně, kde se střídají kyselé buko-dubové lesy mařinkové, místy 
i borové doubravy s habrovými doubravami. Ze vzácných nebo přísně chráněných rostlinných 
druhů se na území vyskytuje např. kýchavice černá (Veratrum nigrum), vstavač nachový (Orchis 
purpurea) nebo okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Mezi zástupce živočichů, které 
na daném území lze spatřit, patří např. čolek horský (Triturus alpestris), kuňka obecná (Bombina 
bombina), ještěrka obecná (Lacerta agilis), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), výr velký (Bubo bubo), 
jelen lesní (Cervus elaphus) a jelen sika japonský (Cervus nippon nippon). 

Obrázek č. 17 Přírodní park Džbán 

 

Přírodní park Horní Berounka 
Přírodní park o rozloze cca 5 000 ha byl vyhlášen v roce 1995 a nachází se v severovýchodní části 
území okresu Plzeň - město. Jedná se o pruh o šířce cca 1 km, který se táhne podél řeky Berounky 
od obce Zvíkovec na severu až po obec Doubravka u Plzně na jihu. Cílem ochrany je snaha 
o zachování ekologicky stabilního harmonického přírodního prostředí a specifického krajinného 
rázu se soustředěnými významnými přírodovědnými a estetickými hodnotami. Podloží dané oblasti 
je modelováno holocénní aluviální nivou Berounky. V úzkém údolí řeky Berounky se vyskytuje 
široké spektrum rostlinných společenstev od přirozených na výchozech spilitových skal nad 
Berounkou přes druhově poměrně bohaté polokulturní louky a břehové porosty, přirozené suťové 
lesy a dubohabrové háje až po člověkem silně ovlivněné a uměle založené lesní porosty. 
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Charakteristická je pestrost vegetačních druhů ekologicky rozdílných a výskyt význačných druhů 
pro přirozené cenósy dnes již vzácných, druhů ohrožených až chráněných (např. strdivka zbarvená 
(Melica picta), kakost krvavý (Geranium sanq.), pamětník rolní (Calamintha acinos), bělozářka 
větevnatá (Antherium ramosum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), pěchava vápnomilná (Sesleria 
calcaria), česnek šerý horský (Allium montanum) a kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera). 
Území je útočištěm četných druhů živočichů jako např. mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), 
raka říčního (Astacus astacus), vydry říční (Lutra lutra) a výra velkého (Bubo bubo). 
Obrázek č. 18 Přírodní park Horní Berounka 

 

Přírodní park Hřešihlavská 
Tento park o výměře cca 1 000 ha byl vyhlášen v roce 1978. Tento park se nachází na levém břehu 
řeky Berounky v její střední části toku mezi obcí Dolany na severu a Rakolusky na jihu, kde tvoří 
meandrující úsek se strmými zalesněnými svahy a kaňon Všehrdského potoka. Cenné jsou reliktní 
bory na skalnatých okrajích, skalní stepi, suťové lesy a ojedinělé květnaté louky. Nejvýznamnější 
část zdejší přírody je zvláště chráněna v přírodní rezervaci Krašov. K významnějším floristickým 
prvkům v území patří např. chrpa porýnská (Acosta rhenana), česnek chlumní (Allium senescens), 
bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), rmen barvířský (Anthemis tinctoria) a rozrazil klasnatý 
(Pseudolysimachion spicatum). Z fauny je v území přírodního parku běžný jezevec lesní (Meles 
meles), vyskytují se zde lasice hranostaj (Mustela erminea), lasice kolčava (Mustela nivalis) 
a v řece Berounce vydra říční (Lutra lutra). Z ptáků je významná přítomnost výra velkého (Bubo 
bubo). 
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Obrázek č. 19 Přírodní park Hřešihlavská 

 

C.I.5. Významné krajinné prvky 
Vliv posuzovaného záměru na významné krajinné prvky je podrobně popsán ve zpracovaném 
Biologickém hodnocení (viz Příloha č. 8). 
Významný krajinný prvek je definován v § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 
část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. 
Významné krajinné prvky lze rozdělit do dvou rovin:  

� VKP ze zákona – patří sem veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy, 

� VKP registrované – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní 
útvary, výchozy a odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické 
zahrady nebo parky. 

V trase záměru se mj. ze zákona vyskytují tyto významné krajinné prvky: vodní toky, rybníky, údolní 
nivy a lesy. 

Vodní toky  – dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění jsou vodními toky povrchové 
vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich 
uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích 
přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky. Trasa vedení kříží 38 vodních 
toků. Mezi nejvýznamnější vodní toky patří Liboc, Leska, Blšanka, Rakovnický potok, Javornice, 
Berounka a Třemošná. 
Vodní prvky se na krajinném rázu podílejí významně. Řeka Berounka protékající zaříznutým údolím 
je významným krajinným fenoménem oblasti. Je to dominantní prvek, který utváří modelaci reliéfu 
v jižní části koridoru vedení. Mezi nejvýznamnější vodní toky, které se podílejí na krajinném rázu, 
patří říčka Liboc a Leska, které jsou součástí EVL Doupovské hory a jsou přírodním liniovým 
prvkem v této zemědělské oblasti. Řeka Blšanka protéká mělkým údolím Měcholupského úvalu 
a tvoří významný liniový prvek mezi chmelnicemi. Rakovnický a Petrovický potok s mělkou nivou 
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rozčleňují rozsáhlé zemědělské pozemky mezi obcemi Pšovlky a Petrovice. V západním 
okraji CHKO Křivoklátsko se na krajinném rázu podílí říčka Javornice, protékající zaříznutým 
údolím u Uhrovic Mlýna.  
Mokřady a rybníky  – se okrajově podílejí na krajinném rázu vymezeného koridoru vedení. Nejsou 
dominantními prvky, jsou to plošné a bodové biotopy zvyšující druhovou biodiverzitu území. Mezi 
významné rybníky patří  Dolní Kněžický a Horní Kněžický rybník u obce Kněžice. 
Údolní nivy  – se nachází zejména v oblastech záplavových území řek. 
Lesy  - se podílejí na krajinném rázu vymezené oblasti, ale nejsou dominantním prvkem a zásadním 
znakem. Větší část přirozeného lesního krytu tvoří dubohabrové háje, jejich druhová skladba 
i struktura je však na převážné části území ovlivněna lesními zásahy včetně častých převodů 
na smrkové monokultury. Poměrně zachovalé dubohabrové a suťové lesy jsou soustředěny 
na svazích údolí Berounky. V údolí menších toků a jejich přítoků se nacházejí jasanovo-olšové luhy 
s typickým podrostem. 
Ostatní VKP 
Jezera ani rašeliniště nejsou záměrem dotčena. 
Registrované VKP 
V trase záměru dochází ke střetu s registrovaným významným krajinným prvkem Petrovická Stráň 
a VKP, který je navržen na vyhlášení. 
VKP Petrovická Strá ň – se nachází mezi lomovými body stožáry č. 130 - 131. VKP Petrovická 
Stráň o rozloze cca 1,6 ha se nachází cca 500 m jihovýchodně od obce Petrovice. Jedná se 
o různě svažité pozemky a plošiny s jižní až západní expozicí a řadou xerothermních druhů rostlin 
i živočichů. V minulosti docházelo na lokalitě k těžbě kamene, po které zde zůstala řada roklí 
a prohlubenin, sutí a skalních výchozů v různém stupni zvětrání. Vznikla zde řada mikroklimaticky 
rozdílných stanovišť podmiňujících druhovou diverzitu. 

Obrázek č. 20 Registrovaný VKP Petrovická Stráň 

 

Trasa vedení dále prochází VKP v úseku mezi stožáry č. 184 - 185, který je v současné době ve 
stádiu návrhu na vyhlášení. 
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Obrázek č. 21 Návrh na vyhlášení VKP 

 

C.I.6. Památné stromy 
V koridoru vedení se nenachází žádné památné stromy. V nejbližším okolí trasy vedení se 
vyskytují tyto následující památné stromy: 

� Kreisslův dub v Děkově - vzdálenost od osy vedení cca 450 m v úseku mezi st. č. 80 - 81. 
� Jilm v Příčině - vzdálenost od osy vedení cca 400 m v úseku mezi st. č. 133 - 134. 
� Jilm v Příčině – vzdálenost od osy vedení cca 470 m v úseku mezi st. č. 133 - 134. 
� Lípa u Krakova – vzdálenost od osy vedení cca 250 m v úseku mezi st. č. 150 - 151. 
� Lípa u Kaceřovského mlýna – vzdálenost od osy vedení cca 350 m v úseku mezi st. č. 226 - 

227. 

C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeolo gického významu 
Nemovité nebo movité věci prohlašuje Ministerstvo kultury ČR za kulturní památky podle 
§ 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Přehled kulturních památek 
je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek. 
Vyhlášení památkově chráněného území (památkové rezervace, památkové zóny) nebo 
památkového ochranného pásma vyhlašuje vláda české republiky nařízením podle § 5 zákona 
č. 20/1987 Sb., v platném znění. Památkové zóny vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR vyhláškou 
podle § 6 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Památková ochranná pásma nemovitých 
kulturních památek nebo nahodilých kulturních památek vyhlašují obce s rozšířenou působností 
podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. 
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C.I.7.1 Území historického a kulturního významu 

Památkov ě chrán ěná území 
Památkově chráněná území jsou dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů, rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany a charakteru památek 
a to na památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné pásmo. 

1. Památková rezervace (PR) - může mít podobu městské, vesnické, archeologické a ostatní 
památkové rezervace a představuje vyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území. 

Trasa záměru nezasahuje do žádné památkové rezervace. 

2. Památková zóna (PZ)  - může mít podobu městské či vesnické památkové zóny a představuje 
nižší kategorii ochrany památkově hodnotného území. 

Trasa záměru nezasahuje do žádné městské či vesnické památkové zóny. 

Trasa záměru prochází v blízkosti vesnické památkové zóny u obce Studená, Nynice a Dolany. 

Tabulka č. 20 Památkové zóny vyskytující se v blízkosti trasy dvojitého vedení 

ID a název Typ památkové zóny Úsek st. č. Vzdálenost od osy vedení  

84821 Studená vesnická 175 - 177 cca 150 m 
84818 Nynice vesnická 233 - 235 cca 190 m 
84812 Dolany vesnická 249 - 252 cca 190 m 

V okolí trasy vedení se dále vyskytují následující vesnické památkové zóny: 

• u obce Soběchleby – vzdálenost od osy vedení cca 330 m v úseku mezi st. č. 59 - 62, 

• u obce Hlince – vzdálenost od osy vedení cca 970 m v úseku mezi st. č. 182 - 185. 

3. Památkové ochranné pásmo (OP) - může se týkat nemovité kulturní památky, národní 
kulturní památky a památkově chráněného území. 

Trasa záměru nezasahuje do žádného památkového ochranného pásma. 

Obrázek č. 22 Vesnická památková zóna u obce Studená 
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Obrázek č. 23 Vesnická památková zóna u obce Nynice 

 

Obrázek č. 24 Vesnická památková zóna u obce Dolany 

 
(Zdroj: www.npu.cz) 

C.I.7.2 Území s archeologickými nálezy 

Území s archeologickými nálezy (ÚAN) eviduje Státní archeologický seznam ČR (SAS), který je 
spravován Národním památkovým ústavem. Metodika SAS ČR rozděluje evidované ÚAN do čtyř 
kategorií: 
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• ÚAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 
archeologických nálezů, 

• ÚAN II – území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, 
ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů; 
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51-100%, 

• ÚAN III - území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt 
archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území 
mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50 % pravděpodobnost 
výskytu archeologických nálezů. Jde o veškeré ostatní území státu mimo ÚAN I, II a IV, 

• ÚAN IV - území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. 
Jde o veškerá vytěžená území, kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny čtvrtohorního stáří. 

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo ÚAN IV se vztahuje povinnost vyplývající 
ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.  
Trasa vedení kříží ÚAN I na k. ú. Kněžice u Podbořan, Blšany, Studená u Chříče, Kladruby 
u Radnic, Nynice a Kostelec u Nadryb a ÚAN II. na k. ú. Blšany. Celá trasa vedení pak zasahuje 
do ÚAN III. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zdvojení stávajícího vedení, nebudou dotčeny žádné kulturní 
památky ve smyslu ustanovení tohoto zákona. 

Tabulka č. 21 Území archeologických nálezů v trase záměru 

Katastrální území Poř. č. SAS Název UAN Úsek st. č. 

Kněžice u Podbořan 12-11-12/1 Ostrožna Weinberg 31 - 32 
Blšany 1727 - 51 - 52 

Blšany 12-11-23/3 Ostroh nad tokem Blšanky, patrně opevněná 
poloha 53 - 54 

Studená u Chříče 12-31-15/3 Na lomu, V jamách, Na pískách - Studená 176 - 178 
Kladruby u Radnic 12-31-20/3 Kladruby – Na mlýnovce 193 - 195 
Nynice 12-33-03/4 U Kapličky, polygon N2 232 - 234 
Kostelec u Nadryb 12-33-08/7 Poloha „Na hájích“, „Za lesy“ - Kostelec 240 - 241 

Obrázek č. 25 Území s výskytem archeologických nálezů v trase záměru 

                                
                      Kněžice u Podbořan                                                         Blšany 
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                                Blšany                                                             Studená u Chříče 

                        Kladruby u Radnic                                                          Nynice 

 (Zdroj: www.npu.cz) 
                         Kostelec u Nadryb 

Koridor vedení kříží území s výskytem archeologických nálezů. Další památky chráněné ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, nejsou záměrem přímo dotčeny. 

Součástí Dokumentace bylo zpracováno Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha č. 10). 
Výstupy z provedeného posouzení jsou uvedeny v následujícím textu. 
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Historický vývoj krajiny 
Nejstarší prokazatelné osídlení je datováno do neolitu. Na blízkém vrchu Rubín u obce Pšov 
se nachází významné místo pravěkého a raně středověkého osídlení. Rozvoj osídlení sahá 
do 12. až 14. století a v 16. století dochází k rozmachu. Krajinu silně začala ovlivňovat lidská 
činnost, dochází k rozvoji zemědělství. Lidé nejdříve osidlovali nížinné pahorkatiny a poté 
pahorkatiny a vrchoviny.   
Na krajinném rázu vymezeného koridoru vedení se významně podílejí obce i sídla. Jejich vznik 
a charakteristika s výskytem významných historických kulturních památek je uveden v následujícím 
přehledu:  
Obec Poláky (Hořenice) se rozkládá na pravém břehu Nechranické přehrady, podél železniční trati. 
Historické jádro obce tvoří zámek, který je kulturní památkou. Podél Nechranické přehrady jsou 
chatové osady s rekreačními objekty. 
Zemědělská obec Libědice leží v údolí říčky Liboc. Písemná zmínka pochází z roku 1226. 
Ve vizuálních pohledech se uplatňuje barokní kostel Sv. Víta. Dalšími významnými 
pamětihodnostmi jsou fara, několik venkovských usedlostí, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, 
radnice. Součástí je místní část obce Čejkovice.  
Kněžice je malá zemědělská obec v údolí říčky Leska. V centru obce jsou soustředěny kulturní 
památky: kaplička, venkovský hrázděný dům, zvonice, socha Krista na hoře Olivetské, sloup se 
sousoším Nejsvětější Trojice a venkovské usedlosti.  
Pšov je malá zemědělská obec u Podbořan s výskytem pamětihodností, které se nacházejí v centru 
obce. Kostel svatého Kříže a Všech svatých, socha svatého Floriána u kostela, sloup se sochou 
Panny Marie u kostela, památník obětem druhé světové války na hřbitově, venkovská usedlost 
a zemědělský dvůr. 
Obec Sýrovice (název z proslulosti sýrů, které se zde vyráběly) vznikla v roce 1418.  
První zmínka o Blšanech se objevuje v roce 1238. Ve 14. století byla farní vsí s vladyckým sídlem 
a tvrzí. Na počátku 16. století byla povýšena na městečko s vlastním znakem a pečetidlem. 
Na vyvýšeném místě stojí dominantní barokní kostel sv. Michaela, vedle kostela stojí barokní 
budova fary, socha sv. Jana Nepomuckého, na návsi je radnice. 
Stachov je malá zemědělská obec u Blšan. První písemná zmínka je z roku 1572.  
Soběchleby u Blšan je zemědělská obec, která vznikla v roce 1312. Je součástí přírodního parku 
Džbán. Významnou historickou památkou je kostel sv. Jiří.   
Obec Děkov se nachází u Rakovníka. Je tvořena třemi částmi Děkov, Vlkov a Nová Ves. 
Na úrodných zemědělských pozemcích se pěstuje chmel. Ve středu vsi se nachází kulturní 
památka kostel sv. Jana Křtitele.  
Hokov je součástí obce Hořovičky. Vesnice se zemědělským charakterem, nachází se v údolí 
Hošovského potoka a je obklopená chmelnicemi. V Hokově jsou dochovány chalupy a statky. 
Kulturní památkou je kaplička se zvoničkou a venkovské usedlosti.  
Obec Kolešovice k této obci patří i části Heřmanov a Zderaz. Typické jsou zemědělské pozemky 
s hnědou místy červenicovou ornicí. Krajina není výrazně členitá, podíl lesů je nízký, převládá 
pěstování zemědělských plodin, typický je chmel. Obec se vyznačuje mnoha kulturními památkami: 
kostel svatého Petra a Pavla na návsi, kaple svatého Jana Nepomuckého, socha svatého Floriána, 
socha svatého Václava, sloup se sochou svatého Šebestiána na návsi a fara.  
Pšovlky je zemědělská obec v údolí Rakovnického potoka obklopená nejen zemědělskými 
pozemky, ale i lesy. Kulturní památkou je tvrz a archeologické stopy.  
Obec Šanov, první písemná zmínka o vsi pochází z roku 1296. Významnou kulturní dominantou 
v obci je kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Obec Petrovice, která vznikla v roce 1519 jako nová osada. Dominantou obce na vyvýšenině je 
barokní kostel Navštívení Panny Marie, vybudovaný v letech 1714 – 1715, nachází se  poblíž tzv. 
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boží studánky. Východně od kostela stojí barokní budova fary. Kulturní památkou je zámek, byl 
postaven roku 1709 na místě původní tvrze. 
Obec Příčina leží na úpatí zalesněného vrchu, obklopená zemědělskými pozemky. První písemná 
zmínka je z roku 1357. 
Zemědělské obce Malinová a Krakov jsou obce, které vznikly v 14. a 16 st. Kulturní památkou v obci 
Krakov je hospoda na návsi.  
Krakovec (dříve též Krkavec či Červený Zámek) je vesnice založená v roce 1315. Dominantou obce 
je zřícenina středověkého hradu Krakovec, na němž před svým odchodem do Kostnice pobýval 
Mistr Jan Hus. Zřícenina stojí na široké skalní ostrožně nad soutokem Šípského a Krakovského 
potoka. Nachází se přímo na hranici CHKO Křivoklátsko. Od roku 1985 je kulturní památkou.  
Obec Šípy se nachází na západní hranici Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. První dochovaná 
písemná zmínka o obci pochází z roku 1410. Součástí je i osada Milíčov.  
Malá obec Slatina se nachází na hranici CHKO Křivoklátsko v mělkém údolí Slatinského potoka, 
který odtéká SV směrem k vrchu Hradiště, kde se vlévá do blízké říčky Javornice. Malá protáhlá 
náves je obklopena domky, mezi nimiž vyniká roubenka evidovaná jako kulturní památka.  
Vesnice Chříč leží na jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko v údolí stejnojmenné říčky. V obci 
jsou soustředěny pamětihodnosti a kulturní památky: původně místní tvrz přestavěna 
na renesanční zámek s hospodářským dvorem a zámeckým parkem. V blízkosti zámku, stojí kostel 
sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Jana Nepomuckého. 
Malá zemědělská vesnice Holovousy leží severně od přírodního parku Hřešihlavská. 
Ze  stavebních památek stojí na návsi čtyřboká kaple, před kaplí stojí kamenný pamětní kříž. 
Na návsi se nachází několik původních chalup.  
Studená je malá vesnice, která se nachází JZ od obce Chříč na okraji údolí Berounky. Ve středu 
vsi je prostorná náves se zděnou čtyřbokou kaplí z 19. století, proti kapli stojí kříž z roku 1900. 
Náves je obklopena několika menšími usedlostmi s původními roubenkami, většinou z 1. poloviny 
19. století. Mezi zajímavé objekty patří roubená chalupa a roubený dvoukomorový špýchar 
s kolnou, roubenka s dřevěnými chlévy a roubené komory. Roku 1995 byla historická část obce 
prohlášena za vesnickou památkovou zónu , jelikož jako celek reprezentuje tradiční strukturu 
vesnické zástavby v oblasti. 
Hlince jsou malou vesnicí v údolí Berounky, která vznikla v roce 1361. Náves vsi je obklopena 
přízemními statky se širokými dvory, řada z nich jsou tradiční roubenky. Minimální rozsah 
modernizací a rušivých novostaveb byl důvodem pro vyhlášení vsi (1995) za vesnickou 
památkovou zónu. 
Hřešihlavy je malebná vesnice, místní část obce Kladruby. Leží v oblasti přírodního parku Horní 
Berounka. Historicky šlo o převážně židovskou vesnici. V centru obce stojí zámek pozdně 
barokního charakteru se zámeckým parkem. Kulturní dominantou je barokní kostel Všech svatých, 
vystavěný v letech 1768 s přilehlou farou, barokní zvonice. Podél potoka až do údolí Berounky je 
chatová kolonie. Na levém břehu Berounky se nachází Lejskův mlýn, nyní je využíván jako malá 
vodní elektrárna.  
Kladruby je zemědělská obec situovaná na okraji přírodního parku Horní Berounka. Malebná náves 
s rybníkem a kostelem, opravenou zvoničkou a městskými domy tvoří historické jádro obce. 
Na východním okraji jsou situovány zemědělské areály.  
Svinná je vesnice, která je součástí obce Hlohovice. V obci se nachází původně gotická tvrz, dnes 
zvaná Starý zámek. U ní barokní tzv. Nový zámek z 18. století. Severní okraj obce tvoří hranici 
přírodního parku Horní Berounka. 
Obec Kamenec leží na březích Radnického potoka v nadmořské výšce 362 m n. m.. První písemná 
zmínka je z roku 1838. Obec byla založena již dříve v roce 1760 spolu s počátkem dolování břidlice 
kamenné a vitriolové, ze které se vyráběla skalice. Do roku 1904 zde byla poslední kamencová huť 
v západních Čechách. V okolí jsou dosud patrné známky po těžbě. Vzhledem ke svojí poloze 
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v malebné krajině je vyhledávanou rekreační oblastí. Přírodní hodnoty jsou soustředěny na území 
přírodní památky Kamenec.  
Němčovice je malá vesnice, která se nachází 3 km severozápadně od Radnic. K této obci patří 
i ves Olešná. Němčovice leží na okraji území přírodního parku Horní Berounka a sousedí s CHKO 
Křivoklátsko.  
Obec Kaceřov je poprvé písemně připomínána v roce 1376, leží na západní hranici přírodního 
parku Horní Berounka. Na soutoku Berounky s potokem Třemošná se na levém břehu nachází 
Rybárna a na pravém Kaceřovský Mlýn. Dominantou obce je Kaceřovský zámek, který stojí 
na severním okraji vsi na náhorní planině. Je to impozantní dvoupatrová budova, která patří 
k nejvýznamnějším památkám renesanční architektury, v současné době probíhá rekonstrukce.  
Vesnice Planá leží na levém břehu Berounky. Mezi památky patří historická fara a původně gotický 
kostel Nanebevzetí Panny Marie. Obec je součástí přírodního parku Horní Berounka.  
Nynice je vesnice ležící na náhorní plošině na levém břehu Berounky. První písemná zmínka o vsi 
pochází z roku 1186. Na návsi se nachází barokní kaple sv. Kateřiny, která je nejvýznamnější 
kulturní památkou obce. Vzácná jsou také dochovaná selská stavení. Nynice jsou vyhlášeny 
vesnickou památkovou zónou . 
Kostelec se nachází na levém břehu Berounky, je součástí obce Hromnice. Zástavbu tvoří bývalé 
zemědělské usedlosti, rodinné domy i rekreační objekty. Kulturní památkou je kostel sv. Jiří. Část 
obce leží v přírodním parku Horní Berounka.  
Dolany jsou vesnice na levém břehu řeky Berounky. Poprvé byla obec zmíněna roku 1266. 
Památkami v Dolanech jsou boží muka a smírčí kříž, venkovský dům a usedlost. Na levém břehu 
Berounky se nachází Dolanský mlýn. Dolany jsou zařazeny do vesnické památkové zóny.  
Chrást je obec nacházející se zhruba 10 km severovýchodně od centra Plzně. První písemná 
zmínka o vsi pochází z roku 1242. K většímu rozvoji obce došlo v 19. století v reakci na zvyšující 
se podnikání v oblasti průmyslu. V této době zde byla vybudována i železniční trať spolu s mostem 
přes řeku Klabavu. 

C.I.8. Území hust ě zalidn ěná 
Posuzovaný záměr prochází přes území tří krajů - Ústecký, Středočeský a Plzeňský, zároveň 
protíná 49 katastrálních území a 34 obcí. Trasa vedení prochází převážně volnou krajinou, 
do přímého kontaktu s obytnou zástavbou se nedostává. Na základě údajů z Českého statického 
úřadu bydlelo k 1. 10. 2016 v širším zájmovém území dotčené záměrem 22 608 obyvatel 
a v případě realizace variantní úpravy trasy vedení (varianta I) v lokalitě Němčovice 23 020 
obyvatel. Naprostá většina obyvatel trvale žije v urbanizované krajině (města a obce). Přehled 
hustoty zalidnění obyvatel v blízkosti trasy vedení je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 22  Hustota zalidnění v obcích dotčené záměrem 

Katastrální území Obec Počet obyvatel 

Rokle Rokle 286 
Poláky 

Chbany 603 
Přeskaky 
Libědice Libědice 234 
Kněžice u Podbořan 

Podbořany 6287 Neprobylice u Kaštic 
Pšov u Podbořan 
Libešovice 

Blšany 972 

Blšany 
Siřem 
Stachov u Blšan 
Soběchleby u Podbořan 
Malá Černoc 
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Katastrální území Obec Počet obyvatel 

Běsno Kryry 2406 
Vrbice u Hořoviček 

Hořovičky 466 
Hokov 
Děkov Děkov 193 
Pšovlky Pšovlky 308 
Kolešovice Kolešovice 822 
Šanov u Rakovníka Šanov 529 
Petrovice u Rakovníka Petrovice 270 
Příčina Příčina 191 
Hvozd Hvozd 171 
Malinová Malinová 79 
Krakov Krakov 133 
Krakovec u Rakovníka Krakovec 76 
Šípy 

Šípy 215 
Milíčov 
Slatina u Chříče Slatina 73 
Chříč Chříč 201 
Studená u Chříče Studená 41 
Hlince Hlince 66 
Třímany 

Kladruby 161 Hřešihlavy 
Kladruby u Radnic 
Svinná u Hlohovic Hlohovice 330 
Kamenec u Radnic Kamenec 59 
Radnice u Rokycan Radnice 1764 
Újezd u Svatého Kříže Újezd u Svatého Kříže 228 
Němčovice 

Němčovice 144 
Olešná u Radnic 
Kaceřov Kaceřov 129 
Planá u Nynic 

Hromnice 1148 Nynice 
Kostelec u Nadryb 
Nadryby Nadryby 109 
Dolany u Plzně Dolany 280 
Chrást u Plzně Chrást 1837 
Dýšina Dýšina 1797 

Tabulka č. 23 Hustota zalidnění v obcích dotčené záměrem ve variantě I v lokalitě Němčovice 

Katastrální území Obec Počet obyvatel 

Hřešihlavy 
Kladruby 161 

Kladruby u Radnic 
Bujesily Bujesily 61 
Chockov Lhotka u Radnic 67 
Liblín Liblín 284 
Olešná u Radnic Němčovice 144 
Kaceřov Kaceřov 129 

C.I.9. Staré ekologické zát ěže a území zatěžována nad míru únosného zatížení 
Staré ekologické zátěže a kontaminovaná území se v zájmovém území nenacházejí. 

C.I.10. Extrémní pom ěry v dot čeném území 
Extrémní poměry v dotčeném území nejsou známy. 
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C.II. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí v dot čeném 
území 

Záměr zdvojení vedení s označením V430/830 prochází přes území Ústeckého, Středočeského 
a Plzeňského kraje o celkové délce cca  82 km. Trasa vedení prochází přes několik vodních toků 
včetně jejich záplavových území, stanovených aktivních záplavových zón a zasahuje 
do ochranných pásem vodních zdrojů. Dále trasa vedení prochází přes mezinárodně chráněná 
území, velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území a zasahuje do několika nadregionálních, 
regionálních i lokálních prvků územního systému ekologické stability. V trase záměru se mj. 
nachází ložiska surovinových zdrojů a přírodních bohatství, svahové nestability a poddolovaná 
území.  
Před realizací předmětného záměru v dotčeném území byly sledovány zejména tyto složky 
životního prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna, flóra 
a ekosystémy, obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky. 
Podrobný přehled dotčených lokalit posuzovaným záměrem je podrobně popsán v následujících 
kapitolách. 

C.II.1. Ovzduší a klima 
C.II.1.1 Ovzduší 

Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji 
S přihlédnutím k tomu, že Ústecký kraj patří mezi oblasti s významným průmyslovým odvětvím jako 
je energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl, se kvalita ovzduší 
za posledních 20 let poměrně zlepšila. Je to dáno tím, že velké zdroje znečištění snížily své 
produkce emisí pevných látek. Podobné snížení proběhlo i u středních a malých zdrojů a to díky 
vysoké míře urbanizace a menšímu počtu rodinných domů a lokálních kotelen. Na kvalitu ovzduší 
má vliv nejen přenos emisí ze sousedních krajů (Karlovarský, Středočeský a Liberecký), ale 
i přeshraniční přenos ze sousedního Německa a Polska. Na produkci TZL má největší podíl 
skupina zvláště velkých a velkých zdrojů (REZZO 1), malých zdrojů (REZZO 3) a doprava (REZZO 
4). V případě produkce SO2 je největším producentem skupina zvláště velkých a velkých zdrojů 
(REZZO 1). Největší podíl na produkci NOX mají zvláště velké a velké zdroje (REZZO 1) a doprava 
(REZZO 4). Z hlediska produkce CO má nevětší podíl doprava (REZZO 4), zvláště velké a velké 
zdroje (REZZO 1) a malé zdroje (REZZO 3). Největší podíl na produkci VOC mají malé zdroje 
(REZZO 3), zvláště velké a velké zdroje (REZZO 1) a doprava (REZZO 4). Na celkové produkci 
NH3 se nejvíce podílí malé zdroje (REZZO 3) a zvláště velké a velké zdroje (REZZO 1). 

Kvalita ovzduší ve St ředočeském kraji 
Středočeský kraj má díky počtu obyvatel, husté dopravní síti a rozvinutému průmyslu, značně 
ovlivněnou kvalitu ovzduší. Území kraje je silně zatížené dopravou, které patří mezi hlavní zdroje 
znečištění. Ve venkovských oblastech a obcích bez plynofikace jsou významnými zdroji 
znečištění domácí topeniště. Na kvalitu ovzduší má vliv přenos znečištění z hl. m. Prahy 
a v severozápadní části kraje se projevuje také přenos znečištění z Ústeckého kraje s významným 
soustředěním zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování. Největší zastoupení na produkci TZL 
má doprava (REZZO 4) a malé zdroje (REZZO 3). Na produkci SO2 se nejvíce podílí zvláště velké 
a velké zdroje (REZZO 1) a malé zdroje (REZZO 3). V případě produkce NOX je hlavním 
producentem doprava (REZZO 4) a zvláště velké a velké zdroje (REZZO 1). Z hlediska produkce 
VOC mají v kraji největší zastoupení malé zdroje (REZZO 3), zvláště velké a velké zdroje (REZZO 
1) a doprava (REZZO 4). Na produkci NH3 má největší podíl skupina malých zdrojů (REZZO 3). 
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Kvalita ovzduší v Plze ňském kraji 

Z hlediska stavu kvality ovzduší patří Plzeňský kraj celkově mezi mírně až středně zatížené regiony 
v rámci ČR. Nejvíce problematickou znečišťující látkou jsou suspendované částice PM10. Na území 
Plzeňského kraje dále dochází k překračování cílového emisního limitu pro benzo(a)pyren a ozón. 
Na celkové produkci TZL se nejvíce podílí doprava (REZZO 4) a také malé zdroje (REZZO 3). 
V případě SO2 je nejvýznamnějším producentem skupina zvláště velkých a velkých zdrojů (REZZO 
1) a malých zdrojů (REZZO 3). Z hlediska produkce NOX má největší podíl na jeho produkci 
doprava (REZZO 4) a skupina zvláště velkých a velkých zdrojů (REZZO 1). Na produkci emisí CO 
se rovněž nejvíce podílí doprava (REZZO 4) a malé zdroje (REZZO 3). V případě emisí VOC je 
hlavním původcem skupina malých zdrojů (REZZO 3) a také doprava (REZZO 4). Z hlediska 
produkce NH3 jsou největším producentem malé zdroje (REZZO 3) a doprava (REZZO 4). 

Vlastní provoz vedení není zdrojem znečištění ovzduší. 

C.II.1.2 Klima 

Klima v České republice se vyznačuje vzájemným pronikáním a míšením oceánských 
a kontinentálních vlivů. 
Klimatické charakteristiky jsou členěny podle hodnot jednoho nebo více měřených údajů 
meteorologických prvků (například teplota vzduchu či srážky), případně dle výčtu typických 
rostlinných znaků konkrétní krajiny. 
Klima oblasti spadá mezi teplou oblast T2, která je vymezena mezi obcemi Hradec a Blšany a dále 
přechází v mírně teplou oblast MT11, která se nachází mezi obcemi Stachov a Chrást (Quitt, 1972). 
Vymezení klimatických oblasti koresponduje s geomorfologickými soustavami.   

C.II.2. Voda 
C.II.2.1 Hydrologie (povrchové vody - vodní toky a vodní plo chy) 

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 útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod. 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, číselném identifikátoru, kategorii a typu, názvu oblasti 
povodí ČR a názvu mezinárodní oblasti povodí. 
Dle vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, ve znění pozdějších předpisů, prochází trasa 
posuzovaného záměru částí mezinárodní oblasti povodí Labe. Dále trasa vedení prochází 
následujícími dílčími povodími: 

� Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe (1-13) 
� Berounka (1-11). 
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Obrázek č. 26 Hydrologické povodí 

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

Trasa vedení kříží 38 vodních toků, z nichž mezi významné vodní toky patří řeka Liboc, Leska, 
Blšanka, Rakovnický potok, Javornice, Berounka a Třemošná, které jsou uvedeny v příloze 
č. 1 vyhlášky č. 178/2012, v platném znění. Dále trasa vedení kříží dvě vodní plochy u obce 
Kněžice. Soupis dotčených vodních toků a vodních ploch je uveden v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 24  Soupis vodních toků 

Název toku ID vodního toku 
(HEIS/DIBAVOD)  

ID vodního 
toku (CEVT) 

Délka 
[km] 

Úsek 
stožár ů č. Významnost toku 

Liboc 142400000100 10 100 076 46,379 25 - 26 páteřní tok vodního útvaru 
Leska 142470000100 10 100 251 23,607 28 - 29 páteřní tok vodního útvaru 

Bezejmenný p. 142610000200 10 221 945 1,342 28 - 29 ostatní 
Bezejmenný p. 142600002400 10 231 338 0,862 31 - 32 ostatní 
Bezejmenný p. 142600002200 10 238 450 0,713 32 - 33 ostatní 

Radičeveská strouha 143210000100 10 238 422 13,443 41 - 42 páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

Potok od Sv. Václava 143100002300 10 226 824 1,526 51 - 52 ostatní 
Bezejmenný p. 143100002200 10 222 078 0,954 53 - 54 ostatní 

Blšanka 142780000100 10 100 062 50,789 53 - 54 páteřní tok vodního útvaru 
Bezejmenný p. 143130001200 10 229 122 1,203 59 - 60 ostatní 

Soběchlebský p. 143130000600 10 222 171 1,57 64 - 65 ostatní 
Potok od Vyhlídky 143120000400 10 224 567 1,586 77 - 78 ostatní 

Bezejmenný p. 135970001300 10 242 154 0,904 85 - 86 ostatní 
Bezejmenný p. 135960003400 10 252 262 2,542 92 - 93 ostatní 
Kolešovický p. 135960000100 10 245 676 12,736 99 - 100 páteřní tok vodního útvaru 
Rakovnický p. 135870000100 10 100 069 48,502 112 - 113 páteřní tok vodního útvaru 

Řeřišský p. 135900000100 10 251 189 7,103 120 - 121 
páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

Petrovický p. 135920000100 10 272 966 8,324 126 - 127 páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

Bezejmenný p. 135930000600 10 282 516 2,858 130 - 131 ostatní 
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Název toku ID vodního toku 
(HEIS/DIBAVOD)  

ID vodního 
toku (CEVT) 

Délka 
[km] 

Úsek 
stožár ů č. Významnost toku 

Krakovský p. 135450000100 10 257 301 5,155 142 - 143 
páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

Bezejmenný p. 135450001000 10 239 696 1,563 146 - 147 ostatní 
Šípský p. 135440000100 10 274 151 10,195 154 - 155 páteřní tok vodního útvaru 

Bezejmenný p. 135430001200 10 251 284 2,447 161 - 162 ostatní 
Javornice 135330000100 10 100 158 30,914 164 - 165 páteřní tok vodního útvaru 

Bezejmenný p. 135490000200 10 252 381 2,297 168 - 169 ostatní 
Dolanský p. 135320000400 10 241 935 3,053 180 - 181 ostatní 

Berounka 133030000100 10 100 011 139,459 
185 - 186, 
223 - 224, 
253 - 254 

hlavní vodní tok 

Bezejmenný p. 135310002000 10 262 283 1,324 187 - 188 ostatní 

Hlohovický p. 135260000100 10 268 699 3,88 205 - 206 páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

Radnický p. 135210000100 10 278 584 18,76 208 - 209 páteřní tok vodního útvaru 
Olešenský p. 134320000400 10 250 975 3,292 216 - 217 ostatní 

Třemošná 134150000100 10 100 088 43,652 226 - 227 páteřní tok vodního útvaru 
Bezejmenný p. 134140002400 10 279 926 1,892 234 - 235 ostatní 
Bezejmenný p. 134140001400 10 251 437 1,998 236 - 237 ostatní 

Darovský p. 134140000800 10 248 991 1,677 239 - 240 ostatní 

Točínský p. 134090000100 10 263 988 3,336 243 - 244 
páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

Bezejmenný p. 133730000800 10 260 330 1,825 248 - 249 ostatní 
Bezejmenný p. 133730000400 10 258 893 2,505 259 - 260 ostatní 

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

Vodní plocha 
Záměr kříží dvě vodní plochy. 

Tabulka č. 25 Vodní plochy 

Název vodní plochy ID vodní plochy Úsek stožár ů č. 

Dolní Kněžický rybník 113 030 260 001 28 - 29 
Horní Kněžický rybník 113 030 260 002 29 - 30 

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

Významné vodní toky 
Vedení celkově kříží sedm významných vodních toků. 

Tabulka č. 26  Významné vodní toky 

Název ID vodního 
toku ID CEVT Vymezení úseku toku v kategorii významný Úsek stožár ů 

č. 

Liboc 142400000100 10 100 076 od ústí po hranici VÚ Hradiště 25 - 26 
Leska 142470000100 10 100 251 od ústí po zaústění Doláneckého potoka 28 - 29 

Blšanka 142780000100 10 100 062 0,00 – 46,60 km (od ústí po hranici VÚ Hradiště) 53 - 54 
Rakovnický p. 135870000100 10 100 069 celý vodní tok vymezen v kategorii významný 112 - 113 

Javornice 135330000100 10 100 158 celý vodní tok vymezen v kategorii významný 164 - 165 

Berounka 133030000100 10 100 011 celý vodní tok vymezen v kategorii významný 
185 - 186, 
223 - 224, 
253 - 254 

Třemošná 134150000100 10 100 088 celý vodní tok vymezen v kategorii významný 226 - 227 

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

V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude pro 
každý podpěrný bod umístěný v exponovaných lokalitách proveden podrobný 
inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a budou navržena vhodná opatření, aby nedošlo 
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k negativnímu ovlivnění množství a jakosti podzemních vod. V prováděcím projektu bude nezbytné 
specifikovat případné negativní vlivy stavby na vodní režim lokality a navrhnout opatření k jejich 
eliminaci. V rámci zpracování realizačního projektu bude třeba vypracovat havarijní plán. V něm 
budou vytipovány možné negativní vlivy realizace stavby s dopadem na jakost 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 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. Při provádění nátěrů stožárových konstrukcí při realizaci stavby a následně v rámci provozní 
údržby je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci zeminy v okolí stožárů nátěrovými 
hmotami při jejich manipulaci nebo jejich zbytky z odložených obalů. V blízkosti vodních toků je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a montážních činností a důsledně šetřit 
břehové porosty. Nesmí dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod a poškození břehů. 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. 
Křížení vodních toků a ploch, je nutné ji projednat s příslušným vodoprávním úřadem (podle 
§ 17 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění). 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. 254/2001 Sb. v platném 
znění. Žádost bude podána dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. v platném znění. Přechody vodních ploch 
jsou obvykle velmi citlivá území, a proto dotčení břehových porostů nebo vodního toku musí být 
minimalizováno. Výstavba stožárů v oblasti břehové čáry je prakticky vyloučena. Při montáži vodičů 
se využívá technologie tažení pomocí pomocných lan s využitím šetrného přechodu vodního toku 
pomocí loďky. Použití kolové techniky je vyloučeno. Další stupně projektové dokumentace je nutné 
předložit Správcům toků a povodí a přizvat je k dalšímu jednání a předem oznámit zahájení stavby. 
V průběhu vlastního provozu záměru bude údržba stožárů a vodičů prováděna tak, aby nedošlo 
k ohrožení jakosti povrchových vod. 

Záplavová území 
Záplavová území (dle § 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. 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. Veškerá 
údržba a opravy stavebních a dopravních mechanizmů včetně doplňování pohonných a mazacích 
hmot se budou provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům. Zjištěné úniky budou 
neprodleně lokalizovány, ohlášeny a odborně sanovány. 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 toky 
budou oznámeny v dostatečném předstihu správci toku. 
Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace 
stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 
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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, v platném znění, 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 (dle § 67 zákona 
č. 254/2001 Sb., v platném znění). 
Trasa vedení prochází přes záplavová území vodních toků Liboc, Blšanka, Rakovnický potok, 
Javornice a Berounka a aktivní zóna je stanovena v záplavovém území u všech výše zmíněných 
řek. 
Z důvodu maximálního možného zachování stávajících stožárových míst a na základě technické 
realizovatelnosti je stožár č. 25 umístěn v aktivní zóně záplavového území řeky Liboc. Umístěním 
stožáru nedojde ke změně odtokových poměrů v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. 

Obrázek č. 27 Záplavové území řeky Liboc 

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

Název vodního toku: Liboc Vodoprávní ú řad: KÚ Ústeckého kraje 
ID VT dle HEIS:  142400000100 Stav platnosti:  Platné 
Správce vodního toku:  Povodí Ohře, s.p. Vymezení Qn:  Q5, Q20, Q100 
ID záplavového území:  100000803 Stanovení aktivní zóny:  Ano 
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Obrázek č. 28 Záplavové území řeky Blšanky 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název vodního toku: Blšanka Vodoprávní ú řad: KÚ Ústeckého kraje 
ID VT dle HEIS:  142780000100 Stav platnosti:  Upřesnění / chyba 
Správce vodního toku:  Povodí Ohře, s.p. Vymezení  Qn:  Q5, Q20, Q100 
ID záplavového území:  100000137 Stanovení aktivní zóny:  Ano 

Obrázek č. 29 Záplavové území Rakovnického potoka 

 (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 
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Název vodního toku: Rakovnický potok Vodoprávní ú řad: KÚ Středočeského kraje 
ID VT dle HEIS:  135870000100 Stav platnosti:  Platné 
Správce vodního toku:  Povodí Vltavy, s. p. Vymezení Qn:  Q5, Q20, Q100 
ID záplavového území:  100000846 Stanovení aktivní zóny:  Ano 

Obrázek č. 30 Záplavové území řeky Javornice 

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

Název vodního toku: Javornice Vodoprávní ú řad: KÚ Plzeňského kraje  
ID VT dle HEIS:  135330000100 Stav platnosti:  Platné  
Správce vodního toku:  Povodí Vltavy, s.p. Vymezení Qn:  Q5, Q20, Q100  
ID záplavového území:  100000755 Stanovení aktivní zóny:  Ano  
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Obrázek č. 31 Záplavové území řeky Berounky 

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

Název vodního toku: Berounka Vodoprávní ú řad: KÚ Plzeňského kraje 
ID VT dle HEIS:  133030000100 Stav platnosti:  Změněné 
Správce vodního toku:  Povodí Vltavy, s. p. Vymezení Qn:  Neuvedeno 
ID záplavového území:  100000213 Stanovení aktivní zóny:  Ano 

C.II.2.2 Hydrogeologie území (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. 
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 dle § 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. 
Trasa vedení prochází od TR Hradec u Kadaně rajónem 6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře 
po Kadaň. Severozápadně od obce Hořenice protíná rajon 2132 Mostecká pánev – jižní část a dále 
pokračuje severovýchodním směrem kolem obce Blšany rajonem 5131 Rakovnická pánev 
až po obec Malinová. Následně pak trasa vedení prochází rajónem 6230 Krystalinikum, 
proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky až do TR Chrást, viz následující tabulka. 
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Tabulka č. 27 Hydrogeologické rajony 

ID hydrogeol. 
rajonu Název hydrogeol. rajonu Pozice hydrogeol. rajonu Geologická jednotka 

6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře 
po Kadaň Základní Horniny krystalinika, proterozoika 

a paleozoika 

2132 Mostecká pánev - jižní část Základní Terciérní a křídové sedimenty 
pánví 

5131 Rakovnická pánev Základní Sedimenty permokarbonu 

6230 Krystalinikum, proterozoikum a 
paleozoikum v povodí Berounky Základní Horniny krystalinika, proterozoika 

a paleozoika 

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

V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude pro 
každý podpěrný bod umístěný v exponovaných lokalitách nutné provést podrobný 
inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum geologický průzkum a budou navržena vhodná 
opatření, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění množství a jakosti podzemních vod. V prováděcím 
projektu bude nezbytné specifikovat případné negativní vlivy stavby na vodní režim lokality 
a navrhnout opatření k jejich eliminaci. 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. 
V průběhy realizace záměru bude zakládání stožárových patek prováděno tak, aby nedošlo 
ke znečištění podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými 
látkami. 

Trasa vedení prochází přes území 4 hydrologických rajónů základní vrstvy. Posuzovaný záměr 
neprochází přes hydrologické rajóny svrchní ani hlubinné vrstvy. 

C.II.2.3 Chráněné oblasti p řirozené 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 dvojitého vedení nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

C.II.2.4 Ochranná pásma vodních zdroj ů 

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, slouží k ochraně vydatnosti, jakosti 
a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo 
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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. 
Rozdělení ochranných pásem: 
a) ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí 

jímacího nebo odběrného zařízení; 
b) ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených 

vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 
nezávadnosti. 

V evidenci jsou i ochranná pásma vodních zdrojů vymezená dřívější legislativou (pásma hygienické 
ochrany PHO). Pokud nebylo vyhlášeno OPVZ podle citovaných nových předpisů nebo zrušeno 
či změněno původní PHO, zůstává v platnosti toto PHO stanovené na základě předchozích 
legislativních norem. 
V evidenci jsou ochranná pásma vodních zdrojů rozlišena na: 

� OPVZ I. stupně 
� OPVZ II. stupně 
� PHO 2a - dřívější dělení 2. ochranného pásma 
� PHO 2b - dřívější dělení 2. ochranného pásma  
� nerozlišený stupeň  

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 platném znění. 
Trasa vedení zasahuje do PHO 2b u obce Pšovlky, nerozlišeného stupně u obce Kladruby 
a II. stupně u obce Studená. 
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Obrázek č. 32 Ochranné pásmo vodního zdroje u obce Pšovlky 

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

Obrázek č. 33 Ochranné pásmo vodního zdroje u obce Studená 

 
(Zdroj: KÚ Plzeňského kraje) 
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Obrázek č. 34 Ochranné pásmo vodního zdroje u obce Kladruby 

 
(Zdroj: KÚ Plzeňského kraje)  

Ochranná pásma p řírodních lé čivých zdroj ů 
Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod stolních, přírodní léčebné lázně 
a lázeňská místa prohlášená podle dříve platných právních předpisů se považují za přírodní léčivé 
zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčebné lázně a lázeňská místa osvědčené nebo 
stanovené podle zákona č. 164/2001 Sb., v platném znění – lázeňský zákon (§ 44 odst. 1). 
Ochranné pásmo I. stupně se stanoví pro území zahrnující zpravidla okolí výstupu zdroje. 
Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně zřídelní struktury zdroje, popřípadě infiltračního 
území zřídelní struktury zdroje nebo jeho části nebo infiltračního území zdroje nebo jeho části. 
Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje peloidu se stanoví zejména k ochraně hydraulických 
poměrů zdroje. V rámci ochranného pásma II. stupně se podle stupně ochrany vymezuje dílčí 
ochranné pásmo II A a II B. 
Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod stolních stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za ochranná 
pásma podle zákona č. 164/2001 Sb. v platném znění, s tím, že ochranná pásma zdroje II. a III. 
stupně se považují za ochranné pásmo II. stupně podle § 23 odst. 2 (§ 44 odst. 2). 
Záměr se nedotýká žádných lokalit v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. 

C.II.2.5 Území citlivá na živiny – zranitelné oblasti dle sm ěrnice 91/676/EHS 

Zranitelné oblasti jsou dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují: 
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 

v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 
dosáhnout; 

b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů 
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění, a jsou 
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územně vymezeny katastrálními územími. Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003). 
Trasa posuzovaného záměru prochází zranitelnými oblastmi Ústeckého kraje v těchto 
následujících katastrálních územích: Příčina, Petrovice u Rakovníka, Šanov u Rakovníka, Pšovlky 
a Kolešovice. Ústeckým a Plzeňským krajem trasa vedení neprochází zranitelnou oblastí. 

Obrázek č. 35 Zranitelné oblasti v trase záměru 

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

C.II.2.6 Citlivé oblasti 

Citlivé oblasti jsou dle § 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. 
Pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících jakost vody 
v citlivých oblastech stanoví vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod 
a jejich hodnoty. 
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Podle § 10 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod v platném znění, jsou všechny povrchové vody na území České 
republiky vymezeny jako citlivé oblasti. 

Záměr dvojitého vedení se nachází v citlivé oblasti. 

C.II.3. Půda 
a) Nadzemní vedení 

Při výstavbě dvojitého vedení dojde k trvalému i dočasnému odnětí půdy ze ZPF a PUPFL. 
K trvalému odnětí půdy ze ZPF a PUPFL dojde pouze v půdorysu základů stožárových míst, 
k dočasnému odnětí půdy ze ZPF dojde po dobu výstavby pro provoz dopravní technicky 
a stavebních mechanizmů. Na jednotlivých stožárových místech bude pro dopravu, manipulaci 
a montáž stožárů zapotřebí zajištění montážních ploch, které budou umístěny převážně 
ve vymezeném koridoru vedení. Tím bude zajištěno, že při realizaci záměru nevzniknou další 
požadavky na dočasné odnětí pozemků ZPF z důvodu stavebních a montážních činností. 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa pod vedením a v jeho ochranném pásmu budou trvale 
omezeny v užívání. 
Stávající stožárová místa budou v maximální možné míře zachována, pouze v navržených dílčích 
úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny do nových míst. Případná změna 
umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této fázi projektové přípravy záměru zcela 
vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít na základě podrobného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při zpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude formulován do závazného stanoviska.  

b) Podzemní kabelové vedení 
Dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lese 
bude nutné pro zřízení dočasných komunikací podél trasy kabelového vedení pro provoz dopravní 
techniky a stavebních mechanizmů, které budou provádět zemní práce a zajišťovat pokládku 
kabelů a dále pro prostor pro uložení vytěžené zeminy. Dočasné odnětí půdy bude také u realizace 
zpevněných ploch pro uložení a následnou manipulaci s kabelovými bubny a umístění tažného 
zařízení v místech, kde bude docházet spojování kabelů. 
Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lese 
bude pro podzemní vedení nutné zajistit v celé šíři koridoru pro kabelové vedení a pro zřízení 
trvalých přístupových komunikací a přechodových stanic. 

C.II.3.1 Skupiny p ůdních typ ů 

Skupina půdních typů patří mezi základní charakteristiky bonitovaných půdně ekologických 
jednotek. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód charakterizující 
zemědělské pozemky. Jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují hlavní půdní a klimatické podmínky, 
které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. 
První číslice (0 - 9) kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu. Klimatický region 
zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst zemědělských plodin. 
Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ 01 – 78). Čtvrtá 
číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám. Pátá číslice určuje 
kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti. 
Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ), 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 
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půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu 
a zúrodňovacím opatřením. 
Během bonitačního průzkumu bylo vymezeno celkem 2278 BPEJ. Systém BPEJ vyčleňuje 
v současnosti celkem 78 hlavních půdních jednotek (HPJ), tato základní skupina byla dále 
rozřazena do následujících 13 skupin půdních typů, které jsou charakteristické podobnými 
vlastnostmi. 

1. Skupina p ůd převážně černozemního charakteru – černozem ě (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 hn ědozemí – hn ědozemě (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 luvizemí – luvizem ě (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 p ůd rendzin a pararendzin – rendzimy, pararendzimy (H PJ 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 p ůd na píscích a št ěrkopíscích a substrátech jim podobných, v četně slabě 
oglejených variet – regozem ě (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 kambizem ě – kambizem ě (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. 
7. Skupina siln ě kyselých p ůd mírn ě chladné a chladné oblasti – kambizem ě 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 m ělkých p ůd – kambizem ě, rankery, litozem ě (HPJ 37-39)- tato skupina zahrnuje 
půdy vyznačující se malou mocností půdního profilu a převážně výraznou skeletovitostí. 
9. Skupina p ůd velmi sklonitých poloh – siln ě svažité p ůdy (HPJ 40-41)- tato skupina 
zahrnuje půdy o sklonitosti větší než 12°. Tuto skupinu rozlišujeme do dvou kateg orií: kód 
sklonitosti 4 (nad 12°) a 5-6 (nad 17°).  
10. Skupina oglejených (mramorovaných) p ůd – 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. 
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11. Skupina p ůd nivních poloh – fluvizem ě (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 p ůd – černice (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 p ůd – gleje (HPJ 64-78) - 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. 

Obrázek č. 36 Skupina půdních typů 

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

 

Trasa vedení prochází následujícími skupinami půdních typů: regozemě, černozemě, rendziny 
a pararendziny, fluvizemě, silně svažité půdy, gleje, pseudogleje, hnědozemě, kambizemě, 
luvizemě a kambizemě, rankery, litozemě.  
V případě realizace variantní úpravy v lokalitě Němčovice (varianta I) bude trasa vedení procházet 
následujícími skupinami půdních typů: kambizemě, hnědozemě, regozemě, fluvizemě 
a kambizemě, rankery, litozemě. 
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C.II.4. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 
C.II.4.1 Geomorfologické členění 

Z hlediska geomorfologického lze zájmové území zařadit následovně: 

Tabulka č. 28 Geomorfologické členění území v trase záměru 

Soustava Podsoustava Celek Podcelek Okrsek 

Krušnohorská 
soustava 

Podkrušnohorská 
podsoustava Mostecká pánev Žatecká pánev 

Čeradická plošina 
Pětipeská kotlina 
Měcholupský úval 

Poberounská 
soustava Plzeňská pahorkatina 

Rakovnická 
pahorkatina 

Kněževeská 
pahorkatina 

Kryrská pahorkatina 
Rakovnická kotlina 

Plaská pahorkatina Kralovická 
pahorkatina 

Pavlíkovská 
pahorkatina 

Kožlanská plošina 
Radnická vrchovina 

Tabulka č. 29 Geomorfologické členění území v případě variantní úpravy trasy v lokalitě 
Němčovice (varianta I) 

Soustava Podsoustava Celek Podcelek Okrsek 

Poberounská Plzeňská pahorkatina Plaská pahorkatina Kralovická 
pahorkatina 

Radnická vrchovina 
Kožlanská plošina 

C.II.4.2 Geologie krajiny 

Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky, které jsou nedílnou součástí 
větších geologických struktur tvořící základ geologické stavby Evropy. Mezi tyto dvě základní 
geologické jednotky patří: 

• Český masiv 

• Západní Karpaty 
Tyto dvě geologické jednotky se od sebe liší stářím, horninovou skladbou i geologickým vývojem. 
Jejich hranice je tvořena Dyjskosvrateckým úvalem, Vyškovskou bránou, Hornomoravským úvalem 
a Moravskou bránou (linie Znojmo-Vyškov-Ostrava). 
Posuzovaný záměr spadá do základní geologické jednotky Český masiv . Český masiv je tvořen 
převážně starohorními a prvohorními horninami, které byly vyvrásněny při hercynském vrásnění 
v mladších prvohorách. Hercynským vrásněním byly usazené horniny ze dna moří vyvrásněny 
ve vysoké horstvo, místy byly přeměněny v metamorfované horniny (ruly, svory a fylity). Hercynské 
vrásnění v mladších prvohorách bylo provázeno magmatickou činností. Utuhnutím magmatu 
vznikaly v různých částech Českého masivu plutony, tělesa vyvřelých hornin, např. žuly 
(Středočeská pahorkatina, Karlovarský aj.). 
Během druhohor byl povrch Českého masivu postupně denudován (zarovnáván). Na konci 
druhohor v období křídy proniklo do severních a východních Čech moře. Z materiálu v něm 
ukládaném vznikly mocné vrstvy sedimentárních hornin (pískovce, opuky). Alpinským vrásněním 
byl zarovnaný Český masiv rozlámán na jednotlivé kry. Podle vzniklých zlomů byly některé kry 
vyzdviženy, jiné poklesly. 
Na oblasti zlomů jsou dodnes vázány vývěry minerálních, v některých případech i termálních vod. 
Důsledkem alpínského vrásnění byla i rozsáhlá vulkanická činnost. Ve třetihorách vznikla 
vulkanická pohoří Doupovské hory (stratovulkán) a České středohoří. 
Ve starších čtvrtohorách (pleistocénu) došlo k výraznému ochlazení, střídaly se doby ledové 
a meziledové. Ze Skandinávie se do střední Evropy rozšířil pevninský ledovec, který pronikl 
do nejsevernějších oblastí našeho území. 
Dále se vytvořila současná říční síť a krasové oblasti s charakteristickou krápníkovou výzdobou. 
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Výtah z geologické mapy pro dotčené území je znázorněn na následujícím obrázku. 

Obrázek č. 37 Geologická mapa 

 
(Zdroj: http://.geoportal.gov.cz) 

 

Záměr prochází mezi TR Hradec u Kadaně a TR Chrást přes vulkanoklastika bazaltových hornin 
(převážně pyroklastika, in situ i redeponovaná); felzické granulity, nepatrně až velmi silně 
retrográdně metamorfované; písky, štěrky, jíly, podřadně uhelné sloje; písky, štěrky, jíly; rudé i šedé 
kalovce (prachovité jílovce), pískovce, arkózy, slepence, uhelné sloje; šedé i rudé kalovce 
(prachovité jílovce), prachovce, pískovce, slepence, uhelné sloje; břidlice, droby (rytmické střídání, 
flyšový vývoj) slabě metamorfované (chloritová a biotitová zóna, blovické souvrství kralupsko–
zbraslavské skupiny; granitoidní žilné horniny; břidlice, droby (rytmické střídání, flyšový vývoj) 
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masívní tělesa drob, anchimetamorfované, blovické souvrství kralupsko–zbraslavské skupiny; 
olistostromy, anchimetamorfované až slabě metamorfované, blovické souvrství kralupsko–
zbraslavské skupiny; bazalty, bazaltické andezity a jejich alkalické ekvivalenty a tufy, nejvýš 
anchimetamorfované; písky, štěrky, jíly, lignitové sloje. 
V případě realizace variantní úpravy trasy v lokalitě Němčovice bude trasa vedení procházet přes 
břidlice, droby (rytmické střídání, flyšový vývoj) masívní tělesa drob, anchimetamorfované, blovické 
souvrství kralupsko–zbraslavské skupiny; písky, štěrky, jíly, lignitové sloje. 

C.II.4.3 Oblasti surovinových zdroj ů a jiných p řírodních bohatství 

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, může vydat příslušný orgán rozhodnutí o umístění 
staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, jen na základě 
závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním 
báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění popřípadě pro provedení stavby nebo 
zařízení. 

Záměr neprochází žádným chráněným ložiskovým územím. 

Záměr zasahuje do následujících území ložisek surovinových zdrojů: 

• Ložiska výhradní plocha ID 3080200 Vidolice-Pětipsy, surovina: hnědé uhlí, nerost: hnědé uhlí, 
ochranou je pověřena Česká geologická služba, dosud netěženo. 

• Ložiska nebilancovaná plocha ID 5026300 Poláky, surovina: cihlářská surovina, nerost: hlína, 
jíl, spraš, organizace neuvedena, dosud netěženo. 

• Ložiska nebilancovaná plocha ID 5246300 Libědice – Přeskaky, surovina: štěrkopísky, nerost: 
štěrkopísek, štěrk, organizace neuvedena, dosud netěženo. 

• Ostatní prognózní zdroje plocha ID 9272000 Přeskaky, surovina: cihlářská surovina, nerost: 
jíl, sprašová hlína, organizace neuvedena, dosud netěženo. 

• Ostatní prognózní zdroje plocha ID 9011000 Letov – Liběšovice, surovina: bentonit, 
organizace neuvedena, dosud netěženo. 

• Ložiska nebilancovaná plocha ID 5027500 Soběchleby, surovina: cihlářská surovina, nerost: 
jíl, prach, organizace neuvedena, dosud netěženo. 

• Ostatní prognózní zdroje plocha ID 9052600 Senomaty – Rakovnicko, surovina: jíly, černé 
uhlí, nerost: jílovec, organizace neuvedena, dosud netěženo. 
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Obrázek č. 38 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

  (Zdroj: http://mapy.geology.cz) 
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 (Zdroj: http://mapy.geology.cz) 

Sesuvná území 
Sesuvná území jsou charakterizována jako plochy, kde dochází k sesuvným pohybům. Tyto 
sesuvné pohyby patří mezi jednu ze základních skupin svahových pohybů, které vznikají při 
porušení stability svahů působením zemské tíže. 

V trase vedení se nachází tato následující sesuvná území – ostatní plochy: 

• ID 569 sesuv plošný, lokalita: Oploty, aktivita: potenciální 

• ID 564 sesuv plošný, lokalita: Oploty, aktivita: potenciální 

• ID 560 sesuv plošný, lokalita: Neprobylice, aktivita: potenciální 

Obrázek č. 39 Sesuvná území 
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(Zdroj: http://mapy.geology.cz) 

 

Poddolovaná území 
Poddolovaná území představují plochy s ověřeným nebo předpokládaným výskytem hlubinných 
děl, které mohou ztížit podmínky pro zakládání staveb. Z tohoto důvodu bude při přípravě stavební 
činnosti zadán odborný inženýrsko - geologický posudek a v případě zjištění možnosti vlivu důlních 
děl na povrch bude postupováno v souladu s normou ČSN 73 0039 „Navrhování objektů 
na poddolovaném území“. 

Trasa vedení prochází následujícími poddolovanými územími: 

• ID 1079 Libědice 1, surovina: hnědé uhlí, stáří: do 19. století 

• ID 1301 Petrovice, surovina: černé uhlí, stáří: před r. 1945 

• ID 1259 Studená, surovina: antimonová ruda – železné rudy – pyrit, stáří: do 19. století 

• ID 1233 Svinná, surovina: pyrit - černé uhlí, stáří: před r. 1945 

• ID 1221 Kamenec, surovina: pyrit, stáří: před r. 1945 

• ID 1155 Němčovice, surovina: pyrit, stáří: do 19. století 

• ID 1067 Planá, surovina: polymetalické rudy, stáří: do 19. století 

• ID 1043 Kostelec u Nadryb 1, surovina: pyrit, stáří: neznámé 
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Obrázek č. 40 Poddolovaná území 

  
                               Libědice                                                                  Petrovice 
 

  
                               Studená                                                            Svinná u Kamence 
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                           Němčovice                                                                  Planá 
 

 (Zdroj: (http://mapy.geology.cz) 
                       Kostelec u Nadryb 

Geologicky významné lokality 
Trasa vedení neprochází žádnou geologicky významnou lokalitou. 

C.II.5. Fauna, flóra a ekosystémy 
V rámci zpracovaného Biologického hodnocení (viz Příloha č. 8) byl proveden terénní, zoologický 
a botanický průzkum lokalit dotčených předmětným záměrem. Cílem biologického hodnocení je 
základní vegetační, floristická a faunistická analýza zájmového území posuzovaného záměru. 
Výsledkem tohoto hodnocení bude stanovení rizikových míst, jejich identifikace, charakteristika 
a eliminační, zmírňující, popřípadě kompenzační opatření.   
Biologický průzkum určeného území byl započat v dubnu roku 2014, terénní práce pak byly 
ukončeny v květnu 2015. Terénní průzkum, jako podklad pro příslušné hodnocení, postihl 
kompletní vegetační období, tj. všechny aspekty jednoho roku. Zpočátku byla provedena 
rekognoskace celé trasy včetně dílčích úprav tras a variantních řešení. Na základě získaných 
poznatků bylo pro biologické hodnocení vytipováno 33 nejvýznamnějších, charakterově přírodních, 
nejcennějších lokalit. Následně se pak zoologický a botanický průzkum věnoval právě těmto 
lokalitám. Byly zde prováděny pochůzky s cílem vyhodnocení aktuálního stavu přírodních biotopů, 
přes které plánované zdvojené vedení bude procházet.  
S přihlédnutím na předpokládaný záměr se průzkum snažil zmapovat především rozmnožující se 
druhy nebo druhy s jinou užší vazbou na zájmové území. Pro monitoring byla použita metoda 
přímého pozorování živočichů, jejich pobytových stop, metoda přímého vyhledávání hnízd apod. 
Důraz byl kladen na zvláště chráněné druhy v rámci prováděcí vyhlášky MŽP č. 17/2011 Sb., kterou 
se mění vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 
sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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V rámci rozsáhlého území byla ke zjišťování diverzity na vybraných stanovištích použita nálezová 
databáze AOPK ČR – NDOP. Celkem bylo provedeno za zkoumané období, tedy od dubna 2014 
do května 2015, šest až sedm návštěv každé lokality. Terénní práce byly prováděny především 
v denních časech, tedy cca od 5,00 h. do 18,00 h. Noční průzkum proveden nebyl na žádné lokalitě. 
Na základě podkladů, které obsahují přesné umístění stožárů v terénu a výšky jednotlivých stožárů 
(včetně změn oproti původnímu stavu) byly provedeny následné terénní průzkumy s cílem 
identifikovat případné negativní vlivy změn stožárů na konkrétní stanoviště. Prioritně byly 
sledovány významnější biotopy identifikované v původním biologickém hodnocení v roce 2015 (viz 
Příloha č. 8). V terénu byly prověřeny všechny změny pozic stožárů v jarním i letním aspektu. 
Současně byly prověřovány všechny stožáry, u kterých byla udána změna výšky více než 10 m 
(následně v textu je značeno >+10 m). 
Nomenklatura botanických taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002). Zkratky dřevin 
použité v textu a v tabulkách odpovídají příloze č. 4 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. o lesním 
hospodářském plánování, v platném znění. Klasifikace biotopů a jejich označení kódy je provedena 
na základě Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et. al. 2001, Chytrý et al. 2010). Biotopy 
se určují podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001, 2010) a Příručky hodnocení biotopů 
(Kolektiv 2008). Data pro botanický průzkum byla shromážděna návštěvami především v jarním 
a počátku letního aspektu zkoumaného vegetačního období. 

C.II.5.1 Fauna  

Zájmovým územím byl pro zoologický a botanický průzkum zvolen především pás současného 
vedení nebo deklarovaná území příslušných změn či variant. Jedná se o cca 100 metrů širokou 
linii v územích plánovaného zdvojení vedení. V rámci botanického a zoologického průzkumu bylo 
sledováno shodné území. 
Na trase od TR Hradec u Kadaně do TR Chrást v délce cca 82 km byly vymezeny a identifikovány 
lokality představující možný střet zdvojeného vedení V430/830  s přírodními biotopy. Jednotlivé 
lokality (segmenty) jsou označeny čísly směřujícími vzestupně od TR Hradec u Kadaně. V rámci 
terénních prací pro biologické hodnocení v rámci posuzovaného záměru bylo celkem 
identifikováno 33 lokalit. Vždy je uveden přehled zjištěných významných druhů v jednotlivých 
segmentech. V případě nutnosti jsou uvedeny důvody nebo omezující opatření, kde není možné 
umísťovat stožáry nebo vést přes ně manipulační cesty z důvodu významného negativního vlivu 
na zjištěné druhy nebo na celý biotop. 

Avifauna - ptáci  
Ptáci byli určováni akusticky i vizuálně. Cílem bylo evidovat druhy, které se na lokalitě vyskytují 
delší dobu. Přelety jsou uváděny pouze v případě zvláště chráněného druhu nebo jinak 
významného či zajímavého druhu. Nebyla stanovována početnost zjištěných druhů na vymezeném 
území, ani velikost hnízdících populací dle zjednodušené metody mapování hnízdních okrsků 
(např. Bejček, Šťastný et al. 2001).   

Batrachofauna - obojživelníci 
Obojživelníci byli zjišťováni terénním pozorováním a aktivním vyhledáváním jedinců na potenciálně 
vhodných stanovištích. Abundance populací nebyla s ohledem na zaměření průzkumu prováděna. 

Herpetofauna – plazi 
Plazi byli rovněž zjišťováni terénním pozorováním a aktivním vyhledáváním jedinců na potenciálně 
vhodných stanovištích. Abundance populací nebyla s ohledem na zaměření průzkumu prováděna. 

Mammalia - savci  
Byli zjišťováni příležitostně, a to především vizuálně, popř. akusticky v rámci pochůzek v terénu. 
Dále byly vyhodnocovány jejich pobytové stopy (otisky chodidel, trus). Údaje o drobných zemních 
savcích byly zjišťovány i v rámci entomologického průzkumu formou odchytů do zemních pastí. 
Početnost druhů nebyla stanovována.    
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Bezobratlí   
Entomologický materiál získaný individuálním sběrem nebo ze zemních pastí determinoval pan 
Václav Vysoký. Prioritně se zaměřoval na ochranářsky významné skupiny: střevlíkovité brouky 
(Coleoptera: Carabidae), mravence (Hymenoptera: Formicoidea). Příležitostně byly zjišťovány 
i další skupiny. K odchytu bylo instalováno celkem 35 zemních pastí (dále jen ZP) s médiem: 
pivo/fridex (1:1) a s expozicí od července 2014 do května 2015. (V roce 2016 nebyl entomologický 
průzkum metodou zemních pastí již prováděn, protože data získaná v uvedeném předchozím 
období představují aktuální a dostatečně reprezentativní soubor druhů v zájmovém zkoumaném 
koridoru). Cílem bylo pasti instalovat v různých biotopech a kontrolním monitoringem zachytit 
případný výskyt zvláště chráněných druhů. Pasti instaloval a entomologický materiál vybíral Jan 
Lohniský. Pasti byly umístěny vždy v koridoru vedení: 

ZP-0 – úzký pás lesa nedaleko rozvodny, SZ od ob. Pětipsy. 
ZP-1 – pás listnatého lesa a vodoteč potoka Liboc (JV od ob. Čejkovice). 
ZP-2 – porost rákosin a doprovodné dřeviny Horního Kněžického rybníka (SV od ob. Kněžice). 

Poznámka: Zde byly umístěné 2 zemní pasti (ZP-2A a ZP-2B). 
ZP-3 – průsek borovým a smíšeným lesem s keřovým porostem. 
ZP-4 – průsek smíšeným lesním porostem.  
ZP-5 – na levém břehu Blšanky v okolí jezu (JZ od ob. Siřem). 
ZP-6 – lesní porost s úzkým pásem volné plochy v prostoru Za cihelnou (JZ od ob. Soběchleby). 
ZP-7 – průsek smíšeným lesem (JJZ od ob. Soběchleby). 
ZP-9 – různě velké remízky, louky a pole (JV od Děkova). 
ZP-10 – vodoteč Kolešovického potoka a cíp smíšeného lesa (JV od ob. Zderaz). 
ZP-11 – smíšený les (SV od ob. Pšovlky). 
ZP-12 – niva Řeřišského potoka (ZJZ od obce Šanov na Rakovnicku). 
ZP-13 – niva Petrovického potoka (SZS od Petrovic na Rakovnicku). 
ZP-14 – niva levostranného Bezejmenného přítoku Brandského potoka (V od Petrovic  

na Rakovnicku). 
ZP-15 – nevýznamný biotop, okraj smíšeného lesa, bez pastí (S od obce Malinová na Rakovnicku). 
ZP-17 – 2 úzké pásy lesa mezi poli (V od Šípovského mlýna a S od ob. Krakovec na Rakovnicku). 
ZP-16 – zajímavý mokřad, ale bez pastí (Z od obce Malinová na Rakovnicku). 
ZP-18 – mokřad v lese kolem Šípského potoka (SZ od Krakovce na Rakovnicku). 
ZP-19 – dlouhý úsek procházející polními a úzkými lesními biotopy, východně od ob. Milíčov  

protéká prostorem levostranný Bezejmenný přítok potoka Javornice (V od obce Šípy až  
SZ od ob. Slatina na Rakovnicku). 

ZP-20 – úzký pás lesa mezi poli bez zvláštního významu, bez pasti (JZ od obce Studená  
na Rakovnicku). 

ZP-21 – niva Dolanského potoka, bez pasti (JJZ od obce Studená na Rakovnicku). 
ZP-22 – niva Dolanského potoka (VJV od obce Hlince na Rakovnicku). 
ZP-23 – niva potoka Radubice v okolí osady Rybárna (část ob. Hřešihlavy na Rakovnicku). 
ZP-24 – niva Bezejmenného levého přítoku potoka Radubice – bez pasti (při JV okraji ob.  

Hřešihlavy). 
ZP-25 – relativně dlouhý úsek vedoucí lesem nebo přes porosty kolem meandrujícího Radnického  

potoka a jeho přítoků (S-ZSZ od obce Svinná na Rakovnicku). 
ZP-26 – úsek vede lesem, pouze v JZ části se dotýká nivy Bezejmenného pravostranného přítoku  



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                    
140 

 

 

Berounky – bez pasti, ale se zjištěnou kolonií mravenců rodu Fromica (SZ od Němčovic  
na Rokycansku). 

ZP-27 – niva Radnického potoka, les, louky (J-JZ od ob. Kamenec na Rokycansku). 
ZP-28 – pole, louky, les, remízky a niva Hlohovického potoka (při V okraji obce Kamenec  

na Rakovnicku). 
ZP-29 – údolí Berounky s odpovídajícími variabilními biotopy (mezi ob. Kaceřov a Čivice). 

Poznámka: Zde byly umístěné 2 zemní pasti (ZP-29A a ZP-29B).  
ZP-30 – niva levostranného Bezejmenného přítoku Berounky (S od ob. Kostelec na Plzeňsku). 
ZP-31 – smíšený les a vodoteč Točínského potoka (JZ od ob. Kostelec na Plzeňsku). 
ZP-32 – okolí Berounky a smíšený les (SZ od obce Chrást na Plzeňsku. 

Poznámka: Zde byly umístěné 2 zemní pasti (ZP-32A a ZP-32B). 
Celkem byly vyhodnoceny 4 sběry.  

Zoologicko–botanická charakteristika 
V trase vedení bylo vymezeno celkem 33 zoologicko-botanických lokalit, které zahrnují širokou 

škálu biotopů s dominantními botanickými druhy. Mezi zoologicko-botanické lokality byly zahrnuty 
řeky a jejich široké nivy, veškeré významné toky s břehovou vegetací, lesní porosty, mokřady, louky 
a křoviny, tak aby byl podchycen charakter rostlinstva v celém koridoru vedení. V Biologickém 
hodnocení (viz Příloha č. 8) je pod charakteristikou lokality uveden výčet zvláště chráněných druhů 
živočichů, kteří zde byli zachyceni nebo jsou uváděni v nálezové databázi Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR NDOP.   
Kompletní přehled jednotlivých skupin zjištěných druhů obratlovců s podrobnostmi o početnosti 
a charakteru výskytu je uveden v Biologickém hodnocení (viz Příloha č. 8). 
V následujícím přehledu jsou uvedeny jen zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů dle zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném 
znění. Zvláště chráněné druhy živočichů jsou označeny zkratkami KO (kriticky ohrožené), SO (silně 
ohrožené), O (ohrožené) a uvedena lokalita jejich výskytu. 

Tabulka č. 30  Zvláště chráněné druhy obratlovců 

Druh České jméno Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Accipiter nisus krahujec obecný SO 1,8 
Acrocephalus arundinaceus rákosník velký SO 2,32 
Aegolius funereus sýc rousný SO 1,5 
Alcedo atthis ledňáček říční SO 2,29,32 
Apus apus  rorýs obecný  O 2,29,32 
Bombycilla garrulus brkoslav severní O 14 
Botaurus stellaris bukač velký KO 2 
Ciconia ciconia čáp bílý O 19 
Ciconia nigra čáp černý SO 2,14,19 
Circus aeruginosus moták pochop O 0,2,11,12,14,18 
Circus cyaneus moták pilich SO 17 
Circus pygargus moták lužní SO 10 
Corvus corax krkavec velký O 2,11,18,32 
Coturnix křepelka polní SO 19 
Coturnix křepelka polní SO 2 
Egretta alba volavka bílá SO 0,1,2 
Gallinago bekasina otavní SO 0 
Hirundo rustica vlaštovka obecná O 2,5,9,11,19,24,32 
Jynx torquilla krutihlav obecný SO 14 
Lanius collurio ťuhýk obecný O 2,3,5,9,11,16,19,28 
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Druh České jméno Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Lanius excubitor ťuhýk šedý O 12 
Locustella luscinioides cvrčilka slavíková O 10 
Luscinia megarhynchos slavík obecný O 32 
Luscinia svecica slavík modráček SO 2 
Mergus merganser morčák velký KO 32 
Miliaria calandra strnad luční KO 24,11 
Milvus milvus luňák červený KO 2,14,16,19 
Motacilla flava konipas luční SO 19 
Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý O 14 
Nycticorax nycticorax kvakoš noční SO 2 
Oriolus oriolus  žluva hajní  SO 14,19,32 
Panurus biarmicus sýkořice vousatá SO 2 
Podiceps cristatus potápka roháč O 2,18, 29, 32 
Rallus aquaticus chřástal vodní SO 2 
Saxicola rubetra bramborníček hnědý O 19 
Scolopax rusticola sluka lesní O 11,14 
Sylvia nisoria pěnice vlašská SO 2 
Tachybaptus ruficollis potápka malá O 12, 29, 32 
Tringa ochropus vodouš kropenatý SO 13 

Tabulka č. 31  Zvláště chráněné druhy obojživelníků a plazů 

Druh České jméno Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Anguis fragilis slepýš křehký SO 11,15,18,19, 23,28,29,32 
Bombina bombina kuňka obecná SO 2,10 
Bombina variegata  kuňka žlutobřichá SO 22,23,30 

Bufo bufo ropucha obecná O 8,9,10,12,14,18, 
19,24,29,31,32 

Bufo viridis ropucha zelená SO 2 
Coronella austriaca užovka hladká SO 18,19,23,28 

Lacerta agilis ještěrka obecná  SO 3,4,5,7,9,11,12, 
19,24,29,31,32, 28,29,31 

Lisstotriton alpestris čolek horský SO 18 
Lisstotriton vulgaris čolek obecný SO 2,10,18,32 
Natrix natrix užovka obojková O 16,18,19,23 
Natrix natrix užovka obojková O 2,28,29,32 
Pelobates fuscus blatnice skvrnitá SO 10 
Pelophylax esculenta 
synklepton skokan vodní synklepton SO 32 

Pelophylax lessonae skokan krátkonohý SO 10 
Pelophylax ridibunda skokan skřehotavý KO 2,23 
Rana dalmatina skokan štíhlý SO 8,18,32 
Salamandra salamandra mlok skvrnitý SO 18 
Salamandra salamandra mlok skvrnitý SO 19,24,32 
Triturus cristatus čolek velký SO 2,32 
Vipera berus zmije obecná KO 5,18,19,28 
Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO 18 

Tabulka č. 32  Zvláště chráněné druhy savců  

Druh České jméno Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Barbastella barbastellus netopýr černý KO 18,29 
Castor fiber bobr evropský SO 23,29,32 
Eptesicus serotinus netopýr večerní SO 18 
Lutra lutra vydra říční SO 2,10,13,29 
Myotis daubentonii netopýr vodní SO 24 
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Druh České jméno Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Myotis myotis netopýr velký KO 18,29 
Myotis mystacinus netopýr vousatý SO 12 
Myotis mystacinus netopýr vousatý SO 24 
Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý SO 24 
Plecotus auritus netopýr ušatý SO 24 
Plecotus auritus netopýr ušatý SO 9,10,14,28,29 
Plecotus austriacus netopýr dlouhouchý SO 9,12,14,18,29 

Tabulka č. 33 Zvláště chráněné druhy členovců 

Druh České jméno Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Astacus astacus rak říční KO 32 
Cicindela campestris svižník polní  O 2 
Maculinea nausithous modrásek bahenní SO 28 
Maculinea teleius modrásek očkovaný SO 28 
Osmoderma barnabita páchník hnědý SO 32 
Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý O 8 

V rámci posuzovaného území byly zjištěny další druhy obratlovců, kteří nejsou zařazeni v žádné 
kategorii zvláště chráněných druhů. Kompletní seznam těchto druhů je uveden v Biologickém 
hodnocení (viz Příloha č. 8). 

Determinace entomologického materiálu ze zemních pa stí umíst ěných v trase vedení 
Determinace entomologického materiálu vybraných skupin brouků a mravenců ze zemních pastí 
z roku 2015 včetně katalogu druhů zjištěných v jednotlivých zemních pastech je uvedena 
v Biologickém hodnocení (viz Příloha č. 8). Seznam druhů je pouze ve vědeckých názvech, protože 
pojmenování v češtině je problematické nebo neexistuje. 
V rámci biologického průzkumu se hodnocení zaměřilo zejména na druhy patřící mezi zvláště 
chráněné ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, resp. 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění a to zejména na: 

• Bombus spec, 

• Brachinus crepitans L., 1758, 

• Formica fusca L., 1758, 

• Formica rufa L., 1758. 

Ze zvláště chráněných druhů se podařilo potvrdit tyto druhy: 
Brachinus crepitans – Ohrožený druh. Druh byl dosud nalezen v několika exemplářích. Obecně 
se jedná o běžný druh. Vyhledává suchá až polovlhká stanoviště bez zastínění jako jsou louky, 
pastviny stepi, pole, okolí polních a lučních cest apod. od nížin do podhůří. 
Formica cunicularia, Formica rufa – Ohrožený druh. Druh vyhledává otevřená osluněná 
stanoviště, jako jsou pastviny, stepi, louky, ale proniká i do intravilánů obcí i měst. Není výjimečný 
na železničních a dálničních náspech, na okrajích listnatých lesů od nížin do hor. Hnízda se 
nacházejí pod kameny nebo v hlinitých kupkách, někdy prorostlých trávou nebo jiným materiálem. 

Druhy rodu Bombus  (čmelák), které byly v zemních pastech zastiženy, většinou hnízdí pod zemí 
a nehrozí jim proto bezprostřední nebezpečí zániku v daném prostoru. V případě realizace 
podzemního kabelového vedení dojde ke kompletní likvidaci naprosté většiny původních 
organismů, které jsou reprodukčně nebo jinak vázány na prostor v trase vedení. 
U zbývajících druhů, spadajících do obecné ochrany (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění), 
sice nelze v rámci výstavby a provozu záměru vyloučit negativní ovlivnění na úrovni jedinců 
(usmrcování, zábor biotopu apod.), negativní ovlivnění na úrovni populací, ale nelze předpokládat.     
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Pro zachování cennějších biotopů, na něž jsou vázány bioindikačně významnější druhy, a pro 
zachování migračních koridorů je vhodné omezit zábor biotopů v okolí vodotečí.   
V rámci provedeného zoologického průzkumu bylo na zkoumané ploše zjištěno terénním 
průzkumem a pomocí nálezové databáze AOPK ČR NDOP celkem 212 druhů živočichů: 
- obratlovci: celkem 145 druhů - z toho 101 druhů ptáků, 13 druhů obojživelníků, 6 druhů plazů 
a 25 druhů savců (ryby /Pisces/ nebyly předmětem průzkumu). 
- bezobratlí: celkem 67 druhů - z toho 24 druhů střevlíkovitých a 43 druhů z ostatních (vybraných) 
skupin. 

C.II.5.2 Flóra a ekosystémy 

Botanický průzkum byl zpracováván formou terénních pochůzek se zaznamenáváním 
vyskytujících se významnějších druhů, především však společenstev. Botanické hodnocení bylo 
prováděno během vegetační sezóny. V celé délce vedení byly vymezeny druhově bohatší 
botanické lokality, aby bylo možné popsat rostlinstvo i biotopy na jednotlivých stanovištích 
a zhodnotit vliv záměru. Lokalizace jednotlivých botanických lokalit je zakreslena na přiložených 
mapách a je shodná se zoologickými. Názvy taxonů cévnatých rostlin jsou uvedeny dle Kubáta 
(2010). Klasifikace biotopů v zájmové lokalitě je charakterizována na základě Katalogu biotopů 
(Chytrý et. al. 2010). 

Zoologicko–botanická charakteristika 

V trase vedení bylo vymezeno celkem 33 zoologicko-botanických lokalit, které zahrnují širokou 
škálu biotopů s dominantními botanickými druhy. Mezi zoologicko-botanické lokality byly zahrnuty 
řeky a jejich široké nivy, veškeré významné toky s břehovou vegetací, lesní porosty, mokřady, louky 
a křoviny, tak aby byl podchycen charakter rostlinstva v celém koridoru vedení. V Biologickém 
hodnocení (viz Příloha č. 8) je uveden podrobný popis jednotlivých vymezených botanických lokalit. 
V Biologickém hodnocení (viz Příloha č. 8) je pod charakteristikou lokalit uveden výčet zvláště 
chráněných druhů živočichů, kteří zde byli zachyceni nebo jsou uváděni v nálezové databázi 
Agentury ochrany přírody a krajiny NDOP.   

Přehled biotop ů v trase vedení 
V trase vedení se střídají lesní porosty, luční enklávy, potoční a říční nivy se zemědělskou krajinou. 
Hlavní součástí průseků pod elektrickým vedením jsou keřové formace, náletové dřeviny 
a paseková vegetace.  

V trase vedení dle Katalogu biotopů ČR (2010) převažují biotopy ovlivněné člověkem, jsou to: 

X2 – intenzivně obhospodařovaná pole 

X5 – intenzivně obhospodařované louky  

X7 – ruderální bylinná vegetace mimo sídla 

X8 – křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy 

X9A – lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami 

X11 – plochy s pasekovou vegetací 

X12 – nálety pionýrských dřevin 

X14 – vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace 

V trase vedení se zachovaly lokality, které inklinují k přírodním biotopům. Kompletní přehled 
jednotlivých biotopů a jejich charakteristika je uvedena v Biologickém hodnocení (viz Příloha č.8). 
V následujícím přehledu je uveden stručný soupis s názvy biotopů. 
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Tabulka č. 34 Přehled biotopů v trase vedení 

Kód a název biotopu  Lokalita, výskyt  

V4 Makrofytní vegetace vodních toků 23, 29, 32 
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod  2 
M1.4 Říční rákosiny 29 
M1.5 Pobřežní vegetace potoků 13 
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace 1 
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 19, 29 
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky na úpatí svahů a luk v okolí řek v celé délce trasy vedení 
T1.6 Vlhká tužebníková lada 28 
T3.3D Úzkolisté suché trávníky 5 
T3.5B Acidofilní suché trávníky 14, 27 
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd 14, 27, 28 
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů 28 
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny v trase vedení 

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy v celém koridoru jako doprovodný u vodních toků a jejich 
přítoků 

L3.1 Hercynské dubohabřiny  11, 18, 29 
L4 Suťové lesy 29 
L5.4 Acidofilní bučiny 29 
L7.1 Suché acidofilní doubravy 8, 15 

Významné botanické lokality  
V trase vedení se nacházejí lokality, které jsou chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění. Záměr zdvojení vedení kříží jedno velkoplošné zvláště chráněné 
území a tři evropsky významné lokality. 

a) velkoplošná zvlášt ě chrán ěná území 

CHKO Křivoklátsko (lokalita č. 19) 
Předmětem ochrany v CHKO Křivoklátsko, která se rozkládá na ploše o cca 63 000 ha, je ochrana 
všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření 
vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření 
včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního 
a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, 
architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. 
Bohatství a zachovalost celé oblasti je podmíněno mnoha přírodními prvky i historickými 
souvislostmi. Mezi nejdůležitější patří velká členitost terénu Křivoklátské vrchoviny, pestrá 
geologická stavba, údolní fenomén řeky Berounky, různorodá orientace stanovišť ke světovým 
stranám, typy půd, klimatické podmínky i historický vývoj osídlování. Strmé a nepřístupné stráně 
údolí řeky Berounky jsou kryty přirozenými lesními porosty, místy prostupují skalní výchozy 
s typickou teplomilnou florou a faunou. V oblasti se vyskytuje hluboké, místy až kaňonovité údolí, 
které v blízkosti řeky vytváří teplejší mezoklima. Naproti tomu oboustranné přítoky Berounky vytváří 
úzce zaříznutá údolí. Teplota na dně údolí je po většinu roku velmi nízká, což odpovídá podmínkám 
podhorských až horských území. Teplotní inverze, která je pro oblast Křivoklátsko typický jev, je 
jednou z hlavních příčin vysoké druhové rozmanitosti zdejší přírody. 

b) evropsky významné lokality  

EVL Berounka (lokalita č. 23, 29) 
V řece se nacházejí cenné porosty makrofyt (biotop V4A), které však nejsou předmětem ochrany; 
místy se v návaznosti na stávající průseky nacházejí cenné lesní porosty (mozaika listnatých lesů 
v prudkém svahu nad řekou – suťový les, jedliny, dubohabřiny), nejsou však v místech průchodu 
vedení chráněny v rámci EVL. Každopádně nedojde k ovlivnění porostů makrofyt ani lesních 
biotopů. 
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EVL Doupovské hory (lokalita č. 2) 
V místě průchodu vedení se nenachází žádný z předmětů ochrany EVL. 

EVL Kamenec (lokalita č. 28) 
Ochrana druhů modráska bahenního a modráska očkovaného (Maculinea nausithous, resp. 
M. teleius) a jejich biotopů (niva Radnického potoka). Cenná a regionálně významná xerotermní 
druhově pestrá travinobylinná společenstva (tzv. Kamenecké stepi) nejsou zařazena jako předmět 
ochrany.  
V přehledu uvedeném v Biologickém hodnocení (viz Příloha č. 8) je uveden soupis druhů, které se 
nacházejí ve vymezených botanických lokalitách. Vzhledem k rozsahu území jsou v seznamu 
uvedeny pouze ty druhy, které se nacházejí v trase vedení a jeho ochranném pásmu, dotýká se 
jich záměr zdvojení vedení. Nomenklatura taxonů cévnatých rostlin dle „Klíč ke květeně České 
republiky“ (Kubát K. 2002). Rostliny jsou přiřazeny dle vyhlášky č. 395 /1992 Sb. v platném znění, 
mezi zvláště chráněné druhy a nebo dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR.  
Mezi zvláště chráněné druhy rostlin dle zákona č. 114/1992 Sb., resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
v platném znění, patří následující botanické druhy. 

Tabulka č. 35  Zvláště chráněné druhy rostlin 

Český název Latinský název Stupeň ochrany 
či ohrožení Lokalizace 

pcháč bezlodyžný Cirsium acaule C4a EVL Kamenec 

netřesk výběžkatý pravý 
Jovibarba globifera subsp. 
globifera 

C3 EVL Kamenec 

jehlice plazivá Ononis repens C3 EVL Kamenec 

zimostrázek nízký Polygala chamaebuxus C3, O zjištěn jen v OP EVL 
Kamenec 

ostružiník šedavý Rubus canescens C3 EVL Kamenec 
jetel alpínský Trifolium alpestre C4a EVL Kamenec 
upolín nejvyšší Trollius altissimus C3, O EVL Kamenec 

Z celkového počtu cca 207 druhů zjištěných vyšších cévnatých rostlin jsou dva druhy zařazené 
mezi druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. 
Jedná se o zimostrázek nízký (Polygala chamaebuxus) – ohrožený druh a upolín nejvyšší (Trollius 
altissimus), oba nalezené se nacházejí na území EVL Kamenec.  

Zimostrázek nízký - zaznamenán v blízkém okolí EVL (cca 200 m jižně), na suché stráni 
v navrženém ochranném pásmu PP Kamenec (p. č. 501/45). Realizací záměru nebude dotčen. 
Upolín nejvyšší -  se vyskytuje v množství cca 4 trsů v porostu vlhké louky v nivě Radnického 
potoka. Silnější populace (minimálně kvetoucích 30 trsů) se však vyskytuje i v navrženém 
ochranném pásmu vyhlašované přírodní památky u silnice (na pozemcích p. č. 1487/4 a 1483). 
Obě lokality nebudou výstavbou vedení dotčeny. 

Z Červeného seznamu ohrožených druhů zde dále byly zjištěny:  

• Kategorie C3 ohrožené: netřesk výběžkatý pravý (Jovibarba globifera subsp. Globifera), 
jehlice plazivá (Ononis repens), ostružiník šedavý (Rubus canescens). 

• Kategorie C4a téměř ohrožené: pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), jetel alpínský (Trifolium 
alpestre). Ani tyto druhy by neměly být záměrem zasaženy. 

C.II.6. Krajinný ráz 
V rámci Dokumentace bylo zpracováno Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha č. 10). 
Cílem této studie je zhodnotit stavbu z hlediska míry jeho konfliktnosti s hodnotami krajinného rázu, 
tedy z hlediska míry zásahu do krajinného rázu.  
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Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umísťování 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.“  

Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je rozděleno do tří etap: 

• Vymezení hodnoceného území.  

• Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa. 

• Posouzení zásahu do krajinného rázu. 
Vymezení hodnoceného území 
Posouzení vychází z údajů navrhovaného záměru. Jedná se o plošný rozsah, možné fyzické 
zásahy do charakteru krajiny, vizuální, sluchové nebo čichové vjemy a možné související dopady 
na krajinu. 

Vymezení oblastí a míst krajinného rázu 
Vymezením oblastí a míst krajinného rázu se rozumí obecná charakteristika širšího území a jeho 
zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, vegetační kryt, osídlení, kultura 
a historie). Obecná charakteristika slouží ke zjištění širších krajinných souvislostí navrhovaného 
záměru a současně k identifikaci obecných rysů v oblasti krajinného rázu. 

Vymezení potencionálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) 
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují 
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu – takové území označujeme jako 
potencionálně dotčený krajinný prostor (PDoKP).  

Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace 

• Pro každou z charakteristik krajinného rázu v dotčeném prostoru je třeba: 
- specifikovat znaky, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu, 
- identifikovat důležité rysy prostorových vztahů a krajinné scény, 
- identifikovat estetické hodnoty, 
- klasifikovat nalezené znaky podle jejich projevu (pozitivní, neutrální, negativní), významu 

(zásadní, spoluurčující, doplňující) a cennosti (jedinečné, význačné, běžné).  

• Znaky přírodní charakteristiky. 

• Přítomnost pozitivních hodnot přírodní charakteristiky v PDoKP může být indikována 
přítomností cenností, chráněných dle jiných částí zákona (např. ZCHÚ, EVL). 

• Znaky kulturní a historické charakteristiky mohou být v přítomnosti, charakteru, struktuře 
a vizuálním projevu prvků a jevů. 

• Přítomnost pozitivních hodnot v dotčeném krajinném prostoru je též indikována, resp. 
objektivizována přítomností architektonických a památkových hodnot. 

• Estetické hodnoty krajiny jsou spoluvytvářeny: prostorovými vztahy a uspořádáním krajinné 
scény a harmonií vztahů a měřítka. 

• Znaky prostorových vztahů a uspořádání krajinné scény. 

• Znaky harmonických vztahů v krajině a harmonického měřítka mohou tkvět zejména v souladu 
lidských činností v krajině, tedy v souladu znaků a jevů přírodní a kulturní charakteristiky. 

• Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v krajinném prostoru, nemají stejný 
význam. Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo hodnoty v celkovém výrazu krajiny. 
Význam stanovujeme ve třech stupních: I. zásadní, II. spoluurčující, III. doplňující. 
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• Klasifikace cennosti znaků. Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány 
v dotčeném krajinném prostoru, nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. Některé z nich 
můžeme proto označit jako jedinečné, jiné jako význačné nebo běžné. 

• Klasifikace pozitivních a negativních projevů znaků. Každá charakteristika, která 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, příp. neutrální. 

Hodnocení krajinného rázu dané oblasti 

Oblast krajinného rázu 
Posuzovaná oblast krajinného rázu zahrnuje široké území, které je dáno vedením zvn. Vede 
od Podkrušnohorské oblasti v okolí Kadaně a Podbořan. Jižním směrem přechází do zvlněné 
lesozemědělské krajiny Plzeňské pahorkatiny.  
Začátek koridoru vedení zahrnuje tektonickou sníženinu Žatecké pánve, která je ze západu 
lemována Doupovskými horami. Dominantou území je vodní nádrž Nechranice. U obce Čejkovice 
kříží říčku Liboc a Kněžické rybníky, které jsou součástí EVL Doupovské hory. Jedná se o rovinatou 
krajinu, která je zemědělsky využívaná. Překonává údolí říčky Blšanky, která je součástí 
Měcholupského úvalu a dostává se do Rakovnické pahorkatiny, která má zemědělský ráz 
s členitým povrchem. Vyznačuje se zaříznutými údolími s řadou úzkých zalesněných vrchů. 
U Jestřábího vrchu prochází krajinou přírodního parku Džbán. Z této harmonické krajiny přechází 
mezi obcemi Heřmanov a Petrovice do Rakovnické kotliny, která se vyznačuje převahou 
zemědělských pozemků. Z této oblasti koridor vedení směřuje do krajiny Křivoklátska, jejíž 
zalesněné horizonty tvoří ráz území. Nejmalebnějším územím je průchod koridoru vedení přes údolí 
Berounky mezi obcemi Hřešihlavy a Kaceřov. Zaříznuté údolí Berounky se zalesněnými svahy 
utváří specifický ráz a vyznačuje se harmonickými a estetickými hodnotami. Konec koridoru vedení 
se z údolí Berounky dostává do tzv. Kožlanské plošiny. Krajina je přehledná s převažujícím 
zemědělským charakterem. 
Z hlediska geomorfologie a reliéfu krajiny lze rozdělit krajinu do dvou oblastí. Na severu mezi TR 
Hradec u Kadaně a obcí Podbořany se jedná o Krušnohorskou soustavu s Podkrušnohořím. Ta se 
vyznačuje plochým pánevním dnem a zemědělským charakterem krajiny. Od říčky Blšanky se reliéf 
zvedá do Poberounské soustavy a celku Plzeňské pahorkatiny. Dominantou tohoto území je 
meandrující tok Berounky.  
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Obrázek č. 41 Geomorfologické členění zájmového území 

  
(Zdroj: Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, Kavková M. a kol., 2016) 

Trasa vedení od TR Hradec u Kadaně po TR Chrást náleží do čtyř bioregionů. Pouze okrajově a to 
v místě u TR Hradec u Kadaně zasahuje trasa vedení do hranice 1.13 Doupovského bioregionu . 
TR Hradec u Kadaně se nachází v nereprezentativní části tohoto bioregionu. Jedná se o 
přechodové území mezi pánevní oblastí a Doupovskými horami. Poměrně značné území zaujímá 
1.1. Mostecký bioregion, pro který jsou typické plošiny se zaříznutými, mělkými údolími. Jedná se 
o území mezi Nechranickou přehradou a obcí Děkov. Bioregion náleží k nejteplejším a nejsušším 
oblastem ČR. Převažuje 2. vegetační stupeň. V současnosti je charakterizován velkoplošnými 
antropocenózami, převažuje orná půda. Bioregion je tvořen neogenní pánví vyplněnou jílovitými a 
písčitými sedimenty. V oblasti Kryr vystupuje svrchní červené souvrství permokarbonu. Jižně od 
obce Děkov směrem k obci Petrovice prochází koridor vedení 1.16 Rakovnicko-Žlutickým 
bioregionem. Bioregion je tvořen rozvodními plošinami a plochými kotlinami na žulách a břidlicích. 
Vlivem převažujících chudých podkladů je bioregion nepříliš vyhraněný, mezofilní, s hercynskou 
biotou. Zastoupen je 3. dubovo-bukovým a 4. bukovým vegetačním stupněm s převahou prvků 
acidofilních doubrav a borů. V současnosti převládá orná půda, v lesích kulturní smrčiny. Koridor 
vedení prochází západním cípem 1.19 Křivoklátským bioregionem , který náleží do celku Plaská 
pahorkatina a je protažen ve směru JZ – SV. Typická část bioregionu je tvořena vrchovinou, 
zájmové území pahorkatinou. Osu území tvoří zaříznuté údolí Berounky a jejích přítoků. Biota 
náleží do 2. až 4. vegetačního stupně. Výrazný údolní fenomén podmiňuje přítomnost pestré 
mozaiky společenstev. Koridor vedení prochází plošinou s převahou polí, významně zachovalá 
lesní společenstva se v dané části nenacházejí.  

Vymezení potencionáln ě dot čených prostor ů (PDoKP) v rámci vymezeného zájmového 
území 

Pro zhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz bylo zájmové území rozděleno na tzv. potencionálně 
dotčené krajinné prostory (PDoKP). Jsou to území, kde se projevují bezprostřední fyzické vlivy 
záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové a jiné. Dotčené krajinné 
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prostory se vyznačují specifickými rysy krajinného rázu a charakteristickým obrazem krajiny. Jeho 
typické znaky jsou vnímány zblízka. V zájmovém koridoru bylo vymezeno 6 potencionálně 
dotčených krajinných prostorů, jejich podrobný popis je uveden v Příloze č. 10. 

Identifikace znak ů krajinného rázu a jejich klasifikace 

Přítomnost složek a prvků přírodní povahy 

Vodní toky  
Vodní prvky se na krajinném rázu podílejí významně. Řeka Berounka protékající zaříznutým údolím 
je významným krajinným fenoménem oblasti. Je to dominantní prvek, který utváří modelaci reliéfu 
v jižní části koridoru vedení. Trasa vedení mimo údolí Berounky kříží dalších 37 vodních toků. Mezi 
nejvýznamnější toky, které se podílejí na krajinném rázu, patří říčka Liboc a Leska, které jsou 
součástí EVL Doupovské hory a jsou přírodním liniovým prvkem v této zemědělské oblasti. Řeka 
Blšanka protéká mělkým údolím Měcholupského úvalu a tvoří významný liniový prvek mezi 
chmelnicemi. Rakovnický a Petrovický potok s mělkou nivou rozčleňují rozsáhlé zemědělské 
pozemky mezi obcemi Pšovlky a Petrovice. V západním okraji CHKO Křivoklátsko se na krajinném 
rázu podílí říčka Javornice, protékající zaříznutým údolím u Uhrovic Mlýna.  

Lesy  
Lesy se podílejí na krajinném rázu vymezené oblasti, ale nejsou dominantním prvkem a zásadním 
znakem. Větší část přirozeného lesního krytu tvoří dubohabrové háje, jejich druhová skladba 
i struktura je však na převážné části území ovlivněna lesními zásahy včetně častých převodů 
na smrkové monokultury. Poměrně zachovalé dubohabrové a suťové lesy jsou soustředěny 
na svazích údolí Berounky. V údolí menších toků a jejich přítoků se nacházejí jasanovo-olšové luhy 
s typickým podrostem. 

Mokřady a rybníky 
Mokřady a rybníky se okrajově podílejí na krajinném rázu vymezeného koridoru vedení. Nejsou 
dominantními prvky, jsou to plošné a bodové biotopy zvyšující druhovou biodiverzitu území. Mezi 
významné rybníky patří  Dolní Kněžický a Horní Kněžický rybník u obce Kněžice.  

Indikátory a p řítomnost území zvýšené p řírodní hodnoty krajinného rázu 

Přítomnost znaků přírodní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností 
standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. V následujícím přehledu jsou podrobně charakterizovány vymezené PDoKP 
z hlediska přírodní hodnoty.  

PDoKP 1 Ho řenice – Blšany 

Tabulka č. 36 PDoKP 1 Hořenice - Blšany 

A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot p řírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 
A.1.1 Přítomnost národního parku (NP)   X 
A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)   X 
A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)    X 
A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP)    X 
A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR)    X 
A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP)    X 
A.1.7 Přítomnost EVL sítě Natura 2000 X   
A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000   X 
A.1.9 Přítomnost přírodního parku    X 
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES  X   
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X   
A.1.7 CZ 0424125 Doupovské hory 



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                    
150 

 

 

A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot p řírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 
Předmětem ochrany jsou lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích; smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy; nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion; polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích; extenzivní sečené louky nížin až 
podhůří; bučiny asociace Asperulo-Fagetum; lokalita čolka velkého, hnědáska chrastavcového, koniklece otevřeného, 
kuňky ohnivé, lososa obecného, netopýra černého, netopýra velkého.  
Vedení zvn přechází říčky Liboc a Leska, které jsou součástí této EVL.  
A.1.10. Přítomnost prvk ů ÚSES 
NRBK K 42  Úhoš ť – Stroupe č  vymezený po zemědělských pozemcích v k.ú. Libědice, Přeskaky 
RBC 1684 Čejkovice – vymezený v údolí říčky Liboc, k.ú. Přeskaky 
RBC 1518 Kli čín - vymezený u Horního Kněžického rybníka, k.ú. Kněžice u Podbořan 
RBC 1516 Zákrut Blšanky – vymezený v Meandru Blšanky, k.ú. Blšany 
RBK 1080Kli čín – Lesík Homole , k.ú. Kněžice u Podbořan 
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP) 
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb., v platném znění jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky 
a lesy. V hodnoceném PDoKP trasa vedení kříží vodní toky Liboc, Lesku, Blšanku, rybníky Horní a Dolní Kněžický 
rybník, lesní porost s vrchem Vamberk. 

PDoKP 2   Sob ěchleby – D ěkov 

Tabulka č. 37 PDoKP 2   Soběchleby – Děkov 

A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot p řírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 
A.1.1 Přítomnost národního parku (NP)   X 
A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)   X 
A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)    X 
A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP)    X 
A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR)    X 
A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP)    X 
A.1.7 Přítomnost EVL sítě Natura 2000   X 
A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000   X 
A.1.9 Přítomnost přírodního parku  X   
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES  X   
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) (X)   
A.1.9. Přírodní park Džbán 
Park o rozloze 41 600 ha se rozkládá mezi městy Žatec, Louny, Slaný a Rakovník. Cílem ochrany je zachování unikátní 
krajiny džbánské křídové tabule s ohledem na členitost území a charakteristickým zastoupením rostlinných a 
živočišných druhů. Místy se vyskytují nápadně červené půdy, které jsou využívány pro pěstování chmele. Přírodní park 
je lesním územím doubravního stupně, kde se střídají kyselé buko-dubové lesy, borové doubravy i habrové doubravy.  
Vedení zvn prochází JZ cípem přírodního parku, vede po zemědělských pozemcích. 
A.1.10. Přítomnost prvk ů ÚSES 
NRB K 53, k.ú. Děkov a Hořovičky. NRBK vede v místě křížení s vedením zvn po zemědělských pozemcích.  
A.1.11. Významné krajinné prvky 
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy. 
V hodnoceném PDoKP trasa okrajově kříží lesní porosty.  

PDoKP 3   Heřmanov – Petrovice 

Tabulka č. 38 PDoKP 3   Heřmanov – Petrovice 

A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot p řírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 
A.1.1 Přítomnost národního parku (NP)   X 
A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)   X 
A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)    X 
A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP)    X 
A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR)    X 
A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP)    X 
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A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot p řírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 
A.1.7 Přítomnost EVL sítě Natura 2000   X 
A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000   X 
A.1.9 Přítomnost přírodního parku    X 
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES  X   
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X   
A.1.10. Přítomnost prvk ů ÚSES 
RBC 1499 v k.ú. Pšovlky 
RBK 1095 v k.ú. Pšovlky a Šanov u Rakovníka 
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP) 
a) Významný krajinný prvek registrovaný VKP Petrovický strá ň – lokalita o rozloze 1,6 ha, cca 500 JV od obce 
Petrovice. Skalní výchoz s xerotermními druhy rostlin a živočichů, významná druhová diverzita. 
b) Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy. 
V hodnoceném PDoKP dominují vodní toky: Rakovnický potok, Řeřišský potok, Petrovický potok.   

PDoKP 4   Příčina – Holovousy 

Tabulka č. 39 PDoKP 4   Příčina – Holovousy 

A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot p řírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 
A.1.1 Přítomnost národního parku (NP)   X 
A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO) X   
A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)    X 
A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP)    X 
A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR)    X 
A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP)    X 
A.1.7 Přítomnost EVL sítě Natura 2000   X 
A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000   X 
A.1.9 Přítomnost přírodního parku    X 
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES  X   
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X   
A.1.2 Přítomnost CHKO K řivoklátsko 
Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření 
vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků 
a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve 
vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. 
Vedení zvn prochází západním okrajem CHKO Křivoklátsko. Stožáry jsou umístěny převážně na zemědělských 
pozemcích. Při průchodu CHKO Křivoklátsko je variantně uvažováno s kabelovým vedením. 
A.1.10. Přítomnost prvk ů ÚSES 
RBK 1155 Šípský mlýn – Ostrý vrch, k.ú. Kralovec a Šípy  
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP) 
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy. 
V hodnoceném území se nacházejí: Šípský potok, Javornice. Lesní porosty v údolích toků. 

PDoKP 5 Hřešihlavy – Olešná 

Tabulka č. 40 PDoKP 5 Hřešihlavy – Olešná 

A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot p řírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 
A.1.1 Přítomnost národního parku (NP)   X 
A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)   X 
A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)  (X)   
A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP)    X 
A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR)    X 
A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP)  X   
A.1.7 Přítomnost EVL sítě Natura 2000 X   
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A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot p řírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 
A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000   X 
A.1.9 Přítomnost přírodního parku  X   
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES  X   
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X   
A.1.5. Přítomnost p řírodní rezervace NPR Chlumská strá ň (130) 
Přirozené lesní porosty tvořené hercynskými dubohabřinami, acidofilními doubravami, acidofilními a květnatými 
bučinami, suťovými lesy, jasanovo-olšovými luhy, bory a štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin a vzácné a 
ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu rostliny tisu červeného, včetně jejich 
biotopů. 
Vedení zvn nekříží NPR, v PDoKP se uplatňuje zalesněný hřeben ve vizuálních pohledech.  
A.1.6. Přítomnost p řírodní památky Kamenec (5700) 
Ochrana populace silně ohrožených druhů motýlů modráska bahenního a modráska očkovaného a jejich biotopy. 
A.1.7. Přítomnost EVL  
CZ 0323142 Berounka 
Předmětem ochrany je bolen dravý.  
CZ 0320029 Chlumská strá ň 
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 
Vedení zvn nekříží NPR, v PDoKP se uplatňuje zalesněný hřeben ve vizuálních pohledech. 
CZ CZ0323150 Kamenec 
Lokalita modráska bahenního a modráska očkovaného. 
A.1.9. Přítomnost p řírodních park ů 
Přírodní park H řešihlavská 
Přírodní park byl vyhlášen v roce 1978 na rozloze 1000 ha, nachází se na levém břehu Berounky, tvoří meandrující 
úsek se strmými zalesněnými svahy a kaňon Všehrdského potoka.   
Přírodní park Horní Berounka 
Přírodní park byl vyhlášen v roce 1995 na rozloze 5 000 ha. Jedná se o pruh o šířce cca 1 km, který se táhne podél 
řeky Berounky. Cílem ochrany je snaha o zachování ekologicky stabilního harmonického přírodního prostředí a 
specifického krajinného rázu se soustředěnými významnými přírodovědnými a estetickými hodnotami. Podloží dané 
oblasti je modelováno holocenní aluviální nivou Berounky.  
A.1.10. Přítomnost prvk ů ÚSES 
NBK K 50 Berounka , k.ú. Hřešihlavy, Hlince 
RBK 1156 Kalvárie, k.ú. Svinná u Hlohovic 
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP) 
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy. 
V hodnoceném území se nacházejí: vodní tok Berounka a její niva, Hlohovický potok, lesní porosty na svažitých 
stráních v údolí Berounky.  

PDoKP 6  Kace řov – Chrást 

Tabulka č. 41 PDoKP 6  Kaceřov – Chrást 

A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot p řírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 
A.1.1 Přítomnost národního parku (NP)   X 
A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)   X 
A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)    X 
A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP)    X 
A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR)    X 
A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP)    X 
A.1.7 Přítomnost EVL sítě Natura 2000   X 
A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000   X 
A.1.9 Přítomnost přírodního parku  X   
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES  X   
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X   
A.1.9. Přítomnost p řírodního parku 
Přírodní park Horní Berounka 
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A.1 Indikátory p řítomnosti hodnot p řírodní charakteristiky 
Přítomnost indikátoru  

ANO NE 
Přírodní park byl vyhlášen v roce 1995 na rozloze 5 000 ha. Jedná se o pruh o šířce cca 1 km, který se táhne podél 
řeky Berounky. Cílem ochrany je snaha o zachování ekologicky stabilního harmonického přírodního prostředí a 
specifického krajinného rázu se soustředěnými významnými přírodovědnými a estetickými hodnotami. Podloží dané 
oblasti je modelováno holocenní aluviální nivou Berounky. 
A.1.10. Přítomnost prvk ů ÚSES 
NRBK K 50 Berounka, k.ú. Chříč a Chrást 
RBC 1233 Háj, k.ú. Dolany u Plzně 
RBC 1433 Rybárna, k.ú. Kaceřov 
A.1.11 Významné krajinné prvky (VKP) 
Významnými krajinnými prvky dle zákona. č.114/1992 Sb. jsou veškeré vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy. 
V hodnoceném území se nacházejí vodní toky: řeka Berounka a její niva, lesní porosty. 

Přehled znak ů a hodnot charakteristik krajinného rázu 
V následujícím přehledu jsou uvedeny identifikace a klasifikace znaků (Vorel I., Kupka J., 2008). 
Přítomnost znaků přírodní a kulturní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností 
standardizovaných indikátorů a jsou uvedeny v bodech A.2. a B.2. Přítomnost pozitivních znaků 
a estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů pro pozorovanou krajinnou scénu je uvedena 
v bodě C.2. Přítomnost indikátoru pouze v dílčích scenériích nebo v části řešeného území je 
označena (X). Zastoupení hodnot a znaků je následující dle významu: XXX zásadní, XX 
spoluurčující, X doplňující; dle cennosti XXX jedinečný, XX význačný, X běžný, 0 nevyskytuje se. 

Tabulka č. 42 Charakteristika pro vymezené dotčené prostory PDoKP 1 – 3 úsek Hradec 
(Hořenice) - Petrovice 

 

Identifikované hlavní znaky a 
hodnoty KR 

Klasifikace znak ů 

Dle 
významu 

Dle 
cennosti 

Dle 
významu 

Dle 
cennosti 

Dle 
významu 

Dle 
cennosti 

A.2. 
Znaky a hodnoty 

přírodní charakteristiky 
KR 

PDoKP 1 Ho řenice - 
Blšany 

PDoKP 2 
Soběchleby-D ěkov 

PDoKP 3 Heřman.-
Petrovice 

A.2.1 Reliéf mírně zvlněný, 
tektonická sníženina  XX X 0               0 0 0 

A.2.2 
Reliéf pahorkatinný, mírně 
zvlněný se zaříznutými 
svahy údolí 

0 0 XX XX XX X 

A2.3 

Zaříznuté údolí Berounky 
s výrazným údolním 
fenoménem a zalesněným 
hřebenem 

0 0 0 0 0 0 

A.2.4 Řeka Berounka 
s břehovými porosty 0 0 0 0 0 0 

A.2.5 Mělké údolí toků X X XX X XX XX 

A.2.6 
Regulované řeky 
s břehovou vegetací X X X X X X 

A.2.7 
Vodoteče v zaříznutých 
údolích s břehovou 
vegetací 

0 0 XX X X X 

A.2.8 Přítomnost smíšených 
lesních porostů na svazích X X XX XX XX XX 

A.2.9 Skalní výchozy 
s xerotermní vegetací 0 0 0 0 XX XX 
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A.2.10 Přítomnost rybníků XX XX X X X X 

A.2.11 Extenzivně využívané 
louky  X X X X X X 

A.2.12 
Zemědělsky využívané 
pozemky – orná půda XXX X XXX XX XXX X 

B.2. 
Znaky a hodnoty kulturní 

a historické 
charakteristiky KR 

PDoKP 1 Ho řenice - 
Blšany 

PDoKP 2 
Soběchleby-D ěkov 

PDoKP 3 Heřman.-
Petrovice 

B2.1 

Přítomnost staré sídelní 
oblasti, kontinuálně 
osídlené, zemědělsky 
využívané 

X X XX XX XX XX 

B.2.2 Dochovaná struktura 
krajiny  X X XX XX XX XX 

B.2.3 
Dochované cenné 
architektonické objekty 
(kostely, kapličky) 

X X XX X XX XX 

B.2.4 Dochované objekty lidové 
architektury 

X X XX XX XX XX 

B.2.5 Kulturní dominanta   X X X X XX XX 

C.2 

Znaky estetických 
hodnot v č. 
harmonického m ěřítka a 
vztahů v krajin ě 

PDoKP 1 Ho řenice - 
Blšany 

PDoKP 2 
Soběchleby-D ěkov 

PDoKP 3 Heřman.-
Petrovice 

C.2.1 Zřetelné vymezení 
prostoru liniovými útvary XX X X X X X 

C.2.2 
Zřetelné vymezení 
prostoru terénním 
horizontem 

X X XX XX XX X 

C.2.3 Zřetelné vymezení 
prostoru okraji porostů X X XX XX XX X 

C.2.4 
Vymezení prostorů více 
horizonty  0 0 X X X X 

C.2.5 

Charakteristické průhledy 
a přítomnost míst 
panoramatického vnímání 
krajiny 

X X XX XX X X 

C.2.6 

Maloplošná struktura – 
mozaika drobných ploch a 
prostorů převažujícím 
přírodním charakterem 

0 0 X X 0 0 

C.2.7 

Maloplošná struktura -  
mozaika s výraznými 
prvky rozptýlené zeleně 
v krajině se zemědělským 
využitím 

X X XX XX X X 

C.2.8 
Maloplošná struktura 
s typickými červenými 
půdami 

0 0 XXX XXX 0 0 
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C.2.9 
Zřetelné linie morfologie 
terénu (horizonty, hrany, 
údolí ...) 

0 0 X X X X 

C.2.10 

Zřetelné linie vegetačních 
prvků (břehová vegetace, 
aleje, doprovodná zeleň 
atd.) 

X X XX XX XX X 

C.2.11 Zemědělské obce 
doplňující krajinu 

X X XX XX XX XX 

C.2.12 Přítomnost zřetelných 
terénních dominant (X) (X) X X X X 

C.2.13 
Přítomnost zřetelných 
architektonických  
dominant 

X X X X XX XX 

C.2.14 Neobvyklý tvar nebo druh 
dominanty 0 0 0 0 X X 

C.2.15 Přítomnost chmelnic 0 0 XX XX XX XX 

C.2.16 
Velkoplošná struktura 
průmyslových a 
zemědělských areálů 

XXX XX X X XX XX 

C.2.17 
Výrazný liniový útvar 
v krajině antropogenního 
typu 

XXX XX XXX XX XXX XX 

 

Tabulka č. 43 Charakteristika pro vymezené dotčené prostory PDoKP 4 – 6 Petrovice -  Chrást 

 
Identifikované hlavní znaky a 
hodnoty KR 

 

Dle 
významu 

Dle 
cennosti 

Dle 
významu 

Dle 
cennosti 

Dle 
významu 

Dle 
cennosti 

A.2. Znaky a hodnoty p řírodní 
charakteristiky KR 

PDoKP 4 Příčina-
Holovousy 

PDoKP 5 
Hřešihlavy-Olešná 

PDoKP 6 Kace řov-
Chrást 

A.2.1 Reliéf mírně zvlněný, 
tektonická sníženina  0 0 0 0 0 0 

A.2.2 
Reliéf pahorkatinný, mírně 
zvlněný se zaříznutými 
svahy údolí 

XX XX XXX XX XX XX 

A2.3 

Zaříznuté údolí Berounky 
s výrazným údolním 
fenoménem a zalesněným 
hřebenem 

0 0 XXX XXX XXX XX 

A.2.4 Řeka Berounka 
s břehovými porosty 0 0 XXX XX XXX XX 

A.2.5 Mělké údolí toků X X X X X X 

A.2.6 Regulované řeky 
s břehovou vegetací 

XX X X X X X 

A.2.7 
Vodoteče v zaříznutých 
údolích s břehovou 
vegetací 

XXX XX XXX XX XX XX 

A.2.8 Přítomnost smíšených 
lesních porostů na svazích XX XX XXX XXX XX XX 
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A.2.9 Skalní výchozy 
s xerotermní vegetací X X X X XXX XX 

A.2.10 Přítomnost rybníků X X X X X X 

A.2.11 
Extenzivně využívané 
louky  X X X X X X 

A.2.12 Zemědělsky využívané 
pozemky – orná půda XXX XX XXX XX XXX XX 

B.2. 
Znaky a hodnoty kulturní 

a historické 
charakteristiky KR 

PDoKP 4 Příčina-
Holovousy 

PDoKP 5 
Hřešihlavy-Olešná 

PDoKP 6 Kace řov-
Chrást 

B2.1 

Přítomnost staré sídelní 
oblasti, kontinuálně 
osídlené, zemědělsky 
využívané 

XX XX XX XX XX XX 

B.2.2 Dochovaná struktura 
krajiny  

XX XX XX XX XX XX 

B.2.3 
Dochované cenné 
architektonické objekty 
(kostely, kapličky) 

XX XX XX XX XX XX 

B.2.4 Dochované objekty lidové 
architektury XX XX XX XX XX XX 

B.2.5 Kulturní dominanta   XX XXX XX XX XX XX 

C.2 
Znaky estetických 

hodnot v č. harmonického 
měřítka a vztah ů v krajin ě 

PDoKP 4 Příčina-
Holovousy 

PDoKP 5 
Hřešihlavy-Olešná 

PDoKP 6 Kace řov-
Chrást 

C.2.1 
Zřetelné vymezení prostoru 
liniovými útvary X X X X X XX 

C.2.2 Zřetelné vymezení prostoru 
terénním horizontem X X X X X X 

C.2.3 Zřetelné vymezení prostoru 
okraji porostů X X X X X X 

C.2.4 Vymezení prostorů více 
horizonty  X X X X X X 

C.2.5 

Charakteristické průhledy a 
přítomnost míst 
panoramatického vnímání 
krajiny 

XX XX XX XX XX XX 

C.2.6 

Maloplošná struktura – 
mozaika drobných ploch a 
prostorů převažujícím 
přírodním charakterem 

XXX XX XXX XX XX XX 

C.2.7 

Maloplošná struktura -  
mozaika s výraznými prvky 
rozptýlené zeleně v krajině 
se zemědělským využitím 

XX XX XX XX XX XX 

C.2.8 
Maloplošná struktura 
s typickými červenými 
půdami 

XXX XX XX XX XX XX 
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Přehledný souhrn variability aktuálních stožár ů 
Většina stožárů je umístěna v rámci posouzeného koridoru, takže z hlediska jejich aktuální 
lokalizace při mírném posunu nebyly vyhodnoceny žádné relevantní změny.  

V případě modulových výšek byly podrobně a individuálně vyhodnoceny všechny stožáry s aktuální 
modulovou výškou nad N+4 m a navíc všechny stožáry s novým stožárovým místem.   

Tabulka č. 44 Přehledná tabulka s upřesněním výšek stožárů 

Navýšení základní výšky 44 m a 46 m Počet stožár ů 

do +4 m (pouze stávající stožárová místa) 172 
+6 až +10 m (+ nová stožárová místa do +10 m)  73 
více než +10 m 17 

Přehled stožárů s převýšením více než +10 m v trase stávajícího vedení (varianta 0) je uveden 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 45 Skupina stožárů s převýšením více než +10 m (17 ks) – varianta 0 

Číslo 
stožáru Výška (m) TYP Stav řešení 

4 57,8 N+12 nové stožárové místo 
6 57,8 N+12 nové stožárové místo 

17 57,8 N+12 stávající stožárové místo 
19 57,8 N+12 stávající stožárové místo 
22 57,8 N+12 stávající stožárové místo 
23 59,8 N+14 stávající stožárové místo 
25 61,7 N+16 nové stožárové místo 
32 61,7 N+16 stávající stožárové místo 
37 57,8 N+12 stávající stožárové místo 
53 57,8 N+12 stávající stožárové místo 
64 63,7 N+18 stávající stožárové místo 
78 57,8 N+12 stávající stožárové místo 

164 57,8 N+12 stávající stožárové místo 

C.2.9 
Zřetelné linie morfologie 
terénu (horizonty, hrany, 
údolí ...) 

XX XX XX XX XX XX 

C.2.10 

Zřetelné linie vegetačních 
prvků (břehová vegetace, 
aleje, doprovodná zeleň 
atd.) 

XX XX XX XX XX XX 

C.2.11 Zemědělské obce 
doplňující krajinu 

XXX XX XX XX XX XX 

C.2.12 Přítomnost zřetelných 
terénních dominant XX XX XX XX XX XX 

C.2.13 Přítomnost zřetelných 
architektonických dominant XX XX XX XX XX XX 

C.2.15 Přítomnost chmelnic 0 0 0 0 0 0 

C.2.16 
Velkoplošná struktura 
průmyslových a 
zemědělských areálů 

XX X XX X XX X 

C.2.17 
Výrazný liniový útvar 
v krajině antropogenního 
typu 

XXX XX XXX XX XXX XX 
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Číslo 
stožáru Výška (m) TYP Stav řešení 

174 57,8 N+12 stávající stožárové místo 
188 57,8 R+14 nové stožárové místo 
206 57,8 N+12 stávající stožárové místo 
248 57,8 N+12 stávající stožárové místo 

Přehled stožárů s převýšením více než +10 m v trase variantní úpravy trasy vedení v lokalitě 
Němčovice (varianta I) je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 46 Skupina stožárů s převýšením více než +10 m (3 ks) – varianta I 

Označení Výška (m) TYP Stav řešení 

188 57,8 R+14 nové stožárové místo (posun o 25 m) 
189A 57,8 N+12 nové stožárové místo 
205A 57,8 N+12 nové stožárové místo 

C.II.7. Obyvatelstvo, hmotný majetek 
C.II.7.1 Hmotný majetek 

Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří budovy, pozemky, chmelnice, vinice a sady, ale také movité 
kulturní památky a jiné. 
V případě pozemků, kterými stávající trasa vedení prochází nebo se vyskytují v její blízkosti, se 
jedná především o pozemky ZPF, PUPFL nebo plochy jiného charakteru. Přesné dotčení 
hmotného majetku ve formě pozemků ZPF nebo PUPFL bude upřesněno až v navazujících 
stupních projektové dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby). Podle energetického 
zákona bude k posuzovanému vedení vyhrazeno ochranné pásmo s charakterem věcného 
břemene. Tato omezení budou předmětem vyrovnání mezi majiteli dotčených pozemků 
a provozovatelem vedení. Využití pozemků a činností 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. 
Přehled objektů vyskytující v blízkosti trasy vedení je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 47  Objekty vyskytující se v blízkosti trasy vedení 

Obj. č.  Katastrální území Objekt Úsek  stožár ů č. Vzdálenost objektu 
od osy vedení 

1 Neprobylice u Kaštic Stavba pro výkon práva myslivosti 35 - 36 cca 25,0 m 
2 Blšany Betonový bunkr 53 - 54 cca 1,5 m 
3 Soběchleby u Podbořan Chmelnice 62 - 64 pod vedením 
4 Vrbice u Hořoviček Stavba pro výkon práva myslivosti 73 - 74 cca 4,5 m 
5 Děkov Garáže 80 - 81 cca 36,0 m 
6 Kolešovice Chmelnice 92 - 95 pod vedením 
7 Kolešovice Socha 96 - 97 cca 8,5 m 
8 Kolešovice Chmelnice 101 - 102 cca 39,0 m 
9 Hvozd Vysílač 136 - 137 cca 51,0 m 
10 Hřešihlavy Rekreační chata 187 - 188 cca 37,0 m 
11 Hřešihlavy Rekreační chata 187 - 188 cca 37,0 m 

12 Svinná u Hlohovic 
Rodinný dům, 

199 - 200 
cca 43,0 m, 

oplocení rodinného domu cca 28,0 m 

13 Kamenec u Radnic 
Rekreační chata, 

205 - 206 
cca 43,5 m, 

příslušenství rekreační chaty cca 26,0 m 

14 Radnice u Rokycan 
Dřevěná kůlna, 

208 - 209 
cca 23,5 m, 

železniční vagón, cca 2,5 m, 
stáj pro koně cca 47,5 m 
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Obj. č.  Katastrální území Objekt Úsek  stožár ů č. Vzdálenost objektu 
od osy vedení 

15 Nynice Kaplička se stromy 233 - 234 cca 42,5 m 
16 Chrást u Plzně Stavba pro výkon práva myslivosti 254 - 255 cca 42,0 m 
17 Chrást u Plzně Stavba pro výkon práva myslivosti 257 - 258 cca 14,0 m 
18 Chrást u Plzně Stavba pro výkon práva myslivosti 258 - 259 cca 45,0 m 
19 Chrást u Plzně Stavba pro výkon práva myslivosti 259 - 260 cca 21,0 m 

V koridoru vedení se nachází několik objektů, nicméně ke kolizi vedení se stavbami určenými pro 
bydlení nedochází jak ve stávající trase vedení, tak ani v případě variantní úpravy trasy vedení 
(varianta I) v lokalitě Němčovice. 

C.II.8. Kulturní památky 
Kulturní památky, jakožto vybraná skupina z památkového fondu České republiky, jsou podle 
platných předpisů zvýšenou měrou chráněny – v oblasti památkové péče zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, v platném znění. Kromě kulturních památek vymezených v zákoně 
č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů se rozlišují památky zapsané na seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Mezi kulturní památky patří nemovité kulturní památky, movité kulturní památky a národní kulturní 
památky. Některé části Památkového fondu ČR, chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek. Mezi památky 
zapsané na seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO patří památky s mezinárodním 
statusem. 

Kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozd ějších p ředpis ů 
a) Nemovité kulturní památky - státní hrady, zámky a další státní památkové objekty zejména 

mnoho církevních a náboženských staveb, dále vysoké procento městských budov, vesnické 
architektury a dalších staveb v krajině i mnoho dalších specifických druhů staveb – 
technických, vojenských, apod. Významnou složkou nemovitých kulturních památek jsou tzv. 
drobné stavby, zejména kapličky, boží muka, ale také exteriérové sochy, sousoší a jiná 
sochařská díla. 

b) Movité kulturní památky – umělecká výtvarná díla malířství, sochařství, stejně jako díla 
uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební památky, ale i technická díla, 
architektonické články ze zaniklých staveb, archeologické nálezy, apod. 

c) Národní kulturní památky - na návrh ministerstva kultury vyhlašuje podle § 4 zákona č. 20/1987 
Sb. v platném znění vláda České republiky nařízením vybrané kulturní památky za národní 
kulturní památky. Podnět k podání návrhu na prohlášení kulturní památky za národní kulturní 
památku může podat každý ministerstvu kultury. 

Památky zapsané na seznam sv ětového kulturního a p řírodního d ědictví UNESCO  
a) Památky s mezinárodním statusem - památky ve smyslu kulturního dědictví s přiznaným 

nadnárodním významem. Tyto památky figurují na různých mezinárodních seznamech, 
sestavovaných na základě mezinárodních smluv a dohod. 
Jedná se především o kulturní statky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO, kulturní statky označené značkou Evropského dědictví a kulturní statky 
chráněné na základě Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturního dědictví při 
ozbrojeném konfliktu z roku 1954 (Haag, 14. 5. 1954), Haag, 26. 3. 1999. 

Trasa zdvojeného vedení ani variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I) se 
nedotýkají žádných kulturních památek vymezených dle zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů ani památek zapsaných na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Nelze však vyloučit přítomnost drobné sakrální architektury, resp. latentních archeologických 
nalezišť v blízkosti trasy vedení. 
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí v dot čeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Záměr představuje liniovou stavbu, která se svým velkým rozsahem dotýká území Ústeckého, 
Středočeského a Plzeňského 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 posuzovaná trasa dvojitého vedení je 
v maximální možné míře navrhována mimo osídlené oblasti. 
Koridor vedení 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. Podrobný popis je uveden v předchozích kapitolách. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV Ů 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na obyvatelstvo 
a životní prost ředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 
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 
stavebních činností a dopravního provozu. 
V rámci Dokumentace bylo zpracováno Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví (viz Příloha 
č. 7), ve kterém bylo hodnoceno dotčení obyvatelstva a to zejména z hlediska vlivů 
elektromagnetických polí podél vedení zvn a vlivů hluku způsobeným posuzovaným záměrem. 
Výstupy z této studie jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

D.I.1.1 Sociáln ě ekonomické vlivy 

Sociálně ekonomické vlivy zohledňují jak vliv posuzovaného záměru na sociální funkci bydlení, 
hodnotu nemovitosti nebo stavby vyskytující se v ochranném pásmu, které jsou záměrem 
omezené, tak i vlivy demografické a socio–psychologické. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdvojení 
stávajícího vedení lze předpokládat, že sociálně ekonomická situace obyvatelstva dotčeného 
posuzovaným záměrem se v rámci realizace záměru nezmění. 

a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 

V průběhu realizace záměru může mít jeho výstavba vliv na věkovou strukturu obyvatel, poptávku 
po sociálních službách, stravovacích a ubytovacích zařízení a zejména zvýšenou fluktuaci 
pracovních skupin. V důsledku toho je možné předpokládat navýšení ekonomiky v dané oblasti. 
Tento vliv je však časově a prostorově omezený pouze na dobu realizace záměru. 
Významným vlivem na obyvatelstvo vyskytující se v blízkosti vedení je zejména hluk z výstavby 
vedení. Za předpokladu dodržení platným hygienických limitů na zdraví a preventivních opatření 
uvedených v Příloze č. 4 se nepředpokládá významné zvýšení rizika ohrožení veřejného zdraví 
osob vyskytující se v blízkosti vedení. 

� Provoz 

V průběhu provozu nadzemního vedení nebude zapotřebí zvýšený výskyt pracovních skupin, 
ojedinělý výjezd pracovníků se předpokládá v případě revize nadzemního vedení nebo oprav 
na vedení v důsledku vzniklé havárie. Z tohoto důvodu se nepředpokládá ovlivnění sociálně 
ekonomické úrovně obyvatelstva v dotčeném území. 
Při dodržení platných hygienických limitů bude vlastní provoz nadzemního vedení v souladu 
s požadavky Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. v platném znění do 17. 11. 2015, které není v rozporu 
s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. a nebude tedy mít vliv na obyvatelstvo vyskytující se v blízkosti 
vedení. 
  



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                    
162 

 

 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Vlastní výstavba podzemního kabelového vedení nebude vznášet vyšší nároky oproti realizaci 
nadzemního vedení. V průběhu výstavby záměru lze očekávat ovlivnění demografických ukazatelů 
v dotčeném území, jedná se však o vlivy časové a prostorově omezené na dobu realizace. 

� Provoz 

Během provozu kabelového vedení bude vznikat trvalý zdroj hluku od kompenzačních tlumivek 
nacházející se v přechodové stanici s kompenzací. Tento hluk však lze považovat za zanedbatelný. 

Sociálně ekonomické vlivy na obyvatelstvo jsou z hlediska celkové významnosti, časového 
a prostorového rozvržení posuzovaného nadzemního i v případě variantní úpravy trasy v lokalitě 
Němčovice a podzemního kabelového provedení zanedbatelné. Při dodržení platných 
hygienických limitů se nepředpokládají nepříznivé vlivy na zdraví osob vyskytující se v blízkosti 
posuzovaného záměru. 

D.I.1.2 Elektromagnetické pole 

Určení a charakterizace nebezpe čnosti  
Elektromagnetická pole jsou běžně přítomna v našem životním prostředí. Kromě přírodních zdrojů 
zahrnují i pole generovaná uměle vytvořenými zdroji, jakými jsou např. výroba, přenos a využívání 
energie, provoz elektrických přístrojů v domácnosti i strojů a zařízení ve výrobních areálech, 
radiové a televizní vysílače.  
Elektromagnetické pole je charakterizováno na základě frekvence nebo jeho odpovídající vlnové 
délky. Frekvence popisuje počet oscilací nebo cyklů za sekundu, vlnová délka pak vzdálenost mezi 
jednou vlnou a další. Čím vyšší je frekvence, tím kratší je vlnová délka a tím vyšší je i kvantum 
energie v daném poli.  
Vysokonapěťová energetická vedení kolem sebe vytvářejí elektrická a magnetická pole. Vzhledem 
k nízké frekvenci 50 Hz nesou kvanta těchto polí nízkou energii, která není dostatečná pro rozbití 
chemické molekulární vazby. Taková pole jsou označována jako neionizující záření. 
Při vysokých kmitočtech jsou elektrická a magnetická složka záření posuzovány jako 
elektromagnetická vlna, u nízkých kmitočtů jsou obě složky uvažovány odděleně. 
Elektrická pole jsou při vedení elektrického proudu konstantní. Vznikají v souvislosti s napětím -  
čím vyšší je napětí, tím silnější je elektrické pole (nezávisle na protékajícím proudu). Magnetické 
pole vznikají průtokem elektrického proudu v síti, jsou proměnná v závislosti na přenosu 
elektrického proudu vodičem. 
Intenzitu elektrického pole lze účinně snižovat stíněním. Působení elektrických polí je výrazně 
redukováno terénem, vegetací i budovami. V případě magnetických polí není působení těchto 
terénních vlivů a budov významné, vliv magnetických polí klesá se vzdáleností od zdroje (WHO, 
2015).  
Velikost elektrického pole je vyjadřována jeho intenzitou (E) v jednotkách kilovoltech na metr  
(kV/m). Magnetické pole je nejčastěji charakterizováno magnetickou indukcí (B), jednotkou je tesla 
(T). V reálném prostředí jsou podstatně nižší úrovně magnetické indukce, využívají se odvozené 
jednotky – většinou nanotesla (nT), mikrotesla (µT). 
U neionizujícího záření byly obecně prokázány nepříznivé působení na zdraví exponovaných osob 
v podobě tepelných i netepelných účinků. Jedná se především o popálení pokožky, přehřátí, 
ohřívání tkání, poškození sítnice, rohovky nebo čočky oka. Mezi další (netepelné účinky) lze 
zahrnout stimulaci nervové soustavy indukovaným elektrickým proudem, popř. narušení srdečního 
rytmu, arytmie.  
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Vliv neionizujícího záření je závislý především na jeho frekvenci – čím je vyšší frekvence, tím větší 
energie je přenesena a tím mohou být případné zdravotní účinky větší. Výše uvedené obecné 
účinky neionizujícího záření jsou spojeny především s vysokofrekvenčním zářením.  
Dále jsou v souvislosti s dlouhodobým působením zejména vysokofrekvenčního 
elektromagnetického záření v některých zdrojích popisovány symptomy jako únava, slabost, bolesti 
hlavy, bolesti očí, poruchy spánku a jiné obtíže, ale dosud nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi 
ohlašovanými potížemi a expozicí elektromagnetickému poli. 
Vysokonapěťová energetická vedení jsou spojena s nízkofrekvenčními poli. Při působení 
nízkofrekvenčních elektrických polí na lidské tělo se přemísťují elektrické náboje, vyvolaný proud 
protéká do země. Nízkofrekvenční elektrická pole nepronikají hluboko do těla.   
Nízkofrekvenční magnetická pole pronikají dovnitř těla a indukují v lidském těle cirkulující proudy, 
jejichž intenzita závisí na intenzitě vnějšího magnetického pole.  
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ve své klasifikaci z roku 2002 zařazuje 
nízkofrekvenční magnetická pole do skupiny 2B. Do této skupiny jsou zařazeny faktory 
s omezenými důkazy o karcinogenním působení u lidí a nedostatečnými důkazy pro karcinogenitu 
z provedených pokusů na zvířatech. 
Také Světová zdravotnická organizace (WHO) se zabývala zkoumáním možných dlouhodobých 
vlivů na zdraví a revizí studií, ve kterých byl prezentován zvýšený výskyt rakoviny, resp. leukémie 
u dětí bydlících blízko vedení vysokého napětí. 
Spolehlivost výsledků epidemiologických studií, na základě kterých provedla IARC klasifikaci, je 
oslabena prokázanými problémy v oblasti metodiky studií.  
Pokusy na zvířatech karcinogenní vliv nízkofrekvenčního magnetického pole nezjistily ani při 
řádově vyšších polích, než jaké se vyskytují u vedení zvláště vysokého napětí. Nebyl také nalezen 
mechanismus, kterým by nízkofrekvenční magnetické pole mohlo způsobit nebo podpořit vznik 
těchto onemocnění (WHO, 2007a,b, 2015; ICNIRP, 2010). 
Vztah mezi dávkou a účinkem vlivu elektromagnetického pole zatím není vyjádřen. 

Doporu čené úrovn ě, hygienické limity 

Pro vyhodnocení expozic elektromagnetickým polím doporučuje referenční úrovně Mezinárodní 
komise pro ochranu před neionizujícím zářením ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection), která spolupracuje i s WHO.  
ICNIRP v roce 1998 pro ochranu veřejného zdraví doporučila v případě elektromagnetických polí 
frekvence 50 Hz u intenzity elektrického pole úroveň 5000 V/m a u magnetické indukce úroveň 
100 µT.  
V roce 2010 ICNIRP (2010a,b) vydala  směrnici týkající se expozice časově proměnným 
elektrickým a magnetickým polím s frekvencí v rozsahu 1 Hz až 100 kHz. Mezní hodnoty jsou 
založeny na aktuálních vědeckých poznatcích. Mezi dobře dokumentované nepříznivé účinky lze 
zahrnout vnímání elektrického náboje na povrchu těla, přímou stimulaci nervových a svalových 
tkání a indukci vjemů na sítnici oka (vnímání slabého blikajícího světla na okraji zorného pole 
stimulací). Práh pro indukci vjemů v sítnici byl odhadnut v úrovni mezi 50 a 100 mV/m při frekvenci 
20 Hz. 
Při stanovení doporučených hodnot se vycházelo z indukovaných vnitřních elektrických polí. 
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Tabulka č. 48 Základní omezení pro expozici časově proměnným elektrickým a magnetickým 
polím dle ICNIRP (2010b) 

Charakteristika expozice Rozsah frekvence Vnit řní elektrické pole (V/m) 

Profesionální expozice 
CNS tkáně - hlava 25 Hz – 400 Hz 2 x 10-3 ƒ 
Tkáně hlavy a těla 1 Hz – 3 kHz 0,8 
Expozice - obyvatelstvo 
CNS tkáně - hlava 25 Hz – 1000 Hz 4 x 10-4 ƒ 
Tkáně hlavy a těla 1 Hz – 3 kHz 0,4 

Poznámka: ƒ  je frekvence [Hz] 

Při frekvenci 50 Hz je pro expozici široké veřejnosti doporučena referenční úroveň v úrovni 5 kV/m 
pro elektrické pole a 200 µT pro magnetické pole. 
Pro vyhodnocení expozic byly dále využity hygienické limity v rámci legislativních předpisů ČR. 
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zařízením 
Při posuzování vlivů neionizujícího záření se vychází z Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně 
zdraví před neionizujícím zářením, které bylo v platnosti do 17. 11. 2015. V tomto nařízení jsou 
definovány nejvyšší přípustné hodnoty pro tzv. modifikovanou proudovou hustotu v lidském těle 
Jmod (mA/m2). Jedná se o mezní hodnoty expozice, které vycházejí z prokázaných účinků na zdraví 
a z údajů o jejich biologickém působení.  
Indukovaná proudová hustota závisí i na charakteristice potenciálně exponované části těla a pro 
hlavu, krk a hruď je modifikována pomocí příslušného koeficientu. Nejvyšší přípustné hodnoty pro 
modifikovanou proudovou hustotu indukovanou v centrálním nervovém systému elektrickým 
a/nebo magnetickým polem s frekvencí ƒ v intervalu od 0 Hz do 10 MHz jsou stanoveny 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 49 Nejvyšší přípustné hodnoty - modifikovaná indukovaná proudová hustota Jmod 

Nejvyšší p řípustné hodnoty  

Modifikovaná indukovaná proudová hustota J mod * 

Zaměstnanci Ostatní osoby 
Jmod [A.m-2] frekvence ƒ [Hz] Jmod [A.m-2] 

√2 . 0.01a) 0-107 pětkrát nižší než nejvyšší přípustná 
hodnota pro zaměstnance 

a) Maximum absolutní hodnoty modifikované proudové hustoty v centrálním nervovém systému nesmí v žádném 
časovém okamžiku překročit nejvyšší přípustnou hodnotu; v ostatních částech trupu nesmí modifikovaná proudová 
hustota překročit pětinásobek nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v tabulce pokud je frekvence vyšší než 1 Hz. 

* Modifikovaná proudová hustota Jmod je definována jako proudová hustota, tj. proud tekoucí kolmo  
k rovinné ploše s obsahem 100 mm2 dělený obsahem této plochy, která je modifikována filtrem s frekvenční 
charakteristikou:  

                                  , kde α = 2000π s-1, β = 7 s-1 a j je imaginární jednotka, tedy j = √-1. 

Pro posuzovaný záměr s frekvencí 50 Hz vyplývají z NV č. 1/2008 Sb. v platném znění do 
17. 11. 2015 následující nejvyšší přípustné hodnoty pro modifikovanou proudovou hustotu. 

Tabulka č. 50 Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované proudové hustoty 

 Modifikovaná proudová hustota (mA.m- 2) 

Pro zaměstnance Jmod= √2 . 0,01 A.m-2 = 14,14 
Pro ostatní osoby Jmod = √2 . 0,01 / 5 A.m-2 = 2,828 

Hodnoty proudové hustoty v centrálním nervovém systému nesmí být v žádném časovém okamžiku 
překročeny. Dodržení nejvyšších přípustných hodnot modifikované proudové hustoty indukované 
v těle se zjišťuje výpočtem nebo měřením. 
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Dále jsou stanoveny referenční hodnoty pro přímo měřitelné parametry. Dodržení referenčních 
hodnot zaručuje, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty. Při překročení referenčních 
hodnot musí být proveden výpočet nebo měření dodržení nejvyšších přípustných hodnot 
modifikované proudové hustoty indukované v těle. Referenční úrovně mohou být překročeny, 
jestliže se prokázalo, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty modifikované proudové 
hustoty. 
Pro případ elektromagnetického pole vyvolaného působením vedení o napěťové hladině 400 kV je 
uvažována frekvence 50 Hz, pro nepřetržitou expozici ostatních osob jsou stanoveny následující 
referenční hodnoty:  referenční úroveň intenzity elektrického pole:  Eref = 5 kV/m a referenční úroveň 
magnetické indukce: Bref = 100 µT. 

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví neionizujícím zářením 
Od 18. 11. 2015 je v účinnosti nařízení vlády č. 291/2015 Sb., které stanovuje nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky způsobené elektrickou stimulací tkáně polem ve frekvenčním pásmu od 0 Hz 
do 10 MHz. Nejvyšší přípustná hodnota je dána modifikovanou intenzitou elektrického pole Emod 
indukovaného v tkáni. 

Pro posuzovaný záměr s frekvencí 50 Hz vyplývají následující nejvyšší přípustné hodnoty pro 
modifikovanou intenzitu elektrického pole. 

Tabulka č. 51 Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole 

 Modifikovaná intenzita elektrického pole (V.m -1) 

Pro zaměstnance Emod = 1 
pro fyzické osoby v komunálním prost ředí Emod =  0,2 

Dodržení nejvyšších přípustných hodnot modifikované intenzity elektrického pole indukovaného 
v těle se zjišťuje výpočtem nebo měřením. 
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. v platném znění také stanovuje referenční hodnoty pro intenzitu 
elektrického pole E a magnetickou indukci B při nepřetržité expozici. Dodržení referenčních hodnot 
zaručuje, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty expozice neionizujícímu záření 
(tj. elektromagnetickému poli). Referenční hodnoty mohou být překročeny, jestliže se prokázalo, 
že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole. 
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2009 vydalo metodický návod postupu posouzení expozice 
a výpočtu modifikované proudové hustoty. V současnosti Státní zdravotní ústav (SZÚ) připravuje 
metodický návod s postupem výpočtu modifikované intenzity elektrického pole podle nařízení vlády 
č. 291/2015 Sb. Do vydání nového metodického návodu (podle sdělení SZÚ) nejsou výpočty 
a postupy provedené v souladu s Nařízením vlády č. 1/2008 Sb. v rozporu s Nařízením vlády 
č. 291/2015 Sb. Z tohoto důvodu je v Příloze č. 7 odkazováno na Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. 
a výpočty jsou stanoveny s ohledem na nejvyšší přípustnou hodnotu modifikované proudové 
hustoty Jmod. 

Hodnocení expozice a odhad možných vliv ů na zdraví  

a) Nadzemní vedení 

Pásma vlivu elektromagnetického pole a ochranná pásma u nadzemních vedení 
V platné technické normě ČSN 33 2040 „Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz 
v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy“ jsou stanovena pásma vlivu elektrického 
a magnetického pole. 
Pásmo vlivu elektrického pole od zařízení elektrizační soustavy jako prostor v okolí zařízení, kde 
intenzita elektrického pole ve výši 1,8 m nad zemí je vyšší než 1 kV/m. Obdobně norma definuje 
pásmo vlivu magnetického pole od zařízení elektrizační soustavy jako prostor v okolí zařízení, kde 
magnetická indukce je vyšší než 0,1 mT. 
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V pásmech vlivu elektroenergetických zařízení veřejně přístupných nesmí intenzita elektrického 
pole ve výši 1,8 m nad zemí překročit hodnotu 10 kV/m. V pásmu vlivu elektroenergetických 
zařízení v prostorách přístupných osobám nesmí magnetická indukce převýšit hodnotu 0,5 mT.  
Podle 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, je definováno 
bezpečnostní ochranné pásmo jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na obě jeho strany 20 m (pro elektrizační soustavy se zvlášť vysokým napětím nad 
200 kV do 400 kV včetně). 

� Výstavba 
Vlastní výstavba zdvojení stávajícího vedení nemá vliv na veřejné zdraví obyvatelstva z hlediska 
elektromagnetického pole. 

� Provoz 
Posouzení vlivů elektromagnetického pole u nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV 
Obytné objekty – domy a rekreační chaty – situované v blízkosti vedení jsou umístěny mimo 
stanovené ochranné pásmo, což vylučuje expozici osob trvalého charakteru v tomto pásmu. 
V rámci posouzení vlivu neionizujícího záření (viz Příloha č. 5)  bylo provedeno stanovení minimální 
přípustné výšky fázových vodičů pro nadzemní dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj a pro dvojité 
vedení 400 kV tvaru Dunaj v souběhu s dvojitým vedením 400 kV tvaru Dunaj. 
Pro realizaci dvojitého vedení 400 kV tvaru Dunaj byla stanovena minimální výška spodních 
fázových vodičů 11,7 m, pro souběh dvojitého vedení 400 kV tvaru Dunaj s dvojitým vedením 
400 kV tvaru Dunaj byla stanovena minimální výška fázových vodičů 12,4 m, čímž bude zajištěno, 
že v blízkosti uvažovaného vedení V430/830 Hradec – Chrást nebude p řekročena nejvyšší 
přípustná hodnota modifikované indukované proudové hustoty (Jmod = 2,83 mA.m-2) a bude tak 
zajištěna ochrana veřejného zdraví v souladu s požadavky platných legislativních předpisů 
(tj. v souladu s Nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, 
v platném znění). 

Dodržením minimální výšky spodních fázových vodičů nad zemí bude zaručeno, že osoby, které 
se nacházejí v blízkosti posuzovaného energetického vedení, jsou chráněny proti všem známým 
zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu nařízením vlády č. 1/2008 
Sb., ve znění platném do 17. 11. 2015, které není v rozporu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb.. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 
Pro návrh kabelového provedení dvojitého elektrického vedení o napěťové hladině 400 kV 
V430/830 Hradec – Chrást bylo provedeno posouzení vlivů neionizujícího záření na Katedře 
elektroenergetiky Českého vysokého učení technického v Praze (viz Příloha č. 6).  
Byl vypočítán průběh intenzity elektrického pole E (efektivní hodnota) ve výšce 0,2 m nad zemí 
- závislost  je znázorněna graficky ve zpracované studii. Výsledná hodnota intenzity elektrického 
pole E se bude pohybovat v řádu nejvýše jednotek V/m, což je hluboko pod mezní referenční 
hodnotou 5 kV/m. Vzhledem k referenční hodnotě Eref se tedy reálné hodnoty E budou pohybovat 
v řádu setin procent (x·0,01 % Eref). 
Hodnoty intenzity elektrického pole E spolehlivě vyhoví požadovaným hygienickým limitům a jsou 
z hlediska posuzování vlivů neionizujícího záření zanedbatelné. Z tohoto důvodu se s nimi ani dále 
nepočítalo při výpočtu modifikované proudové hustoty Jmod. 
Dále bylo provedeno posouzení vlivu magnetického pole. Výstupem byly průběhy představující 
efektivní hodnoty magnetické indukce BRMS pro měřicí rovinu 0,2 m nad zemí (závislost  je 
znázorněna graficky ve zpracované studii).  
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Maximum průběhu efektivní hodnoty magnetické indukce pro rovinu ve výšce 0,2 m činí 
Bmax = 49,0 µT. Příslušná maximální modifikovaná proudová hustota Jmod = 0,57 mA/m2. 
Pro stanovenou měřicí rovinu jsou efektivní hodnoty magnetické indukce B nižší než předepsaná 
referenční hodnota Bref = 100 µT a tím pádem i hodnoty modifikované proudové hustoty Jmod jsou 
nižší než nejvyšší přípustná Jmod = 2,83 mA/m2. 
Posuzované zdvojení kabelového provedení s označením V430/830 na základě výše uvedeného 
vyhovuje hygienickým limitům uvedeným v NV č. 1/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

� Provoz 

Na základě provedených výpočtů vyhovuje zdvojení kabelového vedení hygienickým limitům 
uvedeným v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

D.I.1.3 Hluk 

Identifikace a charakterizace nebezpe čnosti 

Nepříznivými účinky hluku na lidské zdraví se rozumí morfologické nebo funkční změny organizmu, 
které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení 
vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.  
Negativní účinky hluku mohou být: 

• Specifické (zprostředkované přímo sluchovým smyslovým orgánem), které se může 
projevovat při ekvivalentní hladině akustického tlaku A nad 85 až 90 dB.  
Dlouhodobé působení zvuků s vysokými hladinami poškozuje buňky na povrchu bazilární 
membrány a postupně snižuje citlivost sluchového orgánu. Poškození malého počtu 
sluchových buněk je zpočátku nerozeznatelné, avšak při růstu počtu poškozených buněk  
se stále výrazněji projevuje ztráta části informace. Poškození sluchu je provázeno splýváním 
mluvené řeči, neschopností rozlišit řeč a hluk pozadí a zkreslením vjemu hudby. Účinek hluku 
stoupá s intenzitou, náhlostí a délkou vlny.  

• Systémové (zprostředkované speciálními strukturami nervového systému) -  ovlivnění funkcí 
různých systémů organismu. 

Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; může 
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. Nadměrná 
hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce;  významně je také 
ohrožena bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může docházet také ke zhoršení 
komunikace řeči a tím ke změnám v oblasti chování a vztahů. Významným nepříznivým účinkem 
hluku je také rušení spánku. 

Zdravotní ú činky hluku 

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození sluchového 
aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, nepříznivé osvojování řeči a čtení u dětí, rušení spánku, 
obtěžování hlukem a zhoršená komunikace řečí. 
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů, 
vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo snížená porodní 
váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině akustického tlaku A v době 
těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení 
zdravotních účinků hluku. 
U obtěžování hlukem se uplatňuje jak emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení 
hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů (pocity 
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje  nebo vyčerpání). 
U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku hluku, 
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jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10 - 20 % vysoce 
senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60 - 80 % populace víceméně 
platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.   
Při působení hluku se kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi uplatňuje řada dalších 
neakustických - sociálních, psychologických nebo ekonomických faktorů, což vede k různým 
výsledkům studií.  
Dle doporučení WHO (1999b) je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou hluku nad 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq nad 50 dB.  
Nejvyšší přípustné hladiny hluku platné v České republice jsou uvedeny v nařízení vlády 
č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hodnocení expozice a odhad možných vliv ů na zdraví 

Podkladem k hodnocení expozice byly výpočty hlukové studie (EMPLA AG, spol. s r.o., 2015). 
V této studii byl posouzen vliv při realizaci záměru při stavebních činnostech a při běžném provozu 
zdvojeného vedení V430/830 Hradec – Chrást. 
Trasa vedení zvlášť vysokého napětí V430 a tedy i záměru V430/830 je navržena téměř v celém 
svém koridoru mimo intravilány obcí. Na základě vzájemného umístění trasy dvojitého vedení, 
obytných domů a rekreačních ploch bylo vybráno celkem 13 lokalit, umístěných nejblíže  k trase 
dvojitého vedení V430/830. 

Měření stávající situace 

Stávající stav v posuzovaných lokalitách vyvolaný stacionárními zdroji hluku byl zmapován formou 
měření ekvivalentních hladin akustického tlaku A. Měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku bylo 
provedeno v denní a noční době. Měřící místa bylo u všech lokalit umístěna na hranici daného 
chráněného venkovního prostoru staveb resp. chráněného venkovního prostoru situovaného 
nejblíže umístěnému stožáru el. vedení. 

Tabulka č. 52 Naměřené hodnoty LAeq,T – stávající stav 

č. Lokalita 
LAeq,T [dB] 

denní doba (06 - 22 h) noční doba (22 - 06 h) 

1 Čejkovice  31,0 27,3 
2 Oploty  29,7 27,7 
3 Sýrovice  31,0 27,5 
4 Děkov 28,1 24,5 
5 Hokov  35,2 1) 27,6 
6 Heřmanov  27,5 25,2 
7 Příčina 33,2 1) 27,1 
8 Milíčov  28,6 25,8 
9 Hřešihlavy  25,7 23,9 

10 Svinná  29,6 28,0 
11 Kamenec  28,3 24,9 
12 Němčovice 28,9 25,6 
13 Dolany 34,1 1) 26,1 

POZN. naměřené hodnoty LAeq,T jsou v denní době (06 - 22 h) ve větší míře ovlivněny hlukem ze vzdálené silniční 
dopravy, větrem, hlukovými projevy ptactva a domácích zvířat – nelze z měření vyloučit. 

1)  výrazně ovlivněno hlukem ze silniční dopravy – nelze z měření vyloučit 
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a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
Celá realizace výstavby vedení byla rozdělena do několika fází demontáže a výstavby. Demontáž 
zahrnuje: demontáž stávajících vodičů, demontáž ocelových konstrukcí stožárů a odstranění 
základů. Výstavba je uvažována v následujících fázích: výkopy základů, betonáž základových 
patek, montáž a stavba stožárů, tažení vodičů a terénní úpravy. 
Výstavbové práce budou probíhat v denní době od 7:00 do 21:00 hodin.  
V programu HLUK+ byl vytvořen akustický model jednotlivých etap demolice a výstavby vedení.  
Výpočtem součinnosti strojů při jednotlivých fázích  demontáže a výstavby byly stanoveny tzv. 
„bezpečné vzdálenosti“, tedy vzdálenosti, od kterých jsou již chráněná místa spolehlivě mimo 
dosah povolené hygienického limitu pro výstavbu (tj. LAeq,T = 65 dB). 
Dále jsou uvedeny výsledky výpočtu hluku z  demontáže a výstavby v posuzovaných lokalitách, 
kde se trasa nového i stávajícího vedení přibližuje k obytným objektům. Hluk při demontáži 
stávajícího vedení a při výstavbě nového vedení je z největší části lokalizován do prostoru míst 
stožárů.   
Nejhlučnější operace jsou prováděny při fázi demontáže základů stávajících stožárů a při 
výkopových pracích při výstavbě nových stožárů. V každé lokalitě tak byla provedena modelace 
nejhlučnější fáze demontáže a modelace nejhlučnější fáze výstavby.  
Výpočtové body byly u chráněného venkovního prostoru umístěny do výšky 3,0 m nad terénem 
a 2,0 m od fasády objektu přilehlé k stožáru vedení V430/830, kde probíhá stavební činnost. 
Výsledky výpočtů jsou shrnuty v následující tabulce č. 50. 

Tabulka č. 53 Vypočtené hodnoty LAeq,T vyvolané demontáží/výstavbou záměru nadzemního 
dvojitého vedení V430/830 – denní doba 

č. lokalita 

LAeq,14h [dB] 
demontáž výstavba 

výpočtový bod výpočtový bod 
1 2 3 1 2 3 

1 Čejkovice  53,5 53,1 - 52,6 52,2 - 
2 Oploty  58,7 57,3 51,1 57,8 56,5 51,0 
3 Sýrovice  51,9 50,4 - 51,0 49,6 - 
4 Děkov 52,4 52,0 - 51,8 51,5 - 
5 Hokov  53,8 52,2 - 52,7 51,2 - 
6 Heřmanov  53,2 49,1 - 52,5 48,3 - 
7 Příčina 52,1 50,9 - 51,6 50,4 - 
8 Milíčov  43,6 43,0 - 42,9 42,3 - 
10 Svinná  61,9 58,4 49,0 61,5 57,6 50,1 
11 Kamenec 53,8 54,9 46,5 53,0 54,3 45,7 
12 Němčovice 53,3 54,9 55,8 52,5 54,3 55,3 
13 Dolany 60,7 57,7 52,6 58,3 56,4 51,1 

hygienický limit LAeq,14h = 65 dB 

� Provoz 

Vstupní parametry pro hlukové výpočty vycházejí z výsledků měření za extrémních klimatických 
podmínek. Měření hluku z provozu vedení bylo provedeno u identického vedení 2 x 400 kV, jaké 
bude použito u záměru (ZÚ Ostrava, protokol o zkoušce 3507/2006). 
Byly využity nejméně příznivé výsledky měření hluku, kdy bylo možné jednoznačně určit hlukové 
emise daného zdroje – sršení na stožárech a koróna na vedení. 
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Tabulka č. 54 Naměřené hodnoty LAeq,T 

zdroj hluku sršení u stožáru č. 10 
koróna mezi stožáry č. 9 a 10 
(ve výšce cca 15 m nad zemí) 

vzdálenost 1) 50 m pozadí pod vedením pozadí 
LAeq,T [dB] 31,7 29,7 36,4 33,9 

LAeq,T [dB] po korekci 
na hluk pozadí 2) 

 
LAeq,T v 50 m od zdroje hluku po korekci na 

hluk pozadí LAeq,T = 29,5 dB 

LAeq,T pod vedením (12 m od zdroje hluku) 
po korekci na hluk pozadí LAeq,T = 34,2 dB 

1) vzdálenost od zdroje hluku (stožár/vedení), kde bylo provedeno měření hluku  
2)   hodnoty LAeq,T zadané do modelového výpočtu 

U všech řešených lokalit byly výpočtové body umístěny u chráněného venkovního prostoru (ChVP) 
a chráněného venkovního prostoru staveb (ChVPS) situovaných nejblíž posuzovanému dvojitému 
vedení V430/830, resp. stožárům vedení V430. U ChVP jsou výpočtové body umístěny do výšky 
1,5 m nad terénem na hranici ChVP. U ChVPS jsou výpočtové body umístěny do výšky 3,0 m nad 
terénem a 2,0 m od fasády objektu. 
Výsledky výpočtů jsou shrnuty v následující tabulce. Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní 
pro nejhlučnějších 8 po sobě jdoucích denních hodin a pro nejhlučnější noční hodinu. 
Tabulka č. 55 Vypočtené hodnoty LAeq,T vyvolané provozem záměru dvojitého vedení V430/830 

č. lokalita 
LAeq,T [dB] 

1 2 3 

1 Čejkovice  ChVPS 27,4 25,4 - 
2 Oploty  ChVPS 30,7 29,2 27,9 
3 Sýrovice  ChVPS 25,6 27,1 - 
4 Děkov ChVPS 26,1 25,8 - 
5 Hokov  ChVPS 27,7 27,3 - 
6 Heřmanov  ChVPS 26,8 25,2 - 
7 Příčina ChVPS 27,5 25,3 - 
8 Milíčov  ChVPS 21,4 19,8 - 
9 Hřešihlavy  ChVP 32,0 32,1 29,2 

10 Svinná  ChVPS 33,1 29,9 27,2 
11 Kamenec  ChVPS 28,6 27,6 30,0 
12 Němčovice ChVPS 27,7 27,7 28,5 
13 Dolany ChVPS 31,1 29,4 28,4 

hygienický limit 
den ChVPS  LAeq,8h = 50 dB ChVP  LAeq,8h = 50 dB 
noc ChVPS  LAeq,1h = 40 dB ChVP  LAeq,1h = 50 dB 

Prahové hodnoty ú činků hluku  

Na základě směrnic WHO  je v tabulce č. 53 a 54 uvedena orientační závislost výskytu nepříznivých 
účinků na zdraví a pohodu obyvatel (vybarvené plochy) vyvolaná různou intenzitou hlukové zátěže 
v denní a noční době. S ohledem na individuální rozdíly ve vnímavosti vůči nepříznivým účinkům 
hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivějších podskupin. 
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Tabulka č. 56 Odhad projevů nepříznivých účinků u exponované populace v závislosti 
na ekvivalentní hladině akustického tlaku A - pro denní dobu (6.00 − 22.00 hodin) 

Nepříznivý ú činek  
Hluková expozice v dB 

< 50 dB 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 
Sluchové postižení*             
Kardiovaskulární účinky              
Zhoršená komunikace řečí             
Silné obtěžování             
Mírné obtěžování             

*přímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h) 

Tabulka č. 57 Odhad projevů nepříznivých účinků u exponované populace v závislosti 
na ekvivalentní hladině akustického tlaku A v noční době (22.00 -  6.00 hodin) 

Nepříznivé ú činky 
Hluková expozice v dB 

 < 40  40-42  42-45  45-50 50-55 55-60 60-65 > 65 
Psychické poruchy*                 
Hypertenze*                 
Infarkt myokardu*                 
Vnímaná horší kvalita spánku                 
Zvýšené užívání sedativ a léků 
na spaní                  

* nedostatečně prokázané účinky 

V hlukové studii byl zmapován stávající stav pomocí  měření - v lokalitách dosahovaly hladiny hluku 
LAeq,T v  rozsahu od 25,7 do 35,2 dB v denní době a od 23,9 do 28 dB v noční době. Tyto naměřené 
hodnoty byly zejména v denní době ve větší míře ovlivněny hlukem ze vzdálené silniční dopravy 
a dalšími vlivy, které nebylo možné z měření vyloučit. 
V případě varianty I v části trasy vedoucí přes CHKO Křivoklátsko se nepředpokládá významnější 
hluk ze samotného provozu podzemního vedení, které bude vedeno v hloubce cca 2 m pod úrovní 
terénu. Dostatečný útlum zajistí skrývka podzemního kabelového vedení tvořená betonovou částí 
a zeminou. U kabelového vedení bude nutné realizovat přechodové stanice s kompenzačními 
tlumivkami pro vyrovnání kapacitních proudů vedení. Dle zpracované hlukové studie bude 
prokazatelně splněn hygienický limit pro denní dobu (LAeq,8h = 50 dB) i pro noční dobu 
(LAeq,1h = 40 dB). 
Z údajů v tabulkách č. 56 a 57 je možné provést odhad výskytu nepříznivých účinků spojených 
s očekávanou hlukovou zátěží po realizaci záměru. Vypočtené úrovně hluku z provozu 
posuzovaného záměru jsou poměrně nízké,  nedosahují prahových hodnot, které jsou spojeny 
s nepříznivým ovlivňováním zdraví a pohody obyvatel v denní i noční době. 
Mimo trvalého působení výše uvedených úrovní hluku pro provoz vedení bude při samotné realizaci 
záměru vznikat i hluková zátěž ze stavební činnosti. Tato hluková expozice bude s postupem 
výstavby nabývat proměnných hodnot v závislosti na typu aktuálně prováděné činnosti a nasazení 
stavebních mechanismů. Při výstavbě záměru budou zdroje hluku v provozu pouze v denní době 
(od 7.00 do 21.00 hodin). 
Při demontáži základů stávajících stožárů byly v jednotlivých lokalitách zjištěny hladiny hluku 
v rozsahu 43,0 – 61,9 dB. Ve fázi výkopových prací při výstavbě nových stožárů nadzemního 
vedení byly v akustické studii vypočteny hladiny hluku od 42,3 do 61,5 dB. Z toho na většině 
výpočtových míst se při demontážích základů stávajících stožárů i v etapě výkopových prací při 
výstavbě nových stožárů předpokládají hladiny LAeq,T   do 55 dB. 
Z výstavby podzemního kabelového vedení byly u nejbližší obytné zástavby obce Milíčov 
vypočteny hladiny hluku v úrovni LAeq,T 48,6 dB, resp. 47,5 dB. 



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                    
172 

 

 

Z hlediska odhadu výskytu nepříznivých účinků u exponované části obyvatelstva spojených 
s očekávanými hladinami hluku je možné obecně u hlukové zátěže v úrovni nad 50 dB předpokládat 
obtěžování, nad 55 dB se může projevit zhoršená komunikaci řečí. Nejvyšší riziko výskytu těchto 
negativních emočních stavů je možné předpokládat v době demontáže základů stávajících stožárů 
a v etapě výkopových prací při výstavbě nových stožárů. Tyto fáze realizace záměru budou 
v jednotlivých lokalitách časově omezeny na nejvýše několik dnů. 
(Při hodnotách nad 60 dB se předpokládá také zvýšené riziko negativních účinků 
na kardiovaskulární systém. Toto riziko se týká pouze dlouhodobé expozice a bylo dokumentováno 
u leteckého a dopravního hluku, což není případ výstavby záměru.) 

Vztahy expozice a ú činku – charakterizace rizika hluku 

Pro kvantitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku se využívají vztahy expozice a účinku  
odvozené na základě řady provedených epidemiologických studií. Nejčastěji je hodnoceno  
obtěžování a subjektivní rušení spánku hlukem, kardiovaskulární účinky - hypertense, infarkt 
myokardu. Umožňují predikovat procento (počet) rušených osob v závislosti na intenzitě hlukové 
expozice u běžné, průměrně citlivé populace a to zvlášť pro jednotlivé typy dopravy - silniční, 
leteckou, železniční.  
Pro hluk z průmyslových stacionárních zdrojů je stanovení vztahů expozice a účinku obtížnější, což 
je dáno jak heterogenitou těchto zdrojů, tak i menším dosahem jejich účinku a nižším počtem 
provedených studií. Pro hluk ze stacionárních zdrojů byly publikovány modely obtěžování 
zpracované obdobným způsobem, jako pro hluk z dopravy. Byly odvozeny pro hluk z posunu 
na železnici (nádraží), pro hluk ze sezónních provozů a pro hluk z výrobních zařízení s celoročním 
provozem na základě hlukové expozice vyjádřené v Ldvn. Vzhledem k omezenému počtu výchozích 
studií, autoři doporučují ověření a potvrzení dalšími studiemi (SZÚ, 2007). 
S ohledem na charakter záměru a na vypočítané úrovně hladin hluku, které při provozu 
zdvojeného vedení nedosahují prahových hodnot pro obtěžování a rušení spánku hlukem ani 
pro jiné zdravotní účinky, nebyla v tomto případě provedena kvantitativní charakterizace rizika. 
Při výstavbě byly zjištěny hladiny hluku vyšší než po zprovoznění záměru, ale jedná se pouze 
o časově omezené působení. 

Porovnání navržených variant 

Z hlediska možných vlivů na veřejné zdraví jsou obě navržené varianty záměru (realizace 
nadzemního vedení i kabelového vedení) při průchodu trasy vedení CHKO Křivoklátsko 
akceptovatelné. Při výstavbě kabelového vedení je možné předpokládat větší nároky na stavební 
práce a delší časové období celé výstavby, tj. delší působení z hlediska možných negativních vlivů 
spojených s výstavbou (prašnost, hluková zátěž). 
V lokalitě Němčovice byla ve vyjádření obce (v rámci zjišťovacího řízení) požadována úprava trasy 
vedení kvůli možnému zásahu do EVL Kamenec a PP Kamenec. V případě hodnocených vlivů 
fyzikálních faktorů (hluk, elektromagnetické pole) na zdraví jsou obě varianty záměru 
akceptovatelné. Řešení obou tras z hlediska ovlivnění rázu okolní krajiny a ochrany životního 
prostředí je podrobně hodnoceno v samostatných studiích, nicméně v případě realizace odklonu 
trasy západním směrem (mezi lomovými body R22 – R25, st. č. 188 - 225) dojde dle těchto 
posouzení k ovlivnění krajinného rázu, narušení estetiky krajiny a ochrany životního prostředí 
ve větší míře než při realizaci vedení ve stávající trase.  

Nejistoty 

Každé hodnocení zdravotních rizik je do určité míry zatíženo nejistotami, které vyplývají z použitých 
dat a postupů. Tyto nejistoty je třeba mít na vědomí při dalším používání výsledků hodnocení. 
Hlavními zdroji nejistot v hodnoceném případě jsou:  
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V případě možného vlivu elektromagnetických polí na zdraví lidí bylo hodnocení založeno 
na porovnání stanovených expozic se standardy publikovanými mezinárodními institucemi, resp. 
s limitními hodnotami platnými v rámci legislativních předpisů České republiky. Tyto limitní hodnoty 
dle doporučení SZÚ zajišťují potřebný stupeň ochrany veřejného zdraví.  
Nejistoty hodnocení jsou především v oblasti dalších diskutovaných nepříznivých zdravotních vlivů 
karcinogenní působení, vyšší výskyt leukémií. Zde se ani při dlouhodobém sledováni a výzkumu 
nepodařilo jednoznačně prokázat příčinný vztah mezi expozicí elektromagnetickým polím a výše 
popisovanými účinky.  
Hygienické limity stanovené pro expozici nízkofrekvenčnímu elektromagnetickému poli jsou 
založeny na omezení modifikované hustoty proudu v exponované části těla, potenciální 
karcinogenní působení nebylo při konstrukci těchto limitů zohledněno. 
Expozice byla hodnocena konzervativním přístupem, není uvažována tlumící schopnost objektů 
přítomných v prostředí. 
Hodnocení z hlediska vlivu hlukové zátěže vychází z modelových výpočtů hlukové studie, 
tj. z vypočítaných hladin akustického tlaku vyvolaných provozem záměru. Hodnocení bylo 
provedeno pro vybrané referenční lokality s předpokládanou nejvyšší hlukovou zátěží.  
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení daných 
výpočetním programem HLUK+, nejistot experimentálně získaných (naměřených a odhadnutých) 
hodnot, nejistot při odvozování a následné aplikaci vztahů a závislostí atd. 
Výsledky výpočtů ze stacionárních zdrojů hluku a dopravního hluku v programu Hluk+ lze zařadit 
do třídy přesnosti s chybou vypočtené hodnoty ± 3,0 dB. 
Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné 
vzhledem k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních místních 
podmínek. 
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (např. počet obyvatel s trvalým pobytem 
v závislosti na vzdálenosti od záměru, citlivé skupiny populace, doba trávená v obytné zóně a jiné 
aktivity v zájmovém území, dispoziční řešení domů a bytů), nicméně tyto skutečnosti neovlivňují 
závěry hodnocení.  
Další použité postupy, předpoklady a nejistoty z nich vyplývající byly diskutovány v rámci 
jednotlivých kapitol studie. Byl hodnocen očekávaný běžný provoz záměru, nebyly hodnoceny 
nestandardní situace a havarijní stavy. Elektromagnetická pole jsou běžně přítomna v našem 
životním prostředí. Kromě přírodních zdrojů zahrnují i pole generovaná uměle vytvořenými zdroji, 
jakými jsou např. výroba, přenos a využívání energie, provoz elektrických přístrojů v domácnosti 
i strojů a zařízení ve výrobních areálech, radiové a televizní vysílače. 
Intenzitu elektrického pole lze účinně snižovat stíněním. Působení elektrických polí je výrazně 
redukováno terénem, vegetací i budovami. V případě magnetických polí není působení těchto 
terénních vlivů a budov významné, vliv magnetických polí klesá se vzdáleností od zdroje (WHO, 
2015).  

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Výsledky výpočtů jsou shrnuty v následující tabulce č. 55, kde jsou uvedeny výstupy pro výstavbu 
podzemního kabelového vedení. 

Tabulka č. 58 Vypočtené hodnoty LAeq,14h ze stavební činnosti vyvolané výstavbou podzemního 
kabelového vedení záměru dvojitého vedení V430/830 

č. lokalita typ vedení  
LAeq,14h [dB] 

1 2 
8 Milíčov podzemní kabelové vedení 48,6 47,5 

hygienický limit LAeq,14h = 65 dB 
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Na základě modelových výpočtů lze konstatovat, že v průběhu výstavby podzemního kabelového 
vedení v úseku průchodu CHKO Křivoklátsko bude splněn hygienický limit pro hluk ze stavební 
činnosti. Při dodržení vstupních akustických parametrů použitých v modelovém výpočtu nejsou 
u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková opatření. 

� Provoz 

Pro kompenzaci kabelového vedení je nutné instalovat v přechodové stanici kompenzační tlumivky 
pro vyrovnání kapacitních proudů vedení. Předběžný odhadem je zapotřebí na každém kabelovém 
vedení instalovat kompenzační tlumivku o 3-fázovém výkonu cca 50MVar, což by ve svém 
důsledku znamenalo vytvoření zdroje hluku o výkonu cca 85 – 90 dB od jednoho zdroje. V každé 
přechodové stanici bude jedno kompenzační zařízení. 
Pod pojmem kompenzační zařízení se rozumí uzavřený areál pro rozvodné zařízení 400kV, vlastní 
kompenzátory (kompenzační tlumivky) a budovy pro systém řízení, chránění a vlastní spotřebu 
stanice. Minimální velikost areálu je cca 100 * 120 m s ochranným pásmem 20m po celém obvodu. 

Obrázek č. 42 Přehledná situace průchodu trasy kabelového vedení přes CHKO Křivoklátsko 

 

Přechodové stanici jsou umístěny od nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb cca 
600 m. Pro výpočet útlumu hluku z kompenzačních tlumivek je počítáno podle vzorce ∆dB = -20 * 
log l, kde l je vzdálenost v metrech. Po vypočtení a odečtení od akustického výkonu tlumivek je 
prokazatelně splněn hygienický limit jak v denní tak v noční době. 
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Během provozu kabelového vedení bude vznikat trvalý zdroj hluku od kompenzačních tlumivek 
nacházející se v přechodové stanici s kompenzací. Tento hluk však lze považovat za zanedbatelný. 

Z hlediska možných vlivů na veřejné zdraví jsou obě navržené varianty záměru (realizace 
nadzemního vedení i podzemního kabelového vedení) při průchodu trasy vedení přes území CHKO 
Křivoklátsko akceptovatelné. Při výstavbě kabelového vedení je možné předpokládat větší nároky 
na stavební práce a delší časové období celé výstavby, tj. delší působení z hlediska možných 
negativních vlivů spojených s výstavbou (prašnost, hluková zátěž). 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
V současnosti lze očekávat, že kvalita ovzduší v dotčené lokalitě může být ovlivněna pouze 
v období realizace záměru a to produkcí emisí škodlivin uvolněných do ovzduší při pohybu 
dopravních prostředků a stavebních strojů. Vzhledem k prostorovému a časovému rozprostření 
výstavby lze očekávat, že tyto vlivy budou omezeny pouze na bezprostřední okolí staveniště 
a příjezdové komunikace. 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. 
Vliv posuzovaného záměru na klima je v případě dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV zcela 
vyloučen. 
Během realizace vedení lze předpokládat produkci škodlivin uvolněných do ovzduší při pohybu 
dopravních a stavebních mechanizmů, avšak tento vliv na stav ovzduší bude časově i prostorově 
omezen.  

� Provoz 
Provoz záměru nemá žádný vliv na kvalitu ovzduší a klima. 
Výstavba ani provoz záměru nemůže přímo ani v žádných souvislostech způsobit ovlivnění ovzduší 
a klimatu. 
b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 
V průběhu výstavby záměru kabelového vedení bude docházet ke zvýšenému pohybu dopravních 
prostředků, stavebních strojů a mechanizmů, což se může projevit ve zvýšené produkci emisí 
výfukových plynů z automobilů, stavebních mechanizmů a následně vést ke zhoršení kvality 
ovzduší v území dotčeného výstavbou. Tento zvýšený pohyb dopravních prostředků a stavebních 
strojů se může dále projevovat zejména ve zvýšené prašnosti, kterou bude možné zčásti eliminovat 
řízeným zkrápěním prašných ploch, čištěním nákladních aut a přístupových komunikací. Vlivy 
způsobené stavební činností budou omezeny pouze po dobu výstavby. 

� Provoz 
Vlastní provoz kabelového vedení nebude mít vliv na kvalitu ovzduší a klima. Jen v případě poruchy 
bude nutné do místa vzniku výjezd těžké mechanizace a stavebních strojů potřebné k odstranění 
případné poruchy, což může krátkodobě ovlivnit kvalitu ovzduší. 
Vzhledem ke zvýšenému pohybu dopravních prostředků, stavebních strojů a mechanizmů, oproti 
výstavbě vedení nadzemního, a s tím související zvýšené produkce emisí výfukových plynů je vliv 
podzemního kabelového vedení na ovzduší a klima významný. 
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D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzi kální a biologické 
charakteristiky 

D.I.3.1 Vliv na hlukovou situaci 

V rámci zpracování Dokumentace bylo provedeno posouzení hlukové zátěže při výstavbě 
a zprovozněním nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV (viz Příloha č. 4 Hluková 
studie). Hluková zátěž vyvolaná posuzovaným záměrem byla vyhodnocena u vybraného 
chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb situovaných 
do blízkosti trasy vedení. Hlavní výstupy a závěry ze zpracované studie jsou uvedeny níže. 

a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti byl proveden samostatně pro etapu demontáže 
a samostatně pro etapu výstavby. V jednotlivých lokalitách byl proveden modelový výpočet hluku 
pro nejméně příznivé hlukové zatížení posuzované lokality vyvolané hlukem ze stavební činnosti 
spojenou s demontáží resp. stavbou záměru. 
U všech řešených lokalit jsou výpočtové body umístěny u ChVPS situovaného nejblíž 
posuzovanému stožáru vedení V430/830, kde probíhá stavební činnost. Hodnocení jednotlivých 
lokalit je uvedeno v kapitole B.III.5.1 a v Příloze č. 4 této Dokumentace. 
Přehled vypočtených hodnot LAeq,14h ze stavební činnosti v jednotlivých lokalitách je uveden 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 59 Vypočtené hodnoty LAeq,14h ze stavební činnosti vyvolané demontáží/výstavbou 
záměru dvojitého vedení V430/830 

č. lokalita 

LAeg,14h  [dB] hygienický limit 
LAeq,14h  = 65 dB demontáž výstavba 

1 2 3 1 2 3 spln ěn 

1 Čejkovice 53,5 53,1 - 52,6 52,2   ano 
2 Oploty 58,7 57,3 - 57,8 56,5 51,0 ano 
3 Sýrovice 51,9 50,4 - 51,0 49,6   ano 
4 Děkov 52,4 52,0 - 51,8 51,5   ano 
5 Hokov 53,8 52,2 - 52,7 51,2   ano 
6 Heřmanov 53,2 49,1 - 52,5 48,3   ano 
7 Příčina 52,1 50,9 - 51,6 50,4   ano 
8 Milíčov 43,6 43,0 - 42,9 42,3   ano 
10 Svinná 61,9 58,4 49,0 61,5 57,6 50,1 ano 
11 Kamenec 53,8 54,9 46,5 53,0 54,3 45,7 ano 
12 Němčovice 53,3 54,9 55,8 52,5 54,3 55,3 ano 
13 Dolany 60,7 57,7 52,6 58,3 56,4 51,1 ano 

podzemní kabelové vedení 
9 Milíčov 43,6 43,0 - 48,6 47,5 - ano 

Na základě modelových výpočtů lze konstatovat, že ve všech posuzovaných lokalitách bude 
u ChVPS spolehlivě spln ěn hygienický limit LAeg,14h = 65 dB pro hluk ze stavební činnosti vyvolané 
demontáží vedení V430 resp. výstavbou záměru dvojitého vedení V430/830 a to jak v případě 
variantní úpravy trasy v lokalitě Němčovice. 
Vzhledem k tomu, že ve všech posuzovaných lokalitách bude spolehlivě splněn hygienický limit 
ze stavební činnosti LAeg,14h = 65 dB, nebude nutné provádět žádná protihluková opatření a stavební 
činnost lze provádět bez technických i organizačních omezení. 
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� Provoz 
Hluková situace byla namodelována u jednotlivých lokalit, ve kterých je trasa posuzovaného vedení 
situována do blízkosti chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb. 
Stávající hluková zátěž v posuzovaných lokalitách byla zmapována formou měření ekvivalentních 
hladin akustického tlaku A. Měření hluku ze stacionárních zdrojů bylo provedeno v denní a noční 
době. 
U všech řešených lokalit jsou výpočtové body umístěny u ChVP a ChVPS situovaných nejblíž 
posuzovanému dvojitému vedení V430/830 resp. stožárům vedení V430. Hodnocení jednotlivých 
lokalit je uvedeno v kapitole B.III.5.1 a v Příloze č. 4 této Dokumentace. 
Přehled vypočtených hodnot LAeq,14h ze stavební činnosti v jednotlivých lokalitách je uveden 
v následující tabulce. 

Tabulka č. 60  Vypočtené hodnoty LAeq,14h ze stavební činnosti vyvolané demontáží/výstavbou 
záměru dvojitého vedení V430/830 

č. lokalita 
Laeg,14h [dB] hygienický limit 

1 2 3 den/noc spln ěn 

1 Čejkovice ChVPS 27,4 25,4 - 50/40 ano 
2 Oploty ChVPS 30,7 29,2 27,9 50/40 ano 
3 Sýrovice ChVPS 25,6 27,1 - 50/40 ano 
4 Děkov ChVPS 26,1 25,8 - 50/40 ano 
5 Hokov ChVPS 27,7 27,3 - 50/40 ano 
6 Heřmanov ChVPS 26,8 25,2 - 50/40 ano 
7 Příčina ChVPS 27,5 25,3 - 50/40 ano 
8 Milíčov ChVPS 21,4 19,8 - 50/40 ano 
9 Hřešihlavy ChVP 32,0 32,1 29,2 50/40 ano 
10 Svinná ChVPS 33,1 29,9 27,2 50/40 ano 
11 Kamenec ChVPS 28,6 27,6 30,0 50/40 ano 
12 Němčovice ChVPS 27,7 27,7 28,5 50/40 ano 
13 Dolany ChVPS 31,1 29,4 28,4 50/40 ano 

hygienický limit 
den ChVPS LAeg,1h = 50 dB      ChVP LAeg,1h = 50 dB 
noc ChVPS LAeg,1h = 40 dB      ChVP LAeg,1h = 50 dB 

Na základě modelových výpočtů lze konstatovat, že ve všech posuzovaných lokalitách budou 
u ChVPS a ChVP spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk z provozu nového dvojitého vedení 
V430/830 a to v denní i noční době i v případě variantní úpravy trasy v lokalitě Němčovice. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 
Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti byl proveden samostatně pro fázi výstavby 
podzemního kabelového vedení. 
Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti byl na základě charakteristiky, akustických parametrů 
a nasazení stavebních mechanizmů proveden pro nejméně příznivou fázi výstavby podzemního 
kabelového vedení, kterou je fáze „Zásypu kabelového kanálu, terénní úpravy a vybudování trvalé 
obslužné komunikace“. Na základě vhodného výběru fáze etapy výstavby je modelový výpočet 
reprezentativní pro nejméně příznivé hlukové zatížení posuzované lokality vyvolané hlukem 
ze stavební činnosti spojenou s výstavbou podzemního kabelového vedení. 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná stavební činností záměru bude spolehlivě 
v souladu s hygienickými limity pro ChVP a ChVPS, které jsou vymezené v nařízení vlády 
č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Při dodržení vstupních akustických parametrů použitých v modelovém výpočtu nejsou 
u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková opatření. 

� Provoz 
Pro kompenzaci kabelového vedení je nutné instalovat v přechodové stanici kompenzační tlumivky 
pro vyrovnání kapacitních proudů vedení. Na základě provedeného vypočtení a odečtení 
od akustického výkonu tlumivek je prokazatelně splněn hygienický limit jak v denní, tak v noční 
době. 
Během provozu kabelového vedení bude vznikat trvalý zdroj hluku od kompenzačních tlumivek 
nacházející se v přechodové stanici s kompenzací. Tento hluk však lze považovat za zanedbatelný. 

Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku 
A po zprovoznění záměru. 
Na základě provedených výpočtů bude podzemní kabelové vedení pro ChVP a ChV/S prokazatelně 
splňovat hygienické limity hluku. 

D.I.3.2 Vibrace 

a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 

Vibrace mohou krátkodobě vznikat ze stavební činnosti při výstavbě vedení. 

� Provozu 
Vedení o napěťové hladině 400 kV není zdrojem vibrací. 
Vliv vibrací lze považovat za nevýznamný vzhledem k prostorovému a časovému rozprostření 
stavebních činností a vzdálenosti zdrojů vibrací od obytných budov. 

a) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 
V průběhu výstavby podzemního kabelového vedení, především při provádění výkopových prací 
nelze vyloučit těžení horniny a její případný dostřel. Tyto činnosti budou způsobovat vibrace, které 
můžou mít vliv na obytné budovy v blízkosti provádění těchto činností. 

� Provoz 
Vlastní provoz podzemního kabelového vedení není zdrojem vibrací. 
Vliv vibrací lze považovat za významný z důvodu objemu prováděných prací a i případného těžení 
horniny. 

D.I.3.3 Ionizující zá ření 

a) Nadzemní vedení 
� Výstavba 

Vlastní výstavba nadzemního vedení není zdrojem ionizujícího záření. 
� Provoz 

Vedení o napěťové hladině 400 kV není zdrojem ionizujícího záření. 

a) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 
Výstavba podzemního kabelového vedení není zdrojem ionizujícího záření. 

� Provoz 
Vlastní provoz kabelového vedení není zdrojem ionizujícího záření. 
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Nadzemní i podzemní kabelového vedení nejsou zdrojem ionizujícího záření. 

D.I.3.4 Neionizující zá ření 

a) Nadzemní vedení 

� Výstavba  

Vlastní výstavba vedení není zdrojem neionizujícího záření. 

� Provoz 

V rámci Dokumentace bylo zpracováno Posouzení vlivu neionizujícího záření pro nadzemní vedení 
o napěťové hladině 400 kV zpracované společností ČEPS Invest, a.s. (viz Příloha č. 5). V rámci 
tohoto posouzení bylo provedeno hodnocení neionizujícího záření dle nařízení vlády č. 1/2008 Sb., 
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění platném do 17. 11. 2015, které není 
v rozporu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. 
V současnosti Státní zdravotní ústav připravuje Metodický návod Ministerstva zdravotnictví 
s postupem výpočtu modifikované intenzity elektrického pole dle NV č. 291/2015 Sb. V období 
do vydání nového Metodického návodu platí dle sdělení SZÚ ze dne 20. 11. 2015, že výpočty 
a postupy dle NV č. 1/2008 Sb. nejsou v rozporu s NV č. 291/2015 Sb. Z tohoto důvodu je v textu 
Posouzení vlivu neionizujícího záření odkazováno na NV č. 1/2008 Sb. a výpočty jsou stanoveny 
s ohledem na nejvyšší přípustnou modifikovanou proudovou hustotu Jmod. 
Pro posouzení vlivu na zdraví je v NV č. 1/2008 Sb. (ve znění platném do 17. 11. 2015, které není 
v rozporu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb.) zavedena veličina modifikovaná proudová hustota 
Jmod, která komplexně postihuje vliv elektrického i magnetického nízkofrekvenčního pole. 
Nepřekročení nejvyšších přípustných hodnot modifikované proudové hustoty podle příslušných 
předpisů zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny neionizujícímu záření, jsou chráněny proti všem 
známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole (energetického vedení). 
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., (ve znění platném do 17. 11. 2015, které není v rozporu s nařízením 
vlády č. 291/2015 Sb.) stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty pro modifikovanou proudovou hustotu 
indukovanou v centrálním nervovém systému elektrickým a/nebo magnetickým polem s frekvencí 
f v intervalu od 0 Hz do 10 MHz. 
Pro frekvenci 50 Hz vyplývají tyto nejvyšší přípustné hodnoty. 

Tabulka č. 61 Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované proudové hustoty 

 Modifikovaná proudová hustota (mA.m- 2) 

Pro zaměstnance Jmod= √2 . 0,01 A.m-2 = 14,14 
Pro ostatní osoby Jmod = √2 . 0,01 / 5 A.m-2 = 2,828 

Dodržení nejvyšších přípustných hodnot modifikované proudové hustoty indukované v těle se 
zjišťuje výpočtem nebo měřením. 
Od 18. 11. 2015 je v účinnosti nařízení vlády č. 291/2015 Sb. zrušující nařízení vlády č. 1/2008 Sb. 
a stanovující nejvyšší přípustné hodnoty pro účinky způsobené elektrickou stimulací tkáně polem 
ve frekvenčním pásmu od 0 Hz do 10 MHz. Nejvyšší přípustná hodnota je dána modifikovanou 
intenzitou elektrického pole Emod indukovaného v tkáni. 
Pro frekvenci 50 Hz vyplývají tyto nejvyšší přípustné hodnoty. 

Tabulka č. 62 Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole 

 Modifikovaná intenzita elektrického pole (V.m -1) 

Pro zaměstnance Emod = 1 
pro fyzické osoby v komunálním prost ředí Emod =  0,2 
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Posouzení vlivu neionizujícího zá ření nadzemního vedení o nap ěťové hladin ě 400 kV bylo 
provedeno pro: 

• Stožár tvaru Dunaj (V430/830). 

• Stožár tvaru Dunaj (V430/830) v souběhu s dvojitým vedením tvaru Dunaj. 

Posouzení dvojitého vedení V430/830 z hlediska působení neionizujícího záření – stožár tvaru 
Dunaj (V430/830) 
Na základě provedeného posouzení z pohledu vlivu neionizujícího záření byla stanovena 
minimální přípustná výška fázových vodičů nad zemí s ohledem na nejvyšší přípustnou 
modifikovanou proudovou hustotu Jmod na 11,7 m. 

Posouzení dvojitého vedení V430/830 z hlediska působení neionizujícího záření – stožár tvaru 
Dunaj (V430/830) v souběhu s dvojitým vedením tvaru Dunaj 
Na základě provedeného posouzení z pohledu vlivu neionizujícího záření byla stanovena 
minimální přípustná výška fázových vodičů nad zemí s ohledem na nejvyšší přípustnou 
modifikovanou proudovou hustotu Jmod na 12,4 m. 

Dodržením minimální výšky spodních fázových vodičů nad zemí bude zaručeno, že osoby, které 
se nacházejí v blízkosti posuzovaného energetického vedení, jsou chráněny proti všem známým 
zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu s nařízením vlády č. 1/2008 
Sb., ve znění platném do 17. 11. 2015, které není v rozporu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Vlastní výstavba podzemního kabelového vedení nebude zdrojem neionizujícího záření. 

� Provoz 

V souvislosti se záměrem zdvojení stávajícího vedení s označením V430 bylo provedeno 
Posouzení vlivu neionizujícího záření kabelového vedení o napěťové hladině 400 kV, zpracované 
ČVUT (viz Příloha č. 6), v úseku průchodu stávající trasy vedení přes CHKO Křivoklátsko v úseku 
mezi stožáry č. 156 – 167 v celkové délce cca 3,3 km. Posouzení vlivu neionizujícího záření 
kabelového vedení bylo provedeno v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. (ve znění 
platném do 17. 11. 2015, které není v rozporu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb.). 

Posouzení vlivu neionizujícího zá ření podzemního kabelového vedení o nap ěťové hladin ě 
400 kV 
Pro návrh kabelového provedení dvojitého vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 
400 kV bylo provedeno posouzení vlivů neionizujícího záření. 
Efektivní hodnoty intenzity elektrického pole E se v předepsané rovině výpočtu (tj. pro výšku 0,2 m 
nad zemí) budou pohybovat maximálně v řádu jednotek V/m a jsou tedy zanedbatelné vzhledem 
k referenční hodnotě Eref = 5 kV/m dané Nařízením vlády č. 1/2008 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
Maximální efektivní hodnota magnetické indukce B a maximální okamžitá hodnota modifikované 
proudové hustoty Jmod jsou pro stanovenou výšku nad zemí uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 63 Naměřené hodnoty magnetické indukce B a proudové hustoty Jmod pro stanovenou 
výšku nad zemí 

h (m) B (µT) Jmod  (mA/m 2) 

0,2 49,0 0,57 
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Na základě provedených výsledků vyplývá, že všechny uvedené hodnoty jsou nižší než referenční 
hodnota Bref = 100 µT a nejvyšší přípustná hodnota Jmod = 2√2 mA/m2 = 2,83 mA/m2 dané 
Nařízením vlády č. 1/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Během provozu kabelového vedení může vznikat neionizující záření z obou přechodových stanic 
na zakončení vloženého kabelového úseku.   

Posuzované zdvojení kabelového provedení s označením V430/830 na základě výše uvedeného 
vyhovuje hygienickým limitům uvedeným v NV č. 1/2008 Sb., ve znění platném do 17. 11. 2015, 
které není v rozporu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
D.I.4.1 Vlivy na povrchové vody 

a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
Trasa vedení kříží celkem 38 vodních toků, 2 vodní plochy a prochází přes několik záplavových 
území. Trasa záměru nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Dále trasa 
vedení prochází ochranným pásmem vodního zdroje u obce Pšovlky (OPVZ Rakovník PHO II b), 
dále u obce Kladruby (OPVZ nerozlišený zdroj) a u obce Studení (OPVZ Studená II. stupeň). 
Základy stožárových konstrukcí jsou umisťovány zásadně mimo koryta vodních toků a nádrží, takže 
nebudou ovlivněny hydraulické parametry toků. Za normálních vodních stavů zůstávají stožárová 
místa trvale a bezpečně mimo dotyk s povrchovými vodami. 
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 a dle normy 
ČSN EN 50341-2-19. Nebudou ovlivněny hydraulické parametry toku. 
Vliv na povrchové vody lze předpokládat pouze v době výstavby. Místní ovlivnění jakosti 
povrchových vod je teoreticky možné pouze smytím zemin na ploše staveniště a na dočasných 
příjezdových trasách k jednotlivým stožárům, při velmi silných deštích v blízkosti vodních toků. 
V místě výstavby jednotlivých stožárových míst může teoreticky dojít k přechodnému ovlivnění 
jakosti povrchového odtoku zejména ve fázi hloubení výkopů pro základy stožárů a během 
výstavby dočasných příjezdových cest. Používané dopravní a mechanizační prostředky budou 
v dobrém technickém stavu a budou dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření 
k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Tímto bude riziko lokálního znečištění 
povrchových vod minimalizováno. Vlivy na jakost povrchových vod lze považovat za minimální. 
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. 

� Provoz 

Vliv venkovních elektrických vedení na jakost povrchových vod v období provozu je nevýznamný 
až zcela zanedbatelný. 
Záměr neovlivní množství ani jakost povrchových vod, vodní zdroje nebudou provozem záměru 
ovlivněny. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Vliv na povrchové vody lze předpokládat v době výstavby, a to teoreticky místním ovlivněním její 
jakosti při smytím zemin na ploše staveniště a na dočasných příjezdových trasách podél 
kabelového vedení, zejména při velmi silných deštích v blízkosti vodních toků. V místě výstavby 
kabelového vedení může dojít k přechodnému ovlivnění jakosti povrchového odtoku zejména 
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ve fázi hloubení výkopů pro kabelové kanály a základů stožárových konstrukcí v přechodových 
stanicích. 
Při výstavbě kabelového vedení budou kladeny zvýšené nároky na stavební zabezpečení trasy tak, 
aby povodňové stavy nemohly ohrozit uložení kabelů a dalších ochranných prvků. Vzhledem 
k tomu, že posuzovaný úsek průchodu trasy kabelového vedení CHKO Křivoklátsko kříží jeden 
bezejmenný vodní tok a řeku Javornici, která má vymezené záplavové území Q5, Q20, Q100 a aktivní 
zónu záplavových území, bude nutné klást zvýšený důraz na stavební zabezpečení uložení 
kabelového vedení a zajištění proti jeho vyplavení. 
Při pokládání kabelového vedení do vodních cest nesmí být kabely uloženy volně ve vodě na dně, 
ale musí být uloženy v dostatečné hloubce pod hladinou dna, kde budou následně dostatečně 
zasypány a zajištěny proti vyplavení vložením vhodného stavebního materiálu. Tímto řešením 
dojde k ovlivnění hydrologických vlastností a hydraulických parametrů vodních toků. 
Používané dopravní a mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou 
dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům 
ropných látek. Tímto bude riziko lokálního znečištění povrchových vod minimalizováno.  

� Provoz 

Při provozu kabelového vedení především v pramenných oblastech s převládající puklinovou 
propustností či v místech povrchového odvodnění může stavba trvale narušovat přirozený odtok 
povrchových vod, což se může negativně projevit v hydrologické i hydrogeologické bilanci vody. 
V případě výskytu povodňové situace v údolích vodních toků bude nutné provádět důslednou 
kontrolu vedení, aby nedošlo k nežádoucímu porušení trasy (např. vymletím) a spojkovacích 
komor. 
Vlivy na jakost povrchových vod vzhledem k průchodu trasy vedení přes vodní tok Javornice lze 
považovat za významné. Případná opatření na zabezpečení trasy kabelového vedení mohou mít 
významný vliv na krajinný ráz v dotčeném území. Vlivy na kvalitu povrchových vod v důsledku úniku 
nebezpečných a jiných látek vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládány. 

D.I.4.2 Vlivy na podzemní vody 

a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
Stavební činnosti budou dle předběžných odhadů prováděny nad stávající hladinou podzemní 
vody. Případný vliv na režim podzemních vod lze očekávat pouze při provádění výkopových prací 
a betonáže základů stožárů, při provádění těchto prací by mohlo dojít k místnímu přechodnému 
zhoršení jakosti podzemních vod. Při hloubení základových patek stožárů v místech průchodu trasy 
vedení údolními nivami, terénními depresemi nebo záplavovým územím může se teoreticky 
vyskytovat hladina podzemní vody nad úrovní základové spáry. Používané dopravní 
a mechanizační prostředky budou v řádném technickém stavu a budou dodržovány pracovní 
postupy a preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 
Při dodržování těchto pracovních postupů by nemělo dojít k ovlivnění kvality podzemních vod. 
Vzhledem k relativně nízké intenzitě provozu techniky, časovému omezení a při dodržování 
environmentálních zásad uvedených v ZOV lze toto riziko považovat za nepodstatné. 
Před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení bude nutné provést pro každý podpěrný 
bod umístěný v exponovaných lokalitách podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický 
průzkum, 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. 
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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. 

� Provoz 
Vlastní provoz nadzemního vedení neovlivní množství ani jakost podzemních vod. 
Vlastní provoz přenosového vedení tedy neovlivní množství ani jakost podzemních vod. Podzemní 
voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Dosažení hladiny podzemní vody může mít při výstavbě kabelového vedení vliv především 
na provádění zemních prací a zejména na realizaci stavebních prací. Nevýhodou kabelového 
vedení může být nutnost čerpání vody při odvodnění výkopu pro uložení kabelového vedení. 
Ve všech oblastech se souvislou hladinou podzemní vody mělce pod terénem a podložním 
izolátorem v úrovni dna založení stavby, bude docházet k trvalým problémům především z hlediska 
trvalého narušení přirozených odtokových poměrů podzemní vody. Případná změna směru 
proudění vody může mít významný vliv na využívání zdrojů pitné vody. V rámci výstavby 
kabelového vedení hrozí narušení pramenných vývěrů (puklinových) technickými pracemi, kde je 
na tyto lokality vázána řada chráněných vlhkomilných druhů živočichů a rostlin. V některých 
oblastech s převládající puklinovou propustností nebo na území s nutností provádět trhací práce, 
může být vliv realizace stavby trvalý. Při změně hydrogeologických podmínek v důsledku výstavby 
kabelového vedení může dojít k ovlivnění životních podmínek těchto organismů. 
Používané dopravní a mechanizační prostředky budou v řádném technickém stavu a budou 
dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům 
ropných látek. 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. 

� Provoz 

Existence kabelového vedení bude již trvale ovlivňovat hydrogeologické poměry v trase, což se 
projevuje zejména změnou směru proudění mělké podzemní vody.  
Vlivy na podzemní vody vzhledem k liniovému charakteru stavby narušující odtokové poměry 
podzemních vod a směrů jejich proudění lze považovat za významné. Vlivy na kvalitu podzemních 
vod v důsledku úniku nebezpečných a jiných látek vzhledem k charakteru stavby se 
nepředpokládají. 

D.I.5. Vlivy na p ůdu 

a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
Pro realizaci záměru bude nutný trvalý zábor půdy pro základy stožárů a dočasný zábor po dobu 
realizace díla pro transportní, stavební a montážní činnosti. Realizace přístupových cest 
do manipulačních prostorů v bezprostředním okolí stožárů, bude respektovat závěry a doporučení 
vycházející z Biologického hodnocení záměru (viz Příloha č. 8). Po ukončení stavební činnosti 
budou takto dotčené pozemky uvedeny zpět do původního stavu a vráceny jejich původnímu 
využití. Předběžně lze dobu mezi zahájením stavebních prací a uvedením pozemků do původního 
stavu stanovit maximálně ve výši několika týdnů. 
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Stavbou vyvolaný zábor pozemků ZPF 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 (PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen v minimální míře. 
Při realizaci výstavby dojde k manipulaci s ornicí a drnem zhruba v rozsahu základů stožárových 
konstrukcí. Ve stožárových místech budou hloubeny výkopy pro základové patky. Přesná bilance 
zemních prací není v této fázi projektové přípravy k dispozici. Tyto zemní práce budou spojeny 
s vlivy na zemědělský půdní fond a nepředstavují významný zásah do půdního fondu ani 
do horninového prostředí. Při dodržení standardních stavebních postupů by půdní povrch neměl 
být dotčen větrnou ani vodní erozí, což je dáno zejména rychlostí výstavby a bezprostřední 
rekultivací. 
Konkrétní zábory půdy budou specifikovány v dalším stupni projektové přípravy záměru. 

� Provoz 
Vlastní provoz přenosového vedení neovlivní jakost půd. 
Po období provozu vedení pak dojde pod vedením a v rozsahu zákonného ochranného pásma 
k omezení užívání pozemků v lesních průsecích a omezení některých činností v ochranném pásmu 
u zemědělských pozemků. Odnětí pozemků pro jiný účel užívání bude uplatněno dle zákona 
č. 334/1992Sb., v platném znění. 
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho ochranném pásmu mohou být 
i nadále využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením pro jiné než pěstební účely. Vzrostlá 
zeleň pod vedením i v celém ochranném pásmu musí být z provozních a bezpečnostních důvodů 
pravidelně odstraňována přesáhne-li její výška 3 m, čímž je omezena produkční funkce lesních 
pozemků. 
Vlastní provoz vedení nebude způsobovat žádnou kontaminaci ani erozi půdy, v průběhu realizace 
lze, a bude podmínkami ve stavebním povolení nařízeno, vhodným opatřením těmto negativním 
vlivům zamezit. 
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. 
Při dodržení standartních stavebních postupů při výstavbě záměru nebude půda negativně 
ovlivněna. Záměr nezvyšuje riziko eroze půdy. Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy 
nebudou záměrem významně ovlivněny. 
Případné nebezpečí narušení stability půd v důsledku sesuvů půdy se může ojediněle vyskytovat 
u obce Oploty a Neprobylice. 
Z hlediska ochrany půd lze tedy předpokládat minimální omezení vzhledem k uvažovanému 
záměru. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 
V průběhu realizace stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy a pozemků plnění funkcí 
lesa v celé šíři koridoru kabelového vedení a při realizaci trvalých přístupových komunikací 
k jednotlivým spojkovacím komorám a přechodovým stanicím. Stavbou vyvolaný zábor pozemků 
bude převážně trvalého charakteru a celkově velmi rozsáhlý. Z tohoto důvodu je možné hodnotit 
zábor zemědělských půd jako velmi významný. Při realizaci výstavby kabelového vedení 
dojde velkoobjemově s manipulací zeminy. Vlastní výkopy pro kabelové trasy dvojitého kabelového 
vedení představují vytěžení přibližně 27 000 m3 zeminy (nebo i skály, podle změny podloží v trase 
kabelu) na každý kilometr trasy dvojitého kabelového vedení. Zároveň bude nutné počítat 
s instalováním jednoho kompenzačního zařízení umístěného v přechodové stanici, která má 
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rozměry cca 100 x 120 m. Tyto zemní práce budou spojeny především s vlivy na zemědělský půdní 
fond a představují významný zásah do půdního fondu a do horninového prostředí. Veškerý trvalý 
porost (stromy a keře) bude v celé šíři trasy kabelového vedení a jeho ochranném pásmu 
odstraněn. Zemědělsky obhospodařované pozemky v celém koridoru kabelového vedení nemohou 
nadále být využívány ke svému účelu. 
Dočasný zábor těchto pozemků bude po dobu výstavby potřebný pro dočasné komunikace podél 
celé trasy kabelového vedení, pro prostor potřebný k ukládání vytěžené zeminy a dále pro 
zpevněné plochy pro uložení a manipulaci bubnů s kabely.  
Výstavbou kabelového vedení lze předpokládat omezení půd vzhledem k uvažovanému záměru. 
Výstavbou záměru dojde k porušení půdního horizontu jak v trase kabelového vedení, tak v jejím 
nejbližším okolí. 

� Provoz 
Během provozu bude kabelové vedení zvyšovat teplotu v trase jeho uložení, což se projeví 
ve změně mechanických vlastností zemin v podložních i nadložních zeminách (např. rozpraskání 
půdy, zvýšení možnosti vzniku eroze, atd.). Zvyšování teploty zeminy se projeví zejména snížením 
její vlhkosti a tím i změnou podmínek pro růst rostlinných společenstev. Volbou vhodného typu 
použitého materiálu stavbě kabelového vedení lze tento vliv částečně eliminovat. 
Při průchodu trasy svažitým terénem může docházet ke vzniku eroze půdy. K zabránění možného 
odnosu půdy bude nutné přijmout stavební opatření, případně i změnit způsob využívání okolních 
dotčených pozemků. 
Vliv kabelového vedení na půdu při samotné výstavbě, tak následném provozu lze hodnotit jako 
trvalý a negativní. Kabelové vedení ovlivní půdní horizont v celé trase vedení a bude mít významný 
vliv na případný vznik eroze půdy. 

D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
Určitý byť minimální zásah do horninového prostředí představují výkopy pro základy nových 
stožárů. Základy stožárů budou blokové, případně stěnové, s předpokládanou hloubkou založení 
do cca 3 m. 
Základové patky stožárů tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, 
bez dalších vlivů na její kvalitu. 
Umístění stožárových míst bylo provedeno na základě předběžného geologického průzkumu. 
Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, pouze v navržených dílčích 
úpravách trasy vedení budou stožárové konstrukce umístěny do nových míst. Případná změna 
umístění některých stožárových konstrukcí nelze v této fázi projektové přípravy záměru zcela 
vyloučit. K upřesnění konkrétních stožárových míst může dojít na základě podrobného 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu při zpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace a také mj. ze závěru procesu EIA, jež bude formulován do závazného stanoviska. 
Pro zajištění stability stožárů a optimalizaci návrhu základů stožárů bude ve fázi přípravy realizace 
záměru (Dokumentace pro provádění stavby) před vybudováním jednotlivých základů stožárů 
vedení bude nutné provést pro každý podpěrný bod umístěný v exponovaných lokalitách podrobný 
inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a zároveň budou navržena vhodná opatření 
k zajištění ochrany a k zamezení negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod. 
Poškození nebo ztráta geologických či paleontologických památek se nepředpokládá. 
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� Provoz 
V průběhu vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohlo nastat znehodnocení 
přírodních zdrojů. 
Záměr zasahuje do chráněných ložiskových území a geologicky významné lokality. Záměr není 
ve střetu s dobývacími prostory. 
Vliv záměru na horninové prostředí, přírodní zdroje, geologické či paleontologické památky lze 
považovat za nevýznamný. V průběhu výstavby a vlastního provozu zvn se nepředpokládá, že by 
mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů. 
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje lze vyloučit. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Určitý zásah do horninového prostředí představují výkopové práce pro kabelové kanály a dále 
výkopy pro základy stožárových konstrukcí v přechodových stanicích. Předpokládaná hloubka 
uložení kabelu je cca 2,0 m. Zároveň bude nutné počítat s instalováním jednoho kompenzačního 
zařízení umístěného v přechodové stanici, která má rozměry cca 100 x 120 m. Pokud se v místě 
trasy kabelového vedení bude nacházet pevné skalní podloží, je nutné použít při výstavbě trhací 
práce. Tyto práce však mohou ovlivnit odtokové poměry v okolí trasy a budou znamenat zásah do 
horninového prostředí. Tento vliv bude trvalý. Pokud trasa vedení bude procházet sesuvným 
územím, bude nutné provést komplexní stavební zabezpečení jak výkopu, tak i jednotlivých 
stavebních prvků. Při překonávání velkých výškových rozdílů nebo velké morfologické členitosti 
v trase kabelového vedení lze předpokládat s nutností vzniku lokálního budování hlubších zářezů, 
čímž může dojít k iniciaci sesuvných pohybů. S rostoucí hloubkou založení trasy kabelového 
vedení se mohou vlivy na geologické a hydrogeologické poměry v trase zvyšovat. 

� Provoz 

Vliv provozu kabelového vedení na horninové prostředí se oproti výstavbě sníží. Teplotní vlivy 
způsobené provozem kabelového vedení dohází k vysychání okolního horninového prostředí 
a ke změně mechanických parametrů zemin a horninového prostředí. V těchto územích bude nutné 
provádět časté kontroly stavebního zabezpečení trasy, aby nemohlo dojít k jejímu porušení. 
Vliv kabelového vedení bude při výstavbě a během provozu na horninové prostředí a přírodní 
zdroje v dotčeném území trvalý a významný. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
V rámci zpracování Dokumentace bylo zpracováno Biologické hodnocení (viz Příloha č. 8), které 
posoudilo záměr ve vymezeném území, tj. cca 100 m široká linie pod stávajícím vedením, dále 
v místech dílčí úpravy trasy, v úseku variantní změny trasy v lokalitě Němčovice a v místě 
variantního provedení trasy vedení v úseku průchodu přes CHKO Křivoklátsko. V tomto území bylo 
zjištěno spektrum živočišných druhů včetně zvláště chráněných. Cílem Biologického hodnocení je 
základní vegetační, floristický a faunistický rozbor zájmového území, jehož výsledkem je stanovení 
rizikových míst, jejich identifikace, charakteristika a eliminační, zmírňující, popřípadě kompenzační 
opatření. 
Zjištěné druhové spektrum v rámci celého liniového záměru lze považovat za očekávané vzhledem 
k rozsahu a rozmanitosti biotopů, kterými uvedená stavba prochází. Výsledky odpovídají zvolené 
metodice monitoringu vyskytujících se druhů organismů a především specifikací vybraného 
monitorovacího území. Rovněž vliv na zjištěné druhové spektrum má i skutečnost, že je hodnocení 
postaveno především na aktuálních datech zjištěných kolektivem autorů a pracovníků, podílejících 
se na plnění příslušného předmětu díla – Biologického hodnocení. Přihlédnuto bylo však 
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k nálezové databázi Agentury ochrany přírody a krajiny ČR NDOP a seznamu předmětů druhové 
ochrany dotčených zvláště chráněných území. 
Hlavní závěry z provedeného hodnocení jsou uvedeny níže v textu. 

D.I.7.1 Vlivy na faunu 

V rámci zpracovaného Biologického hodnocení (viz Příloha č. 8) byl zhodnocen vliv záměru 
na faunu obratlovců (vlivy na ptáky, obojživelníky, plazy a savce) i faunu bezobratlých. 

a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 

Terénní práce budou probíhat v naprosté většině případů v místech současného umístění stožárů, 
tedy místa terénních prací jsou dobře přístupná a není nutno budovat nové přístupové komunikace. 
Pouze u stožárů s uvedenou změnou pozice bude nutné částečně zasáhnout do původního biotopu 
v rámci výstavby nutných stavebních prvků nového stožáru a v rámci příjezdové nebo obslužné 
komunikace. Bude sice docházet k časově omezeným zásahům do porostů pod vedením a tím 
k omezení zde se vyskytujících jedinců ptačích druhů. Práce jsou však prováděny ve velmi malých 
časových horizontech. Újma z hlediska výskytu druhů a jejich prosperity bude prakticky nulová. 
Nebude prováděno kácení dřevin rostoucí mimo les vzhledem k tomu, že práce budou prováděny 
prakticky pouze ve stávajícím koridoru současného vedení. Je také nutno uvážit, že současné 
umístění stožárů je lokalizováno mimo nejcennější biotopy, proto se samotná výměna stožárů 
populací prakticky nedotkne. Případné ovlivnění se tedy v rámci záměru dotkne pouze jedinců 
zjištěných druhů, nikoliv populací. 
Je nutno uvést, že záměr zdvojeného vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV 
neovlivní negativně současný charakter stanovišť vzhledem k tomu, že je umístěn v trase 
stávajícího jednoduchého vedení s označením V430. 

� Provoz 

Ve fázi provozu bude charakter terestrických biotopů na současné úrovni včetně pohybu 
mechanizace nebo obsluhy (údržba, opravy).  
Případný úhyn ptáků vlivem nárazu do vodičů vedením o napěťové hladině 400 kV během migrací 
je velmi nepravděpodobný (na základě výsledků a terénních pozorování). Vzhledem k technickému 
řešení vzdáleností a uspořádání vodičů je úraz popálení proudem prakticky vyloučen. 

Vliv zám ěru na ptáky 
Ze zjištěných  výsledků terénních průzkumů lze konstatovat, že některé zjištěné druhy ptáků mají 
reprodukční vazby v biotopech, kterými prochází plánovaný záměr, nebo v jeho bezprostředním 
okolí. Konkrétní vztahy a počty jedinců jednotlivých druhů na zkoumaných biotopech neuvádíme, 
protože vzhledem k rozsahu záměru nebylo možné na všech určených biotopech dostatečně 
reprezentativně popsat reprodukční, trofické nebo další vazby. Důležitým faktorem je, že případné 
negativní vlivy mají prostorově, ale především časově omezený efekt. Na žádném místě, kterým 
záměr prochází, nebylo zjištěno vážné přímé či nepřímé ohrožení existence determinovaných 
taxonů. Stavební a terénní zásahy budou prováděny pouze bodově, a to na místech současně 
umístěných stožárů. V žádném případě tedy nebude zasažena celá sledovaná linie vedení. Navíc 
lze velice efektivně negativní dopady na složky přírody eliminovat níže uvedenými doporučeními 
a opatřeními.  
Otevřenější antropogenní biotopy /pole, louky, pastviny/, přes které vedení především prochází, 
nebyly zařazeny mezi sledované významné zoologicko-botanické lokality. Na nich byly rovněž 
sledovány některé zvláštně chráněné druhy. Limitujícím faktorem je antropogenní využívání ploch, 
jako polí a pastvin. Sledování však byla náhodná až vzácná. Mezi takové druhy patří přelety luňáka 
červeného Milvus milvus, motáka pochopa Circus aeruginosus, rorýse obecný Apus apus, kavky 
obecné Corvus monedula, křepelky polní Coturnix coturnix apod. Z hlediska délky pobytu nad 
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monitorovací linií nebo charakteru biotopů, ve kterých byly sledovány, se jejich případné negativní 
ovlivnění jeví jako zanedbatelné až nulové. Většina zjištěných druhů nemá ke zkoumanému území 
(linie pod vedením) užší vazbu a využívá ji pouze k migracím, přeletům, k příležitostnému zisku 
potravy apod. U těchto druhů ptáků nelze přepokládat žádné zásadnější ovlivnění zamýšleným 
záměrem.        
Přesto lze u několika druhů (ťuhýka obecného Lanius collurio, koroptve polní Perdix perdix, 
křepelky polní Coturnix coturnix a řady druhů nezařazených ve Vyhlášce) je možné předpokládat 
hnízdění i v lokalitách pod stávajícím vedení nebo v doprovodných porostech u vodních ploch nebo 
vodotečí. U těchto druhů připadá v úvahu případné ovlivnění v době reprodukce. Tento negativní 
faktor však lze eliminovat časovým omezením stavebních a terénních prací, které je rovněž 
navrženo i v rámci obecné ochrany podle § 5 zákona č. 114/1999 Sb., v platném znění. 
Je nutno rovněž zmínit změnu pozic stožárů č. 4 a č. 5 a změnu jejich výšky. Samotná změna 
umístění stožárových stání není významná. Významnější je změna výšky o 12 respektive 10 metrů. 
V prostoru mezi ptačími oblastmi Nechranice a Doupovské hory, tedy v prostoru častějších migrací 
ornitofauny, může změna výšky znamenat zvýšené riziko případných nárazu letících ptáků 
(za zhoršené viditelnosti) do zemnících lan. Zde se jako adekvátní řešení nabízí označit segmenty 
kolem zmíněných stožárů zvýrazňujícími prvky na zemnící lano.    
Obecně je však možné na základě získaných dat konstatovat, že případný negativní dopad 
uvedeného záměru bude mít vliv v nejextrémnějším případě pouze na úrovni jedinců a nikoliv 
populací.  
Užší vazby na zkoumanou linii (tj. hnízdní a potravní) má 8 druhů v následující tabulce. 

Tabulka č. 64  Seznam ptáků s užší vazbou 
Latinský název Český název Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Acrocephalus arundinaceus rákosník velký SO 2 
Ciconia ciconia čáp bílý O 19 
Ciconia nigra čáp černý SO 2,14,19 
Circus aeruginosus moták pochop O 0,2,11,12,14,18 
Circus cyaneus moták pilich SO 17 
Coturnix coturnix křepelka polní SO 2, 19 
Lanius collurio ťuhýk obecný O 2,3,5,9,11,16,19,28 
Saxicola rubetra bramborníček hnědý O 19 

Hodnocení vlivů zamýšleného záměru na zjištěnou ornitofanu a z něho vyplývající návrhy opatření: 
Největší potenciální negativní dopad záměru na ornitofaunu spočívá v likvidaci a trvalém záboru 
biotopů (zástavba území). Dále může dojít v rámci zemních a stavebních prací k rušení hnízdících 
ptáků, k neúmyslnému ničení jejich snůšek či usmrcování mláďat. K eliminaci těchto možných 
dopadů proto v dalším textu navrhujeme některá opatření.  
Případný trvalý zábor ZPF a průseky lesních porostů související s ochrannými pásmy či jinými 
stavebními činnostmi nebo stavbami vedení by měly být prováděny v co nejmenší míře. Je důležité 
ponechat v co největší míře vzrostlou zeleň. To nevylučuje možnost plošně a časově omezených 
zásahů např. v rámci budování dočasných komunikací, pokud po jejich realizaci dojde k obnovení 
funkčnosti biotopů. 
Aby nedocházelo k neúmyslnému usmrcování jedinců na hnízdech, nechtěné likvidaci snůšek, 
rušení či jiným zásahům do přirozeného vývoje (§ 50 a § 5a  zákona č. 114/1992 Sb.), je nutné 
provádět výše popsané zásahy a rušivé činnosti v identifikovaných místech výskytu v konkrétním 
biotopu mimo dobu hnízdění, tj. mimo období od 15. 3. do 31. 7. daného kalendářního roku. Tuto 
podmínku lze porušit v případě, že před konkrétním zásahem bude v identifikovaných místech 
výskytu v konkrétním biotopu proveden kontrolní průzkum biologického dozoru, který v místě 
zásahu případně vyloučí hnízdění ptáků a zaručí minimalizaci negativních dopadů stavby na prvky 
přírody. (Po dobu realizace výstavby záměru je vhodné zajistit biologický stavební dozor, který 
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bude prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci 
podmínek vyplývající z rozhodnutí orgánů ochrany přírody). 
V biotopech s větší pravděpodobností migračních aktivit ptáků je vhodné na zemnící lana umístit 
zvýrazňující optické prvky („barevné spirály“), které za nevhodných klimatických podmínek 
upozorní letící ptáky na překážku. Jedná se především o prostory kolem vodotečí, stálých vodních 
ploch, v místech s výraznou výškou konstrukcí apod.   
Dotčený typ záměru nevyžaduje kompenzace ve formě zvláštních managementových opatření, 
budování migračních zábran, náhradních biotopů, provádění transferů apod. 
Záměr představuje pouze časově omezené ovlivnění dotčených monitorovaných biotopů, tedy 
největší rizika v rámci ochrany přírody budou existovat v době příprav a především realizace 
záměru. Po jeho dokončení bude současný stav v relativně krátké době obnoven. V rámci krátkého 
časového úseku budou stanoviště vráceny do původní podoby a charakteru. 
Případné negativní vlivy mírní rovněž fakt, že v širším i bezprostředním okolí záměru se vyskytují 
obdobné nebo dokonce totožné biotopy v dostatečném množství a rozloze, proto nelze 
předpokládat, že realizace záměru výrazně sníží hnízdní či potravní potenciál území pro zjištěné 
druhy. 

Negativní vlivy samotného zám ěru  

Výměna stožárů 
Bude v naprosté většině probíhat ve stávajícím koridoru původního vedení, což eliminuje nové 
zábory biotopů, odstraňování zeleně a další negativní dopady /pouze v místech variantních řešení 
bude stavba několika stožárů prováděna na nových místech. V případech změn stožárových míst 
v hlavní trase (příp. u varianty 1) se jedná o minimální posuny. Tyto změny nebudou mít na existující 
stanoviště významný vliv. Pouze v případě vzniku nových příjezdových a obslužných cest se může 
jednat o plošnější zábor. Přesto nelze ani tento vliv hodnotit jako významný, protože se stavební 
aktivity budou odehrávat v naprosté většině případů v současném koridoru a v drtivé většině 
případů v prostorech mimo identifikované zoologicko-botanické lokality s vyšší přírodní hodnotou. 

Změna výšky stožárů a ochranného pásma 
Nové stožáry zvn budou vyšší než současné, což nebude mít žádný vliv na stávající terestrická 
stanoviště. Větší výška stožárů může hrát určitou roli v biotopech s větší pravděpodobností 
migračních aktivit ptáků. Jedná se především o prostory kolem vodotečí, stálých vodních ploch, 
v místech s výraznou výškou konstrukcí apod. 
Pozitivním efektem je zmenšení šířky koridoru nového vedení. 

Dočasné komunikace a pohyb těžké mechanizace po dobu stavby 
Ve fázi výstavby bude vznikat nový dočasný zábor v biotopech v blízkosti plánovaných prací 
z důvodů dočasných obslužných komunikací a vlivem pohybu těžké mechanizace bude docházet 
k rušení organismů. Tento faktor má však časově omezený charakter. Po dokončení terénních 
prací dojde k obnově stávajícího stavu. Zábory půdy budou zapotřebí pro základy nových stožárů 
tvaru Dunaj.  
Tento faktor je zanedbatelný oproti současnému stavu.  

Zranění elektrickým proudem 
Negativní vliv je prakticky vyloučen. V rámci celkového posouzení konstrukce stožárů zvn 
a způsobu vedení vodičů s napěťovou hladinou 400 kV je možné potvrdit, že nebezpečí zraňování 
avifauny je nemožné. Konstrukční řešení znemožňuje kontakt živočicha s nebezpečnými částmi, 
které zapříčiňují úrazy elektrickým proudem, vzhledem k velkým odstupovým vzdálenostem mezi 
fázemi navzájem nebo mezi fázemi a zemnícími vodiči. Případné nebezpečí úrazu tedy spočívá 
pouze v mechanických nárazech do vodičů, kterých si letící pták nevšimne. Proto jediným možným 
preventivním opatřením je optická vizualizace vedení. Zpravidla se navrhuje zvýraznění vedení 
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optickou signalizací na zemnícím laně. Tato opatření jsou v souladu s § 5a, odst. (6), zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn. 
Z důvodu maximální eliminace zranění nebo usmrcení ptáků je přesto vhodné opatřit vedení zvn 
optickými prvky na zemnícím laně v místech častých migrací ornitofauny. Nejčastěji ptáci migrují 
v místech, kde se vyskytují významnější vodní toky a v místě podstatné změny stožárové výšky. 
V těchto místech se doporučuje vhodně umístit  optické prvky při křížení vedení zvn s významnými 
vodními toky: Liboc, Leska, Blšanka, Rakovnický potok, Javornice, Třemošná a Berounka a dále 
vodní plochy Dolní a Horní Kněžický rybník u obce Kněžice. Změna výšky stožárů v místě migrací 
nastane v prostoru stožárů č. 4 a 5. 

Obojživelníci  
Na zkoumaném území se nachází několik vodních ploch a toků, které poskytují v řadě případů 
vhodné podmínky pro trvalý výskyt a reprodukci obojživelníků. Při terénních průzkumech 
ve zkoumaném období byly v průběhu vegetační doby nalézány jak snůšky a larvální stádia, tak 
suadultní i adultní exempláře druhů. Bylo zjištěno, že tato skupina živočichů využívá biotopy ve 
zkoumané linii záměru na několika místech k rozmnožování i trvalému pobytu. Běžně byli jedinci 
nalézáni při běžných aktivitách potvrzující trvalý pobyt, často také využívají prostor záměru mimo 
vodní plochy pouze k migracím a krátkodobým pobytům. S výjimkou skokana hnědého patří 
všechny druhy obojživelníků v České republice mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.    
Jako rozmnožiště slouží některé vodní plochy přímo v trase plánovaného záměru nebo v jeho 
bezprostředním okolí. V rámci migrací je důležitá i síť vodních ploch a vodotečí rovněž ve větší 
vzdálenosti od záměru. Podle výsledků monitoringu v rámci V430 i nálezů v NDOP je výskyt řady 
druhů v určitých segmentech křížení trasy běžný. Prostorová lokalizace nálezů obojživelníků je 
uvedena u jednotlivých lokalit. 
Co se týká migrace obojživelníků v rámci zkoumaného rozsáhlého území, lze předpokládat 
(a terénní výsledky tomu nasvědčují), že hlavní migrační koridory jsou soustředěny právě 
do blízkosti toků, vodních ploch a vodotečí. Tyto prostory mají pro obojživelníky ekologicky 
nejpříhodnější mikroklima, větší množství vhodných úkrytů, zastínění porostem, dřevinami apod. 
Záměr má však takový charakter, který nepředpokládá významnější přímé či nepřímé negativní 
ovlivnění populací. Toto tvrzení potvrdil i průzkum v rámci změn pozic stožárových stání v roce 
2016. Je možné připustit, že v případě provádění terénních prací v období rozmnožování, 
respektive v době intenzivnější aktivity rozmnožujících se jedinců nebo hromadného přesunu 
metamorfovaných jedinců na terestrické biotopy, může docházet nedopatřením ke křížení 
dočasných komunikací s trasou tahu a tím i k hromadnějším úhynům. Tomuto riziku však lze 
předejít ochrannými opatřeními ve formě časových omezení v lokalitách s výskytem vhodných 
biotopů pro reprodukci. Případné negativní dopady tedy lze minimalizovat dodržením navržených 
opatření v podobě časových i prostorových omezení stavebních a terénních zásahů do biotopů. 
Rizika snižuje fakt, že případné negativní ovlivnění spadá pouze do fáze přípravných prací 
a samotné výstavby. Fáze provozu pak bude mít nulový negativní efekt, tedy ve fázi provozu budou 
mít biotopy současný charakter. 

Hodnocení vlivů zamýšleného záměru:  
Pro výskyt obojživelníků v zájmovém území jsou, obzvlášť v některých lokalitách, dokonalé 
podmínky pro reprodukci i trvalý výskyt. Vhodné jsou veškeré vodní plochy, mokřady, přítoky, 
vodoteče, zarostlé okraje toků apod. Případný negativní vliv záměru na batrachofaunu spočívá 
v případné likvidaci a trvalém záboru těchto biotopů nebo v dočasném poničení vhodného biotopu 
v období s nejvyšší aktivitou. Nejexponovanějším obdobím je doba jarní aktivity reprodukčně 
aktivních jedinců a doba metamorfózy – přeměny larválních stádií, resp. přechod z vodní fáze na 
terestrickou. Ze záměru vyplývá, že se výměna stožárů bude provádět především na stávajících 
stožárových místech, což vhodné biotopy prakticky neovlivní. V případě změn umístění některých 
stožárů nebyl shledán konflikt v rámci ochrany přírody. Nová stožárová stání nejsou umístěna 
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do lokalit vhodných pro výskyt obojživelníků. Nebezpečím jsou dočasné příjezdové komunikace, 
deponie apod., kde hrozí kolize s dopravní a jinou technikou. Tomuto riziku lze opět předejít 
vhodným časovými a prostorovými omezeními a doporučeními. Obecně platí, že v rámci zemních 
a stavebních prací nelze vyloučit riziko neúmyslné likvidace jedinců. Velmi důležitá bude v tomto 
případě funkce biologického dozoru, který aktuálním monitoringem zjistí momentální stav na 
konkrétním biotopu a zajistí minimalizaci negativních vlivů - na základě zjištěných aktuálních dat 
zajistí optimální řešení v zájmu ochrany přírody. Pokud bude zjištěna přítomnost rozmnožující se 
populace obojživelníků. Biologický dozor na základě aktuálního stavu (abundance populace, 
diverzity druhů, klimatických podmínek apod.) rozhodne o termínech, kdy nebudou práce 
prováděny z důvodů dokončení reprodukce obojživelníků nebo v možných případech zajistí jejich 
šetrný transfer mimo stavbou ovlivněné území. Zpravidla termín koresponduje s omezením prací 
z důvodů hnízdění ptáků, tedy mezi 15. 3. až 30. 7. běžného kalendářního roku.  

Tabulka č. 65 Seznam obojživelníků, kteří byli v době průzkumu zjištěni nebo uvedeni v databázi 
AOPK ČR NDOP 

Latinský název Český název Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Bombina bombina kuňka obecná SO 2,10 
Bombina variegata  kuňka žlutobřichá SO 22,23,30 

Bufo bufo ropucha obecná O 
8,9,10,12,14,18, 
19,24,29,31,32 

Bufo viridis ropucha zelená SO 2 
Lisstotriton alpestris čolek horský SO 18 
Lisstotriton vulgaris čolek obecný SO 2,10,18,32 
Pelobates fuscus blatnice skvrnitá SO 10 
Pelophylax esculenta  
synklepton  skokan vodní synklepton SO 32 

Pelophylax lessonae skokan krátkonohý SO 10 
Pelophylax ridibunda skokan skřehotavý KO 2,23 
Rana dalmatina skokan štíhlý SO 8,18,32 
Salamandra salamandra mlok skvrnitý NE 18,19,24,32 
Triturus cristatus čolek velký PO 2,32 

Příslušným orgánem pro udělení výjimky je Krajský úřad, v jehož území je zájmová lokalita 
ve správě. V případě chráněných území (chráněné krajinné oblasti, národní rezervace, národní 
přírodní památky apod.) je kompetentním orgánem příslušná správa chráněné krajinné oblasti. 
V rámci terénních a stavebních prací nesmí dojít k přímému či nepřímému negativnímu ovlivnění 
kvality vody a vodního režimu. 
S ohledem na typ záměru není nutné kompenzovat trvalý zábor ZPF dalšími managementovými 
opatřeními, tedy budovat náhradní biotopy apod. Ostatní plochy nevyžadují s ohledem 
na obojživelníky speciální opatření. 

Plazi 
Z plazů byly v rámci průzkumu a pomocí dat AOPK ČR NDOP na zkoumané linii zjištěno 6 druhů. 
Všechny patří mezi druhy zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 

Tabulka č. 66 Seznam zjištěných zvláště chráněných plazů 

Latinský název Český název Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Anguis fragilis slepýš křehký SO 11,15,18,19, 23,28,29,32 
Coronella austriaca užovka hladká SO 18,19,23,28 

Lacerta agilis ještěrka obecná  SO 3,4,5,7,9,11,12, 
18,19,21,22,23,28,29,31 

Natrix natrix užovka obojková O 2,16,18,19,23, 
28,29,32 
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Latinský název Český název Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Vipera berus zmije obecná KO 5,18,19,28 
Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO 18 

Výsledky průzkumu ukazují, že se na odlesněných lokalitách pod vedením, ale i na dalších 
expozičně vhodných lokalitách zjištění plazi trvale vyskytují a také rozmnožují, resp. lze 
rozmnožování předpokládat. Výskyt ještěrky obecné, která je na řadě míst zkoumaného území 
běžná, je soustředěn především na okraje cest a porostů příbřežní vegetace. Dá se však nalézt 
i na otevřených plochách bez keřů a stromů. Je prakticky všude, kde je možnost úkrytu a vhodné 
expozice. Ve vyšších polohách ji výskytem střídá ještěrka živorodá.  
Slepýš křehký byl nacházen spíše ve vlhčích biotopech v nižších polohách. Jeho populace 
ve zkoumaném území je stabilní a reprodukující. 
Užovka obojková byla zjištěna v několika exemplářích především v okolí vodních ploch, na které je 
nepřímo vázána potravně. Opět se vyskytuje přímo ve zkoumané linii průzkumu a v jejím 
bezprostředním okolí. Zmije se v období terénních průzkumů nepodařilo zjistit i přes existenci 
vhodných biotopů přímo v linii záměru. Její výskyt se však v dotčených lokalitách dá předpokládat. 
V některých biotopech je tedy možnost přímého negativního ovlivnění na úrovni jedinců (včetně 
jejich přirozeného vývoje). Negativní ovlivnění na úrovni populací nelze předpokládat u žádného 
ze zjištěných druhů plazů, protože se v okolí vyskytuje dostatek vhodných stanovišť pro stabilní 
výskyt a vývoj jejich populací.   

Hodnocení vlivů zamýšleného záměru na zjištěnou herpetofaunu a z něho vyplývající návrhy 
opatření:   
Přímým negativním vlivem záměru na herpetofaunu spočívá v likvidaci a trvalém záboru vhodných 
biotopů. V rámci zemních a stavebních prací pak nelze vyloučit riziko likvidace nakladených vajíček 
či náhodné usmrcení jedinců. Proto je vhodná přítomnost biologického dozoru, který na základě 
zjištěných aktuálních dat zajistí optimální řešení stavebních a terénních prací v zájmu ochrany 
přírody. Ze záměru vyplývá, že se výměna stožárů bude provádět především na stávajících 
stožárových místech, což vhodné biotopy prakticky neovlivní. V případě změn umístění některých 
stožárů nebyl shledán významný konflikt v rámci ochrany přírody. Změna výšek stožárů jsou 
z hlediska výskytu plazu irelevantní. Nebezpečím jsou ve fázi realizace výměny stožárů dočasné 
příjezdové komunikace, depote apod., kde hrozí kolize s dopravní a jinou technikou. Tomuto riziku 
lze opět předejít vhodným managementovými, časovými a prostorovými omezeními 
a doporučeními. 

Tabulka č. 67 Seznam zvláště chráněných plazů, na které se vztahuje výjimka dle zákona 
č. 114/1992 Sb. 

Latinský název Český název Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Anguis fragilis slepýš křehký SO 11,15,18,19, 23,28,29,32 
Coronella austriaca užovka hladká SO 18,19,23,28 

Lacerta agilis ještěrka obecná  SO 
3,4,5,7,9,11,12, 
18,19,21,22,23,28,29,31 

Natrix natrix užovka obojková O 2,16,18,19,23, 
28,29,32 

Vipera berus zmije obecná KO 5,18,19,28 
Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO 18 

S ohledem na typ záměru není nutné kompenzovat trvalý zábor ZPF a PUPFL biotopů dalšími 
managementovými opatřeními, tedy budovat náhradní biotopy apod.      
Riziko negativního ovlivnění plazů v rámci příprav, výstavby záměru považujeme za zanedbatelné. 
Po realizaci záměru lze navíc předpokládat, že například ještěrka obecná najde na sukcesních 
stádiích po výstavbě vhodnější podmínky než v současné situaci. Na základě výše uvedeného 
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proto nepovažujeme za nutné pro tuto zónu navrhovat ochranná, kompenzační či legislativní 
opatření.  

Savci 
V průběhu zkoumaného období byly determinovány běžné druhy, které se vyskytují v dané oblasti. 
Některé patří mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 

Tabulka č. 68 Seznam zjištěných zvláště chráněných druhů savců a na základě dat z AOPK ČR 
NDOP 

Latinský název Český název Zákon č. 114/1992 Sb. Lokalita č. 

Barbastella barbastellus netopýr černý KO 18,29 
Castor fiber bobr evropský SO 23,29,32 
Eptesicus serotinus netopýr večerní SO 18 
Lutra lutra vydra říční SO 2,10,13,29 
Myotis daubentonii netopýr vodní SO 24 
Myotis myotis netopýr velký KO 18,29 
Myotis mystacinus netopýr vousatý SO 12 
Myotis mystacinus netopýr vousatý SO 24 
Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý SO 24 
Plecotus auritus netopýr ušatý SO 24 
Plecotus auritus netopýr ušatý SO 9,10,14,28,29 
Plecotus austriacus netopýr dlouhouchý SO 9,12,14,18,29 

Hodnocení vlivů zamýšleného záměru na zjištěnou faunu savců a z něho vyplývající návrhy 
opatření:   
V rámci plánovaného záměru, v předpokládané lokalizaci a časovém horizontu prací existuje jen 
velmi malá pravděpodobnost jakéhokoliv negativního působení na populace determinovaných 
savců. Centra výskytu jsou situována v bezpečných vzdálenostech od současného umístění 
stožárových míst. Příjezdové komunikace a manipulační prostory je možné aktuálně řešit v rámci 
doporučeného biologického dozoru stavby. V případě nestandardních situací je možné případné 
negativní ovlivnění pouze na úrovni jedinců a nikoliv populací. Místní populace savců plánování, 
výstavba a provoz záměru v žádném případě neohrozí. Prosperita současného stavu biotopů není 
rovněž ohrožena. V případě netopýra velkého a případných dalších druhů je negativní ovlivnění 
rovněž zanedbatelné. Na základě výše uvedeného posouzení proto nepovažujeme za nutné 
navrhnout pro savce ochranná či jiná kompenzační opatření. 

Hodnocení fauny bezobratlých 
Pro entomologický průzkum byl zvolen kontrolní monitoring vybraných významných zoologicko-
botanických lokalit s cílem případného zjištění nebo potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů. 
Entomologický materiál získaný individuálním sběrem nebo ze zemních pastí determinoval Václav 
Vysoký. Prioritně se zaměřoval na ochranářsky významné skupiny: střevlíkovité brouky 
(Coleoptera: Carabidae), mravence (Hymenoptera: Formicoidea). Příležitostně byly zjišťovány 
i další skupiny. K odchytu bylo instalováno celkem 36 zemních pastí s médiem: pivo/fridex (1:1) 
a s expozicí od července 2014 do května 2015. Cílem bylo pasti instalovat v různých biotopech 
a kontrolním monitoringem zachytit případný výskyt zvláště chráněných druhů. Pasti instaloval 
a entomologický materiál vybíral Jan Lohniský. Pasti byly umístěny vždy v ochranném pásmu 
vedení. 
Na základě materiálu ze zemních pastí lze konstatovat, že ani jedna ze sledovaných lokalit není 
mimořádná z hlediska entomofauny a pokud budou zachované vodoteče s nivními porosty kolem 
nich, nelze nic namítat proti jakýmkoliv pracím týkajících se úprav porostů pod vedením zvn, nebo 
proti výstavbě nového vedení (viz např. lokality č. 26 a 29). 
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Výsledky průzkumu naznačily, že entomologicky nejcennějšími stanovišti jsou exponované stepní 
a mokřadní biotopy v rámci legislativně chráněných území a uměle udržované pásy bezlesí v rámci 
ochranného pásma vedení na styku s lesními nebo keřovými porosty. 
U zbývajících druhů, spadajících do obecné ochrany (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění), 
sice nelze v rámci výstavby a provozu záměru vyloučit negativní ovlivnění na úrovni jedinců 
(usmrcování, zábor biotopu apod.), negativní ovlivnění na úrovni populací, ale nelze předpokládat.  
Pro zachování cennějších biotopů, na něž jsou vázány bioindikačně významnější druhy, a pro 
zachování migračních koridorů je vhodné omezit zábor biotopů v okolí vodotečí. 
V rámci změn stožárových stání a změn výšek byl proveden terénní průzkum s cílem zachytit 
případné cenné stanoviště z hlediska entomologie, které by mohlo být změnami negativně 
ovlivněno.    
Na základě výše uvedeného proto nepovažujeme v rámci entomologického průzkumu za nutné 
navrhovat ochranná, kompenzační či legislativní opatření. 
b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

V průběhu realizace podzemního kabelového vedení dojde k totální destrukci biotopů v ochranném 
pásmu vedení. Lokality budou přeměněny pouze na antropogenní liniovou obslužnou komunikaci, 
která bude natrvalo technicky udržována v provozuschopném stavu. Jistě by došlo ke změnám 
diverzity z hlediska zoologie i botaniky. Vznikem silně antropogenních stanovišť by daleko větším 
dílem byly zastoupeny ruderální druhy a společenstvo rostlin by alespoň místně změnilo charakter. 
Rovněž zastoupení živočišných druhů by se nezachovalo na současné úrovni. Obecně by takto 
razantním terénním zásahem došlo k nevratným změnám v biotopech, což by mělo významný vliv 
na funkce řeky jako biokoridoru a rovněž významného krajinného prvku. 

� Provoz 

Vlastní provoz podzemního kabelového vedení bude mít kromě technologických, provozních 
a ekologických aspektů vliv i na fragmentaci území, biotopů v současné době nerozdělených 
a plnících své biologické funkce. Fragmentace bude mít za následek likvidaci druhů obývajících 
„mikrolokality“ v pásu vedení, omezení výskytu druhů vyskytujících se ostrůvkovitě, mozaikovitě 
apod. V rámci výskytu druhů vyskytujících se plošně dojde k omezení vzájemné komunikace, 
migrace a tím bude snížena vitalita místních populací. 
Uvedené argumenty a především dopady se v případě řeky Javornice ještě zesílí, protože vodní 
tok Javornice slouží jako přirozený migrační a komunikační koridor řady druhů živočichů i rostlin.  
Souhrnně řečeno by zásah, jako je realizace kabelového vedení (za současné technické 
dostupnosti) na zoologii, botaniku, chráněné území, VKP, ÚSES, měl oproti nadzemnímu vedení 
silně negativní dopady. Z hlediska intenzity vlivů na přírodní prostředí lze jednoznačně doporučit 
nadzemní variantní řešení. Uvedené argumenty a především dopady se v případě řeky Javornice 
ještě zesílí, protože vodní tok Javornice slouží jako přirozený migrační a komunikační koridor řady 
druhů živočichů i rostlin. 
Posouzení variant podzemního a nadzemního vedení z hlediska posunu umístění některých 
stožárů a přesného zadání jejich výšek provedeného v roce 2016 nepřineslo změnu na preferenci 
nadzemního způsobu vedení. Z hlediska biologického hodnocení nemá záměr V430/830 včetně 
změn pozic stožárů a mnohdy výrazné navýšení výšek stožárů výrazně významnější vliv než 
v současnosti. 

D.I.7.2 Vlivy na flóru 

Na základě výše uvedeného popisu rostlinstva a biotopů lze vyhodnotit vliv záměru zdvojení 
stávajícího vedení  na jednotlivé biotopy. Trasa vedení zvn v celkové délce  cca 82 km od TR 
Hradec u Kadaně do TR Chrást prochází převážně zemědělskou krajinnou. Z hlediska zákona 
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č. 114/1992 Sb., v platném znění se v koridoru vedení vyskytují tři evropsky významné lokality, 
jedna přírodní památka v překryvu s evropsky významnou lokalitou. Koridor vedení prochází 
západním cípem přes území CHKO Křivoklátsko 
a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 

Při výstavbě záměru, především při provádění zemních prací spojených s výstavbou stožárových 
základů a během výstavby dočasných příjezdových cest dojde k odstranění vegetačního krytu. 
Vzhledem k tomu, že většina stožárových míst je dobře přístupná a lokalizovaná na zemědělské 
půdě, lze tyto vlivy považovat za málo významné a v rámci stavebních prací nelze předpokládat 
ovlivnění rostlinných druhů nad únosnou míru. 

� Provoz 

Vlastní provoz nadzemního vedení nebude mít žádný vliv na flóru v dotčeném území záměru. 

Ovlivnění nejvýznamnějších botanických lokalit je uvedeno v následujícím přehledu: 

• EVL Doupovské hory (potok Leska), Kn ěžické rybníky 

Trasa vedení zvn kříží potok Leska, který je součástí evropsky významné lokality Doupovské hory 
- navrženým zdvojením nebude ovlivněn nad rámec současného stavu. Při realizaci vedení budou 
v maximální míře zachována stávající stožárová místa, mimo EVL. 

• Přírodní památka a EVL Kamenec  
Trasa vedení zvn kříží zvláště chráněné území a soustavu Natura 2000, do stanovišť na stráních 
jsou situovány min. dva stožáry  v severní části. Udržování bezlesí v koridoru vedení je zde spíše 
žádoucí. Je nutné minimalizovat zásahy do vlhčích partií v nivě a zamezit vnosu a šíření 
nepůvodních nebo invazních druhů rostlin.  
V případě realizace nadzemního vedení (včetně změn pozic stožárů a jejich výšek) nebudou 
uvedené EVL záměrem dotčeny. Jiná situace nastane v případě realizace podzemního kabelového 
vedení, kdy dojde k totální změně biotopů v dotčeném koridoru vedení a jejich přeměně 
na nepřírodní antropogenní liniovou stavbu.  

Závěr botanického pr ůzkumu 

V rámci botanického hodnocení bylo popsáno 33 botanických lokalit, které jsou součástí  trasy 
vedení. Lokality byly vyhodnoceny zejména z hlediska přítomných biotopů, cennější segmenty též 
z hlediska druhového složení. Bylo zjištěno cca 207 druhů rostlin. Menší druhová početnost je dána 
tím, že průzkum byl lokalizován pouze do trasy současného vedení a do míst plánované dílčí 
úpravy trasy a variantních řešení. Ze zjištěných vyšších cévnatých rostlin jsou dva druhy zařazeny 
mezi druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění zákona č.114/1992 Sb, 
v platném znění. Jedná se o zimostrázek nízký (Polygala chamaebuxus) – a úpolín nejvyšší 
(Trollius altissimus) – oba spadající do kategorie ohrožený druh. Byly zjištěny na území PP 
Kamenec. Zde byly zjištěny i další druhy z Červeného seznamu ohrožených druhů: netřesk 
výběžkatý pravý (Jovibarba globifera subsp. Globifera (C3), jehlice plazivá Ononis repens (C3), 
ostružiník šedavý Rubus canescens (C3) a pcháč bezlodyžný Cirsium acaule (C4a), jetel alpínský 
Trifolium alpestre (C4a). 
Navrhovaným záměrem se nesníží populace, neměl by být ohrožen ani jejich biotop.  
Dvojité vedení s označením V430/830 je z převážné části situováno v trase stávajícího 
jednoduchého vedení s označením V430. Zdvojení vedení zachovává stávající trasu a v maximální 
možné míře využívá stávajících stožárových míst. V trase vedení o délce cca 82 km jsou dvě místa, 
kde dochází k dílčí úpravě trasy  vedení a dvě místa s variantní úpravou trasy vedení. V případě 
nadzemního způsobu provedení navržené úpravy trasy ani variantní řešení nepředstavují 
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významný zásah do flóry a biotopů, ovlivnění je minimální. Úprava trasy vedení ani variantní řešení 
se netýká lokalit, které jsou chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění.  
Při výstavbě záměru, především při provádění zemních prací spojených s výstavbou stožárových 
základů a během výstavby dočasných příjezdových cest dojde k odstranění vegetačního krytu. 
Vzhledem k tomu, že většina stožárových míst je dobře přístupná a lokalizovaná na zemědělské 
půdě, lze tyto vlivy považovat za málo významné a v rámci stavebních prací nelze předpokládat 
ovlivnění rostlinných druhů nad únosnou míru. 

• CZ0424125 - Doupovské hory, CZ0323142 – Berounka, C Z0323150 - Kamenec 

Současné stožáry zvn budou vyměněny za nové tvaru Dunaj. Současný koridor vedení bude 
zachován i v případě uváděných několika změn stožárových stání, vliv na evropsky významnou 
lokalitu z hlediska biologického hodnocení je na přijatelné úrovni. Preventivním opatřením je 
doporučení instalace vizualizačních prvků na zemnící lana u stožárů č. 4 a 5 z důvodu změny 
pozice, výšky stožárů a migračního potenciálu mezi ptačími oblastmi (dle navržených opatření 
stanovených v Posouzení vlivu záměru na soustavu Natura 2000 je navržen dvouletý ornitologický 
monitoring v úseku mezi lomovými body R2 – R5, na základě kterého budou navrženy konkrétní 
optické prvky instalované na zemnících lanech). Problematiku ovlivnění z hlediska naturového 
hodnocení řeší samostatná studie.  

• CHKO Křivoklátsko 

Patrně nejcennější je v tomto úseku bodový výskyt biotopu S1.2 na svahu nad pravým břehem 
Javornice a poté samotná niva tohoto toku s velmi degradovanými biotopy T1.4 a L2. Na obnažené 
skále byly zaznamenány kapraďorosty Gymnocarpium dryopteris, Polypodium vulgare, Asplenium 
trichomanes, Asplenium septentrionale. Niva je v současnosti silně eutrofizována a pod tlakem 
pastvy (koně, krávy, velbloudi). Na levém břehu jsou křoviny K3. Druhové složení je ochuzeno. 
Funkce biotopů na základě zadání nebudou výměnou stožárů (změnou jejich výšek) nadzemního 
vedení významně negativně ovlivněny (ovlivnění se týká pouze fáze výstavby). Jiná situace 
nastane v případě realizace podzemního kabelového vedení, kdy dojde k totální změně biotopů 
v dotčeném koridoru vedení a jejich přeměně na nepřírodní antropogenní liniovou stavbu. 

• Přírodní památka Kamenec 

V případě realizace nadzemního vedení (včetně změn pozic stožárů a jejich výšek) nebude 
uvedená PP záměrem dotčena. Jiná situace nastane v případě realizace podzemního kabelového 
vedení, kdy dojde k totální změně biotopů v dotčeném koridoru vedení a jejich přeměně 
na nepřírodní antropogenní liniovou stavbu. 

• Přírodní park Džbán, Horní Berounka, H řešihlavská 

Trasa současného vedení zvláště vysokého napětí vede přes části výše uvedených parků a PP 
Kamenec. Do nejcennějších partií s přírodními hodnotami nezasahuje. Koridor stávajícího vedení 
se stožáry současného vedení již částečně ovlivňuje existující společenstva. Koridor vedení vytváří 
průseky v lesních a břehových porostech. Nové dvojité vedení  je vedeno ve stávající  trase vedení, 
z tohoto důvodu nedojde k dalšímu významnému ovlivnění biotopů dané oblasti. Stávající 
stožárová místa tvaru Portál a Kočka budou vyměněny za nové stožáry tvaru Dunaj. Změny záměru 
související s pozicemi některých stožárů a jejich výškami budou mít na dotčená stanoviště 
minimální vliv termínovaný pouze do fáze výstavby – výměny stožárů. Ochranné pásmo vedení se 
zmenší, v rámci stabilních biotopů nedojde k negativnímu ovlivnění.  

• Významné krajinné prvky 

Zásah do VKP vlivem záměru bude minimální a bude se týkat pouze doby realizace. Porosty 
vegetace ovlivňuje pouze šířka koridoru /ochranného pásma/ vedení.  Původní porosty v dotčené 
linii jsou suplovány keřovým patrem zmlazených dřevin a ovlivňovány osidlováním neofytů 
a ruderální vegetací. Navržené zdvojené vedení nebude mít vážný vliv na v současnosti existující 
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stabilní společenstva organismů, neboť je vedeno v trase stávajícího vedení. Změna výšky stožárů 
nebude mít vliv na kvalitu VKP. Plánovaným záměrem dokonce dojde k zúžení koridoru vedení. 

• Památné stromy 

V blízkém okolí trasy záměru se vyskytuje několik památných stromů. Žádný z nich nebude 
plánovaným záměrem dotčen nebo jinak negativně ovlivněn. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

V případě realizace podzemního kabelového vedení dojde k totální destrukci biotopů v koridoru 
vedení a jejich přeměně na antropogenní liniovou stavbu. 

� Provoz 

V průběhu provozu podzemního kabelového vedení nedojde k ovlivnění flóry na území dotčeného 
záměrem. 

D.I.7.3 Vlivy na soustavu Natura 2000 

Vlivy záměru dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV na soustavu Natura 2000 byly detailně 
zpracovány v Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (viz Příloha 
č. 9). 
V rámci zpracovaného Hodnocení vlivů záměru na soustavu Natura 2000 proběhlo vyhodnocení 
významnosti vlivů na dotčené předměty ochrany. Zároveň byly definovány možné vlivy záměru 
na každý z dotčených předmětů ochrany. 

Husa polní Anser fabalis  

Vlivy záměru: riziko střetů s vedením. 

Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní 
Odůvodnění hodnocení: Vedení zde existuje již v současnosti, v souběhu jsou zde tři trasy 
elektrického vedení. Podle poznatků ze zahraničí nelze vyloučit riziko střetů letících ptáků a vedení, 
je nutné ho považovat za pravděpodobné. Vedení křižuje hlavní migrační trasy hus z nocoviště 
na vodní ploše přehrady na pastviště na polích jižně od přehrady. Trasy podléhají změnám podle 
aktuálního výskytu ozimů na polních kulturách. Vedení spolu s dalšími trasami ve zdvojené podobě 
kumulativně zhoršuje migrační prostupnost krajiny v migračně exponovaném území. 

Bolen dravý Aspius (Leuciscus) aspius  

Vlivy záměru: zásah do biotopu, ohrožení vodního prostředí v případě případné havárie. 

Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní 

Odůvodnění hodnocení: druh se vyskytuje plošně v celém chráněném úseku Berounky. 
K pohybu mechanizace v toku Berounky nedojde. Stožáry vedení (č. 185 a 186) jsou v dostatečné 
vzdálenosti od toku. 
Riziko havárie v době výstavby lze 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 
považovat za minimální, tedy přijatelné. Havárie v době provozu je málo pravděpodobná. 

Losos atlantský Salmo salar  

Vlivy záměru: zásah do biotopu, ohrožení vodního prostředí v případě havárie. 

Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní 
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Odůvodnění hodnocení: Výskyt druhu v obou dotčených tocích (Liboc, Leska) je velmi roztroušený. 
K pohybu mechanizace v korytě obou vodotečí nedojde. Stožáry vedení (č. 25, 26, 28 a 29) jsou 
v dostatečné vzdálenosti od toku Liboce resp. Lesky. 
Riziko havárie v době výstavby lze 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 
považovat za minimální, tedy přijatelné. Havárie v době provozu je málo pravděpodobná. 

Modrásek bahenní, modrásek o čkovaný Maculinea nausithous, M. teleius  

Vlivy záměru: zásah do biotopu 

Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní 

Odůvodnění hodnocení: podle projektové dokumentace leží stávající i budoucí patky stožárů mimo 
biotop motýlů. Jsou lokalizovány v křovinatých výslunných stráních cca 250 m od ploch s jejich 
výskytem. Riziko vyplývá pouze z vedení přístupových cest, je však málo pravděpodobné a lze ho 
eliminovat v dalších fázích projektové přípravy.   
Výstavbu stožáru lze organizovat tak, aby nedošlo k zásahu do biotopu. Ani jeden ze stožárů 
č. 207, 208 a 209 není umístěn v biotopu modrásků. Další vlivy je možné minimalizovat (časový 
harmonogram, biologický dozor). 
Opatření k eliminaci a zmírnění vlivů na dotčené předměty ochrany EVL a PO jsou uvedeny 
v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. 

Vyhodnocení kumulace vliv ů 
Při posuzování záměrů je nutno počítat s kumulací některých vlivů působících již v současnosti 
v místě záměru, v jeho okolí nebo záměrů, které se v dané lokalitě připravují. Pro zjištění možných 
záměrů, které by tak v kumulaci s posuzovaným záměrem mohly zhoršovat působení negativních 
vlivů až na úroveň významně negativních, byly využity znalosti místní situace konzultantů 
předloženého hodnocení a informační systém EIA dostupný na internetu.   
Pro účely hodnocení byly brány v potaz hlavně negativní vlivy zasahující EVL Kamenec a  záměry, 
které by mohly zhoršovat migrační prostupnost prostoru mezi vodní nádrží Nechranice a polními 
kulturami jižně od nádrže.  
Informační systém EIA neeviduje žádné záměry, které by mohly ovlivnit EVL Kamenec .  
Záměry z Informačního systému EIA, u kterých byla jako dotčená identifikována PO Nádrž vodního 
díla Nechranice : 
- VVTL plynovod DN 1400, hranice SRN/ČR - Hora Sv. Kateřiny - Rozvadov - hranice ČR/SRN – 
bylo provedeno hodnocení vlivu na území soustavy Natura 2000 podle § 45i ZOPK, které 
konstatovalo, že záměr nebude mít nepříznivý vliv na lokality soustavy Natura 2000.  
- Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven a štěrkoven 
Roztyly – ani u tohoto záměru nebyl shledán významný negativní vliv na PO Nádrž vodního díla 
Nechranice. 
V celém území probíhá v současnosti řada změn, které ovlivňují kvalitu přírodních složek tedy 
i stanovišť a biotopů druhů, jež jsou předmětem ochrany dotčených lokalit. Specifickým faktorem 
je pokračující sukcese na bývalých obhospodařovaných plochách stepního charakteru. Tento 
problém se týká zejména EVL Doupovské hory a EVL Kamenec. Posuzovaný záměr tento proces 
nezhoršuje, naopak lze konstatovat, že koridor vedení je pravidelně udržován bez vzrostlých 
stromů.  
V předloženém hodnocení nebyl shledán významný negativní vliv posuzovaného záměru ani 
na jeden z dotčených předmětů ochrany, a to ani při společném působení s dalšími záměry 
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v dotčených EVL.  Nelze konstatovat, že by vliv posuzovaného záměru v kumulaci s dalšími záměry 
dosáhl úrovně významně negativního vlivu. Vliv záměru na soustavu Natura 2000 i v kumulaci 
s dalšími záměry a vlivy je hodnocen jako mírný.  
Ze závěrů Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyplývá, že 
hodnocený záměr v předložené podobě nemá významně negativní vliv na celistvost a předměty 
ochrany dotčené EVL ani PO.  
V průběhu hodnocení byly zjištěny mírně negativní vlivy záměru evropsky významné druhy 
živočichů, a to husu polní, bolena dravého, lososa atlantského, modráska bahenního a modráska 
očkovaného. Navržená zmírňující opatření, která mohou potenciální negativní působení zmenšit 
a musí být nedílnou součástí záměru. 
Ve smyslu ovlivnění celistvosti a předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
není rozdíl mezi podzemním kabelovým vedením a nadzemním vedením v úseku průchodu vedení 
přes území CHKO Křivoklátsko. Variantní řešení úseku v lokalitě Němčovice má nulový vliv 
na celistvost a předmět ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

D.I.7.4 Vlivy na ÚSES 

V rámci zpracovaného Biologického hodnocení (viz Příloha č. 8) je uvedeno ovlivnění jednotlivých 
prvků ÚSES posuzovaným záměrem. Záměr v mnoha případech přetíná skladebné prvky ÚSES 
a to jak lokálního tak regionálního i nadregionálního významu. 
a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 

Vliv vedení na nadregionální a regionální biokorido ry 
Vedení kříží nadregionální a regionální biokoridory. Navržené zdvojení s označením V430/830 
vede rovněž v místech křížení s regionálními biokoridory v trase stávajícího jednoduchého vedení 
s označením V430. Vzhledem k charakteru záměru nedojde k ovlivnění nadregionálních 
a regionálních prvků ÚSES, migrační prostupnost a spojitost koridorů v území bude zajištěna. 
Rekognoskace terénu při ověřování případných negativních dopadů záměru v podobě udávaných 
změn pozic stožárových stání a výšek stožárů v místech evidovaných prvků ÚSES negativní dopad 
nezjistila. 

Vliv vedení na lokální prvky ÚSES  

Trasa vedení zvn kříží prvky lokálního systému ekologické stability, které jsou v krajině vymezené 
nebo vložené do regionálních a nadregionálních prvků ÚSES a jsou aktualizovány v rámci změn 
územních plánů obcí. Vzhledem k charakteru záměru nebudou ovlivněny lokální prvky územního 
systému ekologické stability. Funkčnost i spojitost prvků bude zachována. 

� Provoz 

Provoz nového dvojitého vedení nemá žádný vliv na jednotlivé prvky ÚSES. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Vzhledem ke skutečnosti, že trasa posuzovaného záměru v současnosti neprotíná žádný prvek 
ÚSES v úseku průchodu přes CHKO Křivoklátsko, kde je navrženo variantní řešení v podobě 
podzemního kabelového vedení a dále faktu, že je dvojité vedení navrženo ve stávající trase 
vedení, nedojde k ovlivnění nadregionálních, regionálních ani lokálních prvků ÚSES. 

� Provoz 

Vlastní provoz podzemního kabelového vedení nemá žádný vliv na ÚSES. 
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Vliv zm ěn pozic stožár ů a vliv zm ěn výšek stožár ů na vybrané zoologicko-botanická 
stanovišt ě 

V následující tabulce je uveden přehled pozměněných stožárových umístění, významná změna 
výšky stožárů (> + 10 m), jejich charakteristika, dopady, porovnání s původním stavem umístění 
stožárů v terénu. 

Stožár 
č. Typ stožáru Typ zm ěny Vybraná 

lokalita/biotop  
Popis vlivu nového umíst ění stožáru – porovnání 

s původním stavem 

1 R+0 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

2 R+0 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

3 R+6 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

4 N+12 
pozice a 

výška Lokalita č. 0   

Míra ovlivnění je významnější než u jiných lokalit z důvodů 
umístění v trase probíhajících migrací z ptačí oblasti 
Nechranice a ptačí oblasti Doupovské hory, zde je vhodné 
umístění vizuálních prvků na označení zemnících lan.  

5 N+10 
pozice a 

výška Lokalita č. 0   

Míra ovlivnění je významnější než u jiných lokalit z důvodů 
umístění v trase probíhajících migrací z ptačí oblasti 
Nechranice a ptačí oblasti Doupovské hory, zde je vhodné 
umístění vizuálních prvků na označení zemnících lan.  

6 N+12 
pozice a 

výška Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

7 R+10 
pozice a 

výška Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

8 N+6 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

9 N+6 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

10 N+6 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

11 N+6 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

12 R+6 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

12A N+6 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

13 N+4 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

14 N+4 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

15 R+4 pozice Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

25 N+16 
pozice a 

výška Lokalita č. 1 Míra ovlivnění je stejná jako v původním stavu.   
32 N+16 výška Lokalita č. 3 Míra vlivů je shodná s obdobím v roce 2015.  
37 N+12 výška Lokalita č. 4 Míra ovlivnění je shodná s předchozím obdobím. 
53 N+12 výška Lokalita č. 5 Ovlivnění je shodné s předchozím obdobím. 
64 N+18 výška Lokalita č. 7 Ovlivnění je shodné se situací v předchozím období 

151 N+10 výška Lokalita č. 17 Míra ovlivnění je nulová. 

164 N+12 výška Lokalita č. 19 

Jeho negativní vliv bude zřejmý v doby výstavby a instalace 
stožáru. Fáze užívání za standardního stavu bude shodná, 
jako u předchozího zadání.   

187 N+4 pozice Lokalita č. 24 Míra ovlivnění je nulová. 

188 R+14 
pozice a 

výška Lokalita č. 24 Míra ovlivnění je nulová. 
205 N+10 výška Lokalita č. 28 Míra ovlivnění není vyšší než v původním průzkumu 
206 N+12 výška Lokalita č. 27 Míra ovlivnění není vyšší než v původním průzkumu 



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                    
201 

 

 

Stožár 
č. Typ stožáru Typ zm ěny Vybraná 

lokalita/biotop  
Popis vlivu nového umíst ění stožáru – porovnání 

s původním stavem 

258 N+10 
pozice a 

výška Pole, louka 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový – včetně fáze realizace.   

190A N+10 výška Lokalita č. 25 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový 

200A N+10 výška Lokalita č. 25 
Negativní vliv na biotop oproti původnímu stavu je 
zanedbatelný až nulový 

205A N+12 výška Lokalita č. 26 Ovlivnění nepřesahuje hodnoty původního průzkumu. 

Ze závěru Biologického hodnocení (viz Příloha č. 8) vyplývá, že posuzovaný záměr nadzemního 
vedení za předpokladu splnění navržených ochranných, kompenzačních či legislativních opatření 
nemá negativní vliv na zvláště chráněná území, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště 
chráněné druhy. 
Z hlediska ochrany přírody a posouzení terestrických biotopů je nové zaústění do TR Hradec 
u Kadaně bez jakýchkoliv připomínek. Nově zastavené biotopy jsou shodné s původními. V okolí 
záměru je dostatek shodných stanovišť pro výskyt druhů, které se v lokalitě vyskytují doposud. 
Ovlivnění připadá v úvaze pouze v době realizace, kdy bude biota krátkodobě ovlivněna aktivitou 
stavebních strojů a obsluhou. Ve fázi užívání nebudou společenstva ovlivňována více než 
v současné době. Je však nutno zmínit změnu výšky stožárů č. 4 a 5 oblastmi (dle navržených 
opatření stanovených v Posouzení vlivu záměru na soustavu Natura 2000 je navržen dvouletý 
ornitologický monitoring v úseku mezi lomovými body R2 – R5, na základě kterého budou navrženy 
konkrétní optické prvky instalované na zemnících lanech). Samotná změna umístění stožárových 
stání není významná. Významnější je změna výšky o 12 respektive 10 m. V prostoru mezi ptačími 
oblastmi Nechranice a Doupovské hory, tedy v prostoru častějších migrací ornitofauny, může 
změna výšky znamenat zvýšené riziko případných nárazů letících ptáků (za zhoršené viditelnosti) 
do zemnících lan. Zde se jako adekvátní řešení nabízí označit segmenty kolem zmíněných stožárů 
zvýrazňujícími prvky na zemnící lano. 
Z  hlediska ochrany přírody a posouzení biotopů je nové zaústění do TR Chrást zcela bez 
připomínek z důvodů obsazení totožného biotopu, jako je v současné době. Jedná se o nepatrný 
posun vedení, který na současnou biotu nebude mít prakticky vliv. S přihlédnutím na způsob 
a krátkou dobu realizace záměru budou organismy ovlivněni zcela nevýznamně. Ve fázi užívání 
(provozu) nebudou společenstva ovlivňována více než v současné době.  
Variantní řešení trasy v lokalitě Němčovice z pohledu biologického hodnocení při uvážení všech 
argumentů a dat z terénu (včetně revizního posouzení změny pozic a výšek stožárů v rámci celého 
záměru) hovoří pro stávající trasu, tj. varianta 0. Významnější negativní ovlivnění sledovaných 
prvků přírody nastane při rozsáhlém kácení stávajících lesních celků kvůli variantní úpravě trasy  
(varianta I) záměru než zdvojení vedení v původní trase. Zároveň navržené variantní řešení u obce 
Němčovice v zcela nové trase má pozitivní vliv na zvláště chráněné území a evropsky významnou 
lokalitu Kamenec. Ale zcela nový koridor vnese do harmonické krajiny nový prvek a ovlivní, jak 
vizuální charakteristiku, tak prostorové vztahy a harmonické měřítko. Při porovnání obou variant 
má varianta I celkově větší negativní vliv na krajinný ráz oproti stávající trase vedení. 
V lokalitě Hřešihlavy je uvedený posun stožáru naprosto nepodstatný. I zde je případné ovlivnění 
možné pouze v době realizace. 
Z pohledu Biologického hodnocení bylo prověřeno, že změna pozic některých stožárů, konkrétní 
umístění stožárových konstrukcí a jejich upřesněná skutečná výška nemá významný vliv 
na dotčená velkoplošná, maloplošná zvláště chráněná území, prvky územního systému ekologické 
stability, VKP, na migrace živočichů (migrační prostupnost terestrických skupin živočichů zůstane 
zajištěna), reprodukční, trofické, a jiné aktivity savců, ptáků, plazů, obojživelníků, bezobratlých 
živočichů, rostlin, společenstev apod. a celkově na vybrané přírodní zoologicko-botanické lokality. 
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D.I.8. Vlivy na krajinu 
Součástí zpracované Dokumentace je Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha č. 10).  
Za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde navrhovaná stavba bude 
do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost celého úseku je vyjádřena přítomností 
nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu v tomto úseku trasy vedení. Konfliktnost úseku je 
zesílena přítomností jedinečných hodnot, tj. hodnot, které jsou významem ojedinělé 
a neopakovatelné v rámci regionu (NPR, PP, Natura 2000, NRBK, RBC, RBK, přírodní park, 
vizuální scéna, scenerie). Hlavní závěry z provedeného posouzení jsou níže uvedeny. 

D.I.8.1 Konflikt s p řírodními hodnotami 

Trasa vedení zvn prochází lesozemědělskou krajinnou se zastoupením přírodních prvků a místně 
dochází ke konfliktu s pozitivními přírodními hodnotami. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění se v koridoru vedení vyskytuje CHKO Křivoklátsko, přírodní památka Kamenec, 
evropsky významné lokality Doupovské hory, Berounka, Kamenec, přírodní parky Džbán, 
Hřešihlavská, Horní Berounka, prvky územního systému ekologické stability a významné krajinné 
prvky. Všechny tyto lokality mají pozitivní přírodní hodnotu v krajině. 
a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 

Zvlášt ě chrán ěná území 

CHKO Křivoklátsko 

Vedení zvn prochází západním okrajem CHKO Křivoklátsko v trase dlouhé cca 3,3 km. Na této 
trase je lokalizováno 10 stožárů, a to konkrétně stožárová místa č. 157 – 166. 
Konfliktním místem z hlediska krajinného rázu je překonání zaříznutého údolí říčky Javornice. Údolí 
s říčkou u Uhrova mlýna je přírodním prvkem. Stožáry jsou lokalizovány na hraně údolí. 
Trasa vedení zvn nepředstavuje nový liniový koridor v krajině, v maximální možné míře vede 
ve stávajícím koridoru a zachovává současnou trasu, včetně existujících stožárových míst. 
Na základě této skutečnosti nevzniká nový technický liniový prvek v krajině, který by se stal 
ohniskem a významně tak ovlivnil krajinný ráz, především vizuální scenérii. V území, kterým koridor 
stávajícího vedení převážně prochází, jsou stožáry již vnímány jako nedílná součást krajiny. Nové 
zdvojení vedení s navýšením výšky stožárů přinese významné ovlivnění. U navýšení výšky stožárů 
o +4 m je z hlediska vlivu na krajinný ráz na přijatelné úrovni. Ovlivnění lze očekávat v místech, kde 
dochází k navýšení základní výšky o více než +6 m. Jedná se o stožárová místa č. 159, 161 a 162. 
Na těchto místech dochází k významnému ovlivnění prostorových vztahů a zásahu 
do harmonického měřítka. Navýšení stožárů představuje silný konflikt s přírodními hodnotami. 
U navýšení základní výšky stožáru č. 164 o N+12 m v údolí říčky Javornice, která je mimo jiné 
významným krajinným prvkem, se jedná o zásah na hranici přijatelnosti. 

PP Kamenec 
Trasa vedení zvn kříží přírodní památku v její střední části. Vzhledem k lokalizaci již stávajícího 
vedení je vliv navrženým zdvojením na přijatelné úrovni. Stožáry nejsou lokalizovány v přírodní 
památce. Při výměně stožárů je nutné nezasahovat do okolních biotopů. 
Variantní vedení u obce Němčovice mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) v celkové 
délce cca 9,7 km obchází ze severu a západu přírodní památku Kamenec a nezasahuje do zvláště 
chráněného území. Vedení v této variantě by mělo pozitivní vliv na tuto variantu, avšak významně 
negativní vliv na prostorové vztahy a harmonické měřítko dané krajiny. 
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Evropsky významné lokality 

CZ0424125 Doupovské hory  

Trasa vedení zvn kříží říčku Liboc, která je součástí EVL Doupovské hory a dále přechází přes 
Dolní i Horní Kněžický rybník. Stožáry jsou lokalizovány v místech stávajících. Stožár č. 29 se 
nachází ve středu rybníků u říčky Liboc. Dojde k navýšení o N+6 oproti základní výšce. Toto 
navýšení se promítne ve vizuální charakteristice této EVL a dojde k narušení přírodních hodnot 
krajinného rázu. Zásah je na přijatelné úrovni. 

CZ0323142 Berounka 

Řeka Berounka s břehovými porosty a skalními výchozy je významným přírodním prvkem dané 
oblasti s nadregionálním významem. Nové vedení zvn kříží údolí ve shodné trase jako stávající 
vedení. Stožáry nejsou lokalizovány v této evropsky významné lokalitě. Průsek vedení ovlivní tuto 
EVL, ale ovlivnění bude na přijatelné úrovni. 

CZ0323150 Kamenec 
Trasa vedení zvn kříží evropsky významnou lokalitu v její jižní části, převážně po okraji, a to 
konkrétně umístěním stožárového místa č. 208 s převýšením N+2. Koridor vedení bude zachován, 
vliv na evropsky významnou lokalitu je na přijatelné úrovni. Modulové výšky stožárů do +4 m lze 
hodnotit tak, že nedochází k významným vlivům na krajinný ráz. 
V případě variantního vedení u obce Němčovice mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) 
v celkové délce cca 9,7 km EVL Kamenec obchází ze severu a západu a nezasahuje do tohoto 
území. Navržené variantní řešení má pozitivní vliv na tuto lokalitu. 

Nadregionální prvky ÚSES 

NRBK K42, NRBK K53 a NRBK K50 
Současné vedení zvn kříží nadregionální biokoridory, zdvojením se ovlivnění nepředpokládá, 
nedojde k rozšíření koridoru vedení, nevznikne nutnost zvětšení průseků. Vzhledem 
k nadzemnímu vedení je migrační prostupnost zajištěna.  

Přírodní park  

Přírodní park Džbán 
Trasa současného vedení zvn kříží JZ cíp vymezeného parku. Do nejcennějších partií s hodnotami 
krajinného rázu nezasahuje. Koridor vedení se stožáry stávajícího vedení vhodně vede 
po zemědělských pozemcích. Jelikož je nové dvojité vedení  navrženo ve stávající trase, nedojde 
k významnému ovlivnění krajinného rázu dané oblasti. K ovlivnění krajinného rázu dojde ve vizuální 
scenérii. Konkrétní stožárová místa č. 68 – 72 s převýšením základní výšky do +4 m se stanou 
novým ohniskem v krajině přírodního parku. Modulovým navýšením stožárů do +4 m v trase 
přírodního parku je ovlivnění na přijatelné úrovni. 

Přírodní park Hřešihlavská 
Vedení zvn kříží park v údolí Berounky u Lejskova Mlýna v nejužší části koridoru vedení. Řeka 
Berounka protékající údolím tvoří krajinný fenomén. Jsou zde soustředěny přírodní i kulturní 
hodnoty. Do nejcennějších částí parku, které jsou u soutoku Všehrdského potoka, záměr 
nezasahuje. Zdvojení vedení zvn vede v trase stávajícího vedení a ovlivní vizuální charakteristiku 
údolí i harmonické i prostorové vztahy v údolí Berounky. V trase záměru je konkrétně umístěn 
stožár č. 185 s převýšením R+2.Vliv je na přijatelné úrovni. 

Přírodní park Horní Berounka 
Vedení zvn kříží přírodní park na třech úsecích, tj. v místech, kde kříží údolí Berounky. Koridor 
vedení se stávajícími stožáry  vede po zemědělských pozemcích, prochází zalesněnými partiemi 
i údolími řek. Nové dvojité vedení je navrženo ve stávající trase. Navýšením stožárů dojde 
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k ovlivnění vizuální scenérie. Nová stožárová místa č. 186 – 199 se stanou ohniskem v krajině 
přírodního parku. 
Lze konstatovat, že stožárová místa s navýšením o +4 m významně neovlivní krajinný ráz. Naopak 
u stožárů č. 190, 191, 195, 196, 197 a 198 s navýšením o +6 m a více nad základní výšku budou 
mít významný negativní vliv a ovlivní přírodní park Horní Berounka. U stožárového místa č. 188, 
kde dochází k navýšení kotevního stožáru o R+14 m, je toto navýšení na hranici přijatelnosti 
z hlediska ochrany krajinného rázu. 
Varianta podzemního vedení v těchto partiích přírodních parků není uvažována i vzhledem 
k častému překonávání zaříznutých údolí řeky Berounky a jejich přítoků. 

Významné krajinné prvky 

Zásah do vodních toků je minimální. Lesní a břehové porosty negativně ovlivňuje šířka koridoru 
vedení, která v důsledku běžné údržby vedení správcem vedení tyto náletové a jiné dřeviny 
eliminuje. Břehové porosty a smíšené lesy jsou nahrazeny keřovým patrem zmlazených dřevin 
a ovlivňovány osidlováním neofytů a ruderální vegetací. Navržené zdvojené vedení nebude mít 
zásadní vliv na významné krajinné prvky, v místech, kde dochází k významnému navýšení 
od základní výšky, konkrétně st. č. 64 (N+18). Toto navýšení významně ovlivní VKP. U ostatních 
stožárových míst je na přijatelné úrovni. 

VKP Petrovická Stráň 
Trasa vedení kříží VKP v jejím západním okrajovém výběžku. V rámci vedení zvn je na biotopu 
lokalizován 1 stožár, který bude vyměněn za nový tvaru Dunaj. Druhově bohatá stanoviště nebudou 
ovlivněna tímto záměrem. 

D.I.8.2 Konflikt s kulturními hodnotami 

Vesnická památková zóna 
Vedení zvn vede v dostatečné vzdálenosti (150 až 190 m) od hranice vymezených VPZ. Vzhledem 
k této skutečnosti nedojde vlivem zdvojení stávajícího vedení k žádnému ovlivnění. 
Negativní vliv bude zaznamenán u stožárů, kde dochází k významnému navýšení od základní 
výšky. Zde budou tvořit stožáry ohniska a naruší harmonické měřítko v blízké krajině. Je to 
stožárové místo č. 233 u obce Nynice s navýšením o N+6 a dále stožárová místa č. 249 a 251, kde 
dochází k navýšení o N+6 od základní výšky. 
Kulturní památky 
V koridoru vedení zvn se nenacházejí žádné kulturní nemovité památky. V trase stávajícího vedení 
zvn se nacházejí další drobné křížky a kapličky, které navrhovaným záměrem nebudou ovlivněny. 

D.I.8.3 Konflikt s estetickými hodnotami, zásah do prostoro vých vztah ů a ovlivn ění vizuální 
scény 

Posouzení konfliktu s estetickými hodnotami, zásahu do prostorových vztahů a především 
ovlivnění vizuálních charakteristik je zhodnoceno v rámci vymezených potencionálně dotčených 
krajinných prostorů. Pro hodnocení se využívá tzv. okruh viditelnosti, kde se rozlišují blízké pohledy 
do 1 km a dálkové pohledy okolo 3 km.  

PDoKP 1 Ho řenice – Blšany 

Prostor vymezen v mírně zvlněné krajině, která je významně zemědělsky využívaná s minimálním 
výskytem přírodních prvků. Vzhledem k lokalizaci TR u Hradce jsou dominantními prvky v krajině 
stožáry zvláště vysokého napětí, které vedou všemi směry. Současná vedení zvn tvoří významné 
linie v přehledné krajině, ovlivňují estetické hodnoty i prostorové vztahy. Vzhledem k plochému 
pánevnímu reliéfu je vedení viditelné z blízkých i dálkových pohledů, krajina je přehledná. Krajinnou 
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clonu tvoří místy alejové stromy podél komunikací, břehové porosty podél řek a zalesněné hřbety 
Vamberk a Sýrovický vrch.   
V tomto prostoru je navrženo rozšíření současné TR, které je situováno na orné půdě. Vzhledem 
k rozsahu a plánovanému rozšíření TR nedojde k ovlivnění prostorových vztahů. 
Výška stožárů i rozpětí ovlivní prostorové vztahy v krajině. Nebude mít však vyšší nároky 
na vymezení koridoru vedení. Navrženým zdvojením se vizuální scéna v prostoru částečně změní. 
Posuzovaný záměr vnáší do krajiny stejný prvek, ale v jiném (větším) měřítku. Stožáry budou 
v krajině na sebe upoutávat pozornost jak z blízkých, tak i z dálkových pohledů. 
Koridor vedení na začátku úseku mezi lomovými body R2 – R4 prochází mezi dvěmi ptačími 
oblastmi Doupovské hory a Nádrž vodního díla Nechranice. Vzhledem k této skutečnosti jsou 
navržena technická opatření na ochranu ptactva při migraci mezi těmito oblastmi. Navržené 
ochranné prvky budou vizuálně patrné. Vzhledem k tomu, že úsek se nachází v blízkosti TR a 
schází se tu více linií stožárů, tak ovlivnění krajinného rázu bude na přijatelné úrovni. 
Vedení zvn v upřesněných výškách je z hlediska ochrany krajinného rázu kolizní. Jedná se 
o ovlivnění harmonických a prostorových vztahů. Navýšené stožáry se stanou ohniskem v daném 
území a budou na sebe přitahovat pozornost především v blízkých pohledech (do 1 km). 

PDoKP 2 Sob ěchleby – D ěkov 

Prostor se vyznačuje členitým reliéfem Rakovnické pahorkatiny. Krajina je maloplošné struktury se 
střídáním  lesních porostů se zemědělskými pozemky, které doplňují malé obce. Okrajově 
do tohoto prostoru zasahuje přírodní park Džbán.  

Stávající vedení zvlášť vysokého napětí je vhodně situováno na zemědělských pozemcích 
v blízkosti chmelnic, do lesních porostů v maximální možné míře nezasahuje. Viditelnost stožárů 
je vzhledem k reliéfu zvlněné krajiny a přítomností zaříznutých svahů údolí s lesními porosty 
zmírněna. Tvoří krajinnou i vegetační clonu. Navržené zdvojení vedení ovlivní částečně estetické 
i prostorové vztahy v krajině. Výška stožárů ovlivní vizuální charakteristiku oblasti. 

Vedení zvn v upřesněných výškách je z hlediska ochrany krajinného rázu kolizní. Jedná se 
o ovlivnění harmonických a prostorových vztahů. Navýšené stožáry se stanou ohniskem v daném 
území a budou na sebe přitahovat pozornost především v blízkých pohledech (do 1 km). 

PDoKP 3 Heřmanov – Petrovice 

Jedná se o prostor s velkoplošnou strukturou zemědělských ploch bez významného výskytu 
přírodních prvků. Vzhledem k charakteru krajiny se ovlivnění prostorových vztahů nepředpokládá. 
Konflikt s estetickými hodnotami se soustředí do mělkých údolních depresí vodních toků, kde 
dochází k průsekům do břehových porostů a do blízkosti obcí, kde jsou stožáry negativně v krajině 
vnímány. Vizuálně dominantní kulturní památkou v této oblasti je barokní kostel na vyvýšenině 
u Petrovic. Vedení představuje liniovou stavbu s výraznými technickými prvky (stožáry vedení, 
vodiče), které jsou viditelné v otevřených úsecích. Vizuální scéna daného prostoru je vedením zvn 
(stožáry) ovlivněna. Vedení prochází v blízkosti obcí Hokov, Heřmanov, Kolešovice, Zderaz, 
Pšovlky, Šanov, Petrovice. Z obcí je vedení zvn patrné blízkými pohledy. Vizuální vjem je navíc 
umocněn mírně zvlněným reliéfem krajiny a její otevřeností. Místy je vedení odcloněno 
chmelnicemi, údolími a břehovými doprovody vodních toků. Navržené zdvojení vedení částečně 
ovlivní prostorové vztahy i vizuální charakteristiku. Stožáry nebudou novým prvkem v krajině, ale 
zdvojením se změní jejich měřítko. Výška i rozpětí na sebe upoutá pozornost především v blízkých 
pohledech. Dominanta kostela na vyvýšenině nebude zdvojením vedení ovlivněna. 

PDoKP 4 Příčina - Holovousy 

Krajina je harmonická s maloplošnou strukturou a zvlněným reliéfem. Přírodní i estetické prvky jsou 
soustředěny do zaříznutých údolí řek. Ráz krajiny doplňují zemědělské obce s mnoha kulturními 
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památkami a dochovanými objekty. Dominantou je zřícenina hradu Krakovec, který je součástí 
CHKO Křivoklátsko.   
Prostorové vztahy i harmonické měřítko v krajině ovlivňuje již současné vedení a lokalizace stožárů. 
Zdvojení vedení zvn již nepředstavuje nový liniový koridor v krajině a zachovává současnou trasu 
vedení a využívá v maximální možné míře stávajících stožárových míst. V krajině nevznikne nový 
technický prvek, který by významně ovlivnil vizuální scenérii. Dominanta hradu Krakovec nebude 
novým zdvojením ovlivněna, je odcloněno obytnou zástavbou. Průseky lesními a břehovými 
porosty se nerozšíří, naopak realizací záměru dojde ke zmenšení stávajícího koridoru vedení.  
Stožáry s navýšením o +6 m až +10 m budou mít negativní vliv v místech hodnot zvýšeného 
krajinného rázu, především při průchodu v CHKO Křivoklátsko. 
Navýšení stožárů o více než +10 m ovlivní harmonické měřítko i prostorové vztahy. Stožáry s touto 
výškou se stanou ohniskem v dané krajině. Negativní vnímání bude především z blízkých pohledů. 
Významně negativní vliv je očekáván u lokalizace stožáru s touto výškou v území CHKO 
Křivoklátsko. Lokalizace stožáru č. 164 s navýšením základní výšky o N+12 m je na hranici 
přijatelnosti z hlediska krajinného rázu. Zasahuje do přírodního znaku území, kterým je údolí říčky 
Javornice. 

PDoKP 5 Hřešihlavy – Olešná 

Dotčený prostor zahrnuje členité území mezi obcemi Hlince, Hřešihlavy, Kamenec, Kaceřov. 
Dominantním krajinným útvarem s přírodním charakterem je zaříznuté údolí Berounky. Krajina má 
harmonický charakter je součástí dvou přírodních parků Hřešihlavská a Horní Berounka. V území 
jsou soustředěny nejen přírodní, ale i kulturní a krajinářské hodnoty. Krajinný ráz doplňují malebné 
zemědělské obce. Současné vedení se stožáry vnáší do krajiny antropogenní liniový koridor, který 
ovlivňuje harmonické i prostorové vztahy v krajině.  
Optické vnímání vedení zvn a stožárů se výrazně mění s každou změnou stanoviště 
a pozorovatele. Z některých pohledů splynou stožáry vedení zvn 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. Stejně tak koridor vedení vytváří trvale vizuálně patrné 
průseky lesními a břehovými porosty v harmonickém území. Z hlediska viditelnosti se vysoké 
stožáry ve vizuální scéně nejvíce uplatňují v obci Hřešihlavy, kde prochází přes chatovou osadu 
na okraji obce, v obci Kladeruby a Svinná, kde je krajina přehledná bez významných vegetačních 
i reliéfních bariér. V obci Kamenec vede přes stejnojmennou vyvýšeninu, zde jsou stožáry patrné 
na horizontu přírodní památky a EVL.  
Navržené zdvojení vedení vzhledem k základní výšce i rozpětí nových stožárů ovlivní částečně 
prostorové vztahy a vizuální souvislosti harmonické krajiny. 
Stožáry s navýšením o +6 m až +10 m budou mít negativní vliv v místech hodnot zvýšeného 
krajinného rázu, především při průchodu přírodním parkem Horní Berounka. 
Navýšení stožárů o více než +10 m ovlivní harmonické měřítko i prostorové vztahy. Stožáry s touto 
výškou se stanou ohniskem v dané krajině. Negativní vnímání bude především z blízkých pohledů. 
Významně negativní vliv je očekáván u lokalizace stožárů s touto výškou na území přírodního 
parku. Lokalizace kotevního stožáru č. 188 u obce Hřešihlavy s navýšením základní výšky o R+14 
je na hranici přijatelnosti z hlediska vlivu na krajinný ráz. 
Navržené variantní řešení u obce Němčovice v celé nové trase o délce 9,7 km má pozitivní vliv 
na zvláště chráněné území  a evropsky významnou lokalitu Kamenec. Ale zcela nový koridor vnese 
do harmonické krajiny nový prvek a ovlivní, jak vizuální charakteristiku, tak prostorové vztahy 
a harmonické měřítko. Při porovnání obou variant má varianta I významně negativní vliv oproti 
variantě 0. 
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PDoKP 6 Kace řov – Chrást 

Prostor je součástí harmonické, zemědělské krajiny, zahrnuje přírodní park Horní Berounka. 
Dominantním prvkem v krajině je řeka Berounka. Krajina je přehledná s mírně zvlněným reliéfem, 
na krajinném rázu se významně podílejí obce.   
Obdobně jako u předchozího území jsou prostorové vztahy i harmonické měřítko v krajině již 
ovlivněné současným vedením a lokalizací stožárů. Zdvojení vedení zvn již nepředstavuje nový 
liniový koridor v krajině a pozitivní je, že zachovává současnou trasu vedení. V krajině nevznikne 
nový technický prvek, který by významně ovlivnil vizuální scenérii. Ve vizuální charakteristice se 
stožáry objevují, neboť krajina mimo zaříznutá údolí řek je přehledná. Posuzovaný záměr vnáší do 
údolí stejný prvek, ale ve větším měřítku. Nové stožáry se stanou ohniskem a budou na sebe 
upoutávat pozornost. Vedení prochází v blízkosti obcí Planá, Nynice, Kostelec, Dolany, kde jsou 
stožáry patrné z blízkých pohledů, neboť zde není významná vegetační bariéra. Obce jsou 
obklopeny zemědělskými pozemky a krajina je otevřená.  Vizuální scéna daného prostoru je 
vedením zvn (stožáry) již ovlivněna. 
Stožáry s navýšením o +6 m až +10 m budou mít negativní vliv v místech hodnot zvýšeného 
krajinného rázu, především při průchodu Přírodní park Horní Berounka. 
Navýšení stožárů o více než +10 m ovlivní harmonické měřítko i prostorové vztahy. Stožáry s touto 
výškou se stanou ohniskem v dané krajině. Negativní vnímání bude především z blízkých pohledů. 
Významně negativní vliv je očekáván u lokalizace stožárů s touto výškou na území přírodního 
parku. 

D.I.8.4 Vyhodnocení p ůsobení zám ěru u jednotlivých variant 

• Varianta 0 
Realizací záměru v této variantě nevznikne zcela nový prvek dotčeného krajinného prostoru 
(PDoKP). Vedení zvn je v PDoKP charakteristickým znakem krajinného rázu na více místech již 
v současné době. Posuzovaný záměr přináší tentýž prvek v rozdílných proporcích. Trasy těchto 
vedení zvn jsou z povahy věci umělou krajinářskou osou a krajinnou dominantou s negativním 
projevem, která na sebe upoutává pozornost při vnímání krajiny a určujícím způsobem determinuje 
celkovou kompozici krajinné scény. Díky těmto skutečnostem na sebe takové dílo upoutává 
pozornost na vzdálenost do cca 1 km, viditelné je cca do 2-3 km. 
Na místech, kde dojde k navýšení výšky stožárů více než 10 m, vznikne z hlediska měřítka krajiny 
zásadní vliv na krajinný ráz ve srovnání se současným stavem. Jsou to místa, která jsou součástí 
CHKO Křivoklátsko, přírodních parků, přírodních partií, ale také místa, kde se stožáry přibližují 
obcím a vizuální vjem bude patrný z blízkých pohledů (do 1 km). 

• Varianta I 
Ve vyjádření obce Němčovice byla požadována úprava trasy vedení kvůli možnému ovlivnění 
krajinného rázu a zásahu do EVL a přírodní památky Kamenec. Na základě tohoto požadavku obce 
bylo navrženo variantní řešení trasy mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) v celkové 
délce cca 9,7 km. V této variantě je navrženo 24 nových stožárových míst  (189A – 212A). Přehled 
výšek je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 69 Přehled stožárových míst a výšek ve variantě I (trasa Hřešihlavy – Kaceřov) 

Typ  Výška (m) Stožárové místo č.  Stav řešení 

N+0 46 194A, 196A nové stožárové místo 
N+2 48 209A nové stožárové místo 
N+4 49,9 192A, 198A, 201A, nové stožárové místo 
N+6 51,9 191A,193A, 197A, 199A, 202A, 204A, 206A, 210A nové stožárové místo 
N+8 53,9 207A, 208A, 212A nové stožárové místo 

N+10 55,8 190A, 200A,  nové stožárové místo 
N+12 57,8 189A, 205A nové stožárové místo 
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Typ  Výška (m) Stožárové místo č.  Stav řešení 

R+0 44 195A nové stožárové místo 
R+4 48 211A nové stožárové místo 
R+6 49,9 203A nové stožárové místo 

V případě realizace variantní úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I) v trase mezi 
obcemi Hřešihlavy a Kaceřov vznikne nová trasa vedení zvn a otevírá se nový koridor. Vedení zvn 
by se stalo novým základním znakem dotčeného krajinného prostoru (PDoKP). Každý nový stožár 
bude mít z hlediska měřítka krajiny zásadní vliv na krajinný ráz. Negativní projev bude z blízkých 
i dálkových pohledů. Vedení zvn v těchto rozměrech na sebe bude upoutávat pozornost. Vedení 
zvn by zasáhlo významně do znaků přírodních charakteristik: významných krajinných prvků, (lesy, 
vodní toky a nivy, rybníky). Má vysoké nároky na zábor PUPFL. Varianta I významně zasahuje 
do cenných míst přírodního parku Horní Berounka. 

Na základě výše uvedených skutečností má tato varianta významný vliv na krajinný ráz a v dalších 
podrobných charakteristikách není již popisována.  

D.I.8.5 Podrobné vyhodnocení výšek stožár ů 

V rámci zpracovaného Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha č. 10) bylo zpracování 
vyhodnocení jednotlivých stožárových míst na krajinný ráz s ohledem na jejich konkrétní umístění 
v trase záměru a jejich konkrétní výšku. 
V následující kapitole jsou vyhodnoceny skupiny stožárových míst podle konkrétního převýšení 
modulové výšky oproti základní výšce s ohledem na vliv na krajinný ráz pro trasu záměru ve 
variantě 0. Podrobné vyhodnocení konkrétní výšky a umístění jednotlivých stožárových míst je 
popsáno a uvedeno v příloze č. 10. 

• Skupina stožár ů s převýšením do +4 m – pouze stávající stožárová místa (172 ks) 

Lze konstatovat, že modulová výška stožárů maximálně +4 m nemá vzhledem k celkové výšce 
konstrukce, hmotě a relacím vůči okolní krajině z hlediska vizuálního žádný další negativní vliv 
na krajinný ráz. Hodnotiteli by zůstala taková odchylka vesměs vizuálně nepostřehnuta. Proto lze 
jakékoli modulové výšky stožáru do +4 m hodnotit tak, že nedochází k významným vlivům 
na krajinný ráz. 

• Skupina stožár ů s převýšením +6 až +10 m a nová stožárová místa do +10 m (73 ks) 
V podrobném vyhodnocení variability modulových výšek stožárů z hlediska vlivu na krajinný ráz, je 
ve výsledném hodnocení u všech 73 stožárů konstatováno, že dojde k narušení hodnot krajinného 
rázu a vizuálním vlivům v krajině.  
V 73 případech stožárových míst v rámci upřesnění modulových výšek, dochází k ovlivnění 
z hlediska vlivu na krajinný ráz. Navýšení představuje středně silný až silný zásah do hodnot 
krajinného rázu. Je však na přijatelné úrovni. 
Podrobné vyhodnocení vlivu jednotlivých stožárových míst s převýšením +6 až +10 m a nová 
stožárová místa do +10 m s ohledem na krajinný ráz je uvedeno v příloze č. 10. 

• Skupina stožár ů s převýšením více než +10 m (17 ks) 
V podrobném vyhodnocení variability modulových výšek stožárů z hlediska vlivu na krajinný ráz, je 
ve výsledném hodnocení u všech 17 stožárů konstatováno, že navýšení oproti základní výšce se 
významně promítne do narušení hodnot krajinného rázu.   

Ve všech 17 případech dojde při navýšení modulových výšek o více než +10 m od základní výšky 
k významnému negativnímu vlivu na krajinný ráz.  

U stožárového místa č. 64, 164, 188, kde je navýšení základní výšky o N+18 m, N+12 m a R+14 
m, je posouzení vlivu záměru na krajinný ráz na hranici přijatelnosti. Vlivem navýšení základní 
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výšky stožárových konstrukcí zde dochází  k významnému ovlivnění a zásahu do hodnot krajinného 
rázu. Jedná se o místa se zvýšenou krajinářskou hodnotou, a to konkrétně území v CHKO 
Křivoklátsko a přírodním parku Horní Berounka. 

Podrobné vyhodnocení vlivu jednotlivých stožárových míst s převýšením více než +10 m s ohledem 
na krajinný ráz je uvedeno v příloze č. 10. 

D.I.8.6 Shrnutí zásahu do prostorových vztah ů, harmonického m ěřítka a vizuální scenérie 
pro PDoKP 

� navrženým zdvojením nevznikne nový prvek v krajině, 
� posuzovaný návrh vnáší do krajiny stejný prvek, ale v jiném měřítku, 
� vedení zvn je v potencionálně dotčených prostorech spoluurčujícím prvkem a upoutává 

na sebe pozornost především v blízkých pohledech (okruh do cca 1 km), 
� v přehledné zemědělské krajině nebo z vyvýšených míst budou stožáry o navrhované 

základní výšce cca 46 m u nosných stožárů a 44 m u kotevních stožárů tvaru Dunaj viditelné 
i z dálkových pohledů (cca 3 km). Při přestavbě vedení budou stávající stožárové 
konstrukce tvaru Portál a Kočka nahrazeny novými stožárovými konstrukcemi tvaru Dunaj 
v rozmezí výšek 44,0 m – 63,7 m.  Nové stožáry tvaru Dunaj s předpokládanou základní 
výškou 46 m u nosného stožáru a 44 m u kotevního stožáru jsou na základě zaměření 
podélného profilu terénu a dodržení platných hygienických limitů expozice neionizujícího 
záření navýšeny o modulové díly v krocích po 2 m, 

� vzhledem k parametrům stožárů dojde k zásahu do prostorových vztahů, míra vlivu je 
snížena již současným vedením, 

� navržený záměr ovlivní harmonické měřítko v lokalitách, kde jsou soustředěny přírodní 
hodnoty, 

� navržené zdvojení vedení ovlivní vizuální scenérii ve všech PDoKP, 
� podzemní varianta vedení je uvažována pouze při průchodu CHKO Křivoklátsko. 

Na základě uvedeného technického řešení (Doprovodná komunikace, kompenzační 
zařízení, přechodové stanice, zpevněné manipulační plochy, přechodové mosty apod.) by 
ovlivnila především prostorové i harmonické vztahy. Realizací kabelového vedení bude 
dotčen tok Javornice. Zde je nutné při překonávání údolí vytvořit kabelový most. Kabelový 
most přes řeku Javornici ovlivní harmonické vztahy i prostorové měřítko zaříznutého údolí. 

� navržené variantní řešení u obce Němčovice v zcela nové trase o délce 9,7 km má pozitivní 
vliv na zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Kamenec. Ale zcela nový 
koridor vnese do harmonické krajiny nový prvek a ovlivní, jak vizuální charakteristiku, tak 
prostorové vztahy a harmonické měřítko. Při porovnání obou variant má varianta I celkově 
větší negativní vliv na krajinný ráz. 

� technická opatření na ochranu ptactva mezi ptačími oblastmi (lomové body R2 a R4) budou 
vizuálně patrná. V dotčeném prostoru budou mít minimální vliv z hlediska krajinného rázu. 

� Vedení zvn v upřesněných výškách je z hlediska ochrany krajinného rázu kolizní.  Jedná se 
o ovlivnění harmonických a prostorových vztahů. Navýšené stožáry se stanou ohniskem 
v daném území a budou na sebe přitahovat pozornost především v blízkých pohledech 
(do 1 km). Významné ovlivnění bude v místech s přírodními hodnotami. 

V následující tabulce je uveden přehled stožárových míst, kde dochází ke kolizi s ochranou 
krajinného rázu. 

Tabulka č. 70 Stožárová místa v kolizi s ochranou krajinného rázu 

Označení Výška (m) TYP Stav řešení Místa s ochranou KR 

25 61,7 N+16 nové stožárové místo VKP 
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Označení Výška (m) TYP Stav řešení Místa s ochranou KR 

32 61,7 N+16 stávající stožárové místo VKP 

64 63,7 N+18 stávající stožárové místo VKP 

159 51,9 N+6 stávající stožárové místo CHKO Křivoklátsko 

161 51,9 N+6 stávající stožárové místo CHKO Křivoklátsko 

162 51,9 N+6 stávající stožárové místo CHKO Křivoklátsko 

164 57,8 N+12 stávající stožárové místo CHKO K řivoklátsko 

188 57,8 R+14 nové stožárové místo P řírodní park Horní Berounka 

190 53,9 N+8 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

191 51,9 N+6 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

195 51,9 N+6 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

196 55,8 N+10 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

197 53,9 N+8 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

199 53,9 N+8 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

217 53,9 N+8 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

218 51,9 N+6 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

220 51,9 N+6 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

221 51,9 N+6 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

258 55,8 N+10 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

259 51,9 N+6 stávající stožárové místo Přírodní park Horní Berounka 

Lze konstatovat, že navýšení o +6 m a více bude mít významný negativní vliv především v místech, 
kde jsou soustředěny přírodní znaky a harmonické vztahy v krajině. Jedná se o území chráněné 
zákonem č. 114/1992 Sb.: CHKO Křivoklátsko, významné krajinné prvky, přírodní parky. Na těchto 
územích dojde k výraznému ovlivnění krajinného rázu a zásahu do přírodních znaků. 
U stožárového místa č. 64, kde dochází k navýšení o +18 m od základní výšky na výšku 63,7 m je 
toto navýšení na hranici přijatelnosti. Stožárová místa č. 164, 188 s navýšením o +12 m a +14 m 
jsou kolizní. Toto navýšení je na hranici přijatelnosti z hlediska ochrany krajinného rázu. Jsou to 
místa, která jsou situována v CHKO Křivoklátsko – údolí Javornice a dále u obce Hřešihlavy 
v přírodním parku Horní Berounka. 

Tabulka č. 71 Zhodnocení vlivu navrženého záměru na zákonná kritéria krajinného rázu 
Vliv na zákonná krit éria krajinného rázu  
 (viz § 12 zákona) Nadzemní vedení zvn v základní výšce 46 m a 44 m 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky slabý až středně silný  
Vliv na stanoviště Natura 2000 slabý až středně silný 
Vliv na přírodní parky slabý až středně silný 
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)    slabý až středně silný 
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky slabý  
Vliv na krajinné dominanty slabý 
Vliv na estetické hodnoty slabý až středně silný 
Vliv na harmonické měřítko krajiny slabý až středně silný  

Hodnocení: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah. 

• Z hlediska vlivů na hodnoty přírodní charakteristiky lze vliv záměru hodnotit jako slabý až 
středně silný. Středně silný zásah lze předpokládat na lokalitách EVL Berounka, PP a EVL 
Kamenec, v CHKO Křivoklátsko – údolí Javornice. 

• Z hlediska vlivů na významné krajinné prvky (VKP), lze navržené zdvojení hodnotit jako 
slabé. Středně silné jsou u vodního toku Berounka. 
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• Z hlediska vlivů na kulturní charakteristiky lze záměr hodnotit jako slabý. Částečně negativní 
vjem bude vnímán při průchodu na okraji obcí Studená, Hlince, Nynice i Dolany (vesnická 
památková zóna). Nové stožáry se stanou ohniskem z blízkých pohledů z jednotlivých obcí. 

• Z hlediska vlivů na krajinné dominanty barokní kostel u Petrovic, zřícenina hradu Krakovec, 
Kaceřovský zámek lze záměr hodnotit jako slabý, vedení je již vnímáno součástí krajiny 
a významně neovlivňuje tyto dominanty. 

• Z hlediska vlivů na estetické hodnoty lze vlivy klasifikovat jako slabé až středně silné. 
Středně silné budou v územích se soustředěním přírodních hodnot a při průchodu 
přírodními parky Hřešihlavská a Horní Berounka. 

• Z hlediska vlivů na harmonické a prostorové vztahy lze navrhované zkapacitnění hodnotit 
jako slabé při průchodu zemědělskou krajinou. Středně silný zásah je při průchodu údolím 
Berounky, které jsou součástí přírodních parků Hřešihlavská, Horní Berounka. 

• Variantní řešení u Němčovice má negativní vliv na prostorové vztahy a harmonické měřítko. 
Vnáší do harmonické krajiny nový technický prvek, který si vyžádá zábor lesních pozemků 
a průsek. Variantní řešení je upřednostňováno z hlediska minimalizace lokalizace stožárů 
v PP a EVL Kamenec na tuto lokalitu má pozitivní vliv. V porovnání variant je vhodnější 
varianta 0. 

Tabulka č. 72 Zhodnocení vlivu navrženého záměru na zákonná kritéria krajinného rázu 

Vliv na zákonná kriteria 
krajinného rázu 
 (viz §12 zákona) 

Dunaj 
Výška 44 – 46 m 

Dunaj 
výška 51,9 – 55,8 m 

(navýšení +6až +10 m) 

Dunaj 
výšky 57,8 – 63,7 m 

(navýšení více než +10 m)  

Vliv na rysy a hodnoty přírodní 
charakteristiky slabý až středně silný  středně silný až silný silný  

Vliv na stanoviště Natura 2000 slabý až středně silný středně silný středně silný 
Vliv na přírodní parky slabý až středně silný středně silný až silný silný  
Vliv na významné krajinné prvky 
(VKP)    slabý až středně silný středně silný až silný silný 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní 
charakteristiky slabý  středně silný středně silný 

Vliv na krajinné dominanty slabý středně silný středně silný 
Vliv na estetické hodnoty slabý až středně silný středně silný až silný silný 
Vliv na harmonické měřítko krajiny slabý až středně silný silný silný  
Vliv na vizuální charakteristiku slabý až středně silný silný silný 

Hodnocení: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah 

Stožáry s navýšením o +6 m až +10 m budou mít negativní vliv v místech hodnot zvýšeného 
krajinného rázu, především při průchodu v CHKO Křivoklátsko a přírodními parky.  
Navýšení stožárů více než  +10 m  ovlivní ve všech 17 případech harmonické měřítko i prostorové 
vztahy. Stožáry s touto výškou se stanou ohniskem v dané krajině. Negativní vnímání bude 
především z blízkých pohledů. Významně negativní vliv je očekáván u lokalizace stožárů s touto 
výškou v území CHKO Křivoklátsko a v přírodním parku Horní Berounka. 

Navrhovaná stavba je maximálně navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu. Přesto 
zde dochází vlivem specifikace relevantních parametrů vedení (výška stožáru, typ stožáru) 
k významným vlivům na krajinný ráz. Negativní vliv je zaznamenán u stožárů s navýšením více než  
+10 m. Zde dochází k zásadnímu ovlivnění krajinářské hodnoty území. U třech stožárových míst je 
toto navýšení z hlediska krajinného rázu na hranici přijatelnosti. Jsou to místa s ochranou hodnot 
krajinného rázu, které jsou lokalizovány v cenných přírodních územích CHKO Křivoklátsko 
a přírodní park Horní Berounka.  
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� Provoz 

Během provozu bude mít realizace zdvojeného vedení vliv na vizuální scenérii a to zejména 
v blízkosti vesnických památkových zón. Nové stožáry se stanou ohniskem z blízkých pohledů 
z jednotlivých obcí. Tento vliv lze však hodnotit za přijatelný. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Realizací kabelového vedení bude zapotřebí překonání údolí řeky Javornice prostřednictvím 
kabelových mostů. Realizace podzemního kabelového vedení bude mít významný vliv 
na harmonické vztahy i prostorové měřítko zaříznutého údolí a s tím související ovlivnění 
hydrologických poměrů v dotčeném území.  Na základě technologických znalostí a technickému 
řešení je konstatováno, že objekty nezbytně nutné pro realizaci této varianty jako jsou doprovodné 
komunikace, kompenzační zařízení, přechodové stanice, zpevněné manipulační plochy, 
přechodové mosty apod., mají vliv na krajinný ráz a představují větší zásah do hodnot prostorových 
měřítek a harmonických vztahů.  

� Provoz 

Vlastní provoz podzemního kabelového vedení nebude mít oproti nadzemnímu vedení vliv 
na vizuální scenérii krajiny. Nicméně podzemní kabelové vedení má významný vliv na druhově 
bohatých stanovišť, ovlivnění bezprostředního okolí půdního horizontu i na jeho povrchu v místě 
uložení kabelů a nulová absence porostů vyskytujících se v koridoru kabelového vedení. 

Tabulka č. 73 Zhodnocení vlivu navrženého záměru na zákonná kritéria krajinného rázu 
Vliv na zákonná krité ria krajinného rázu  

(viz § 12 zákona) 
Kabelové vedení  

v CHKO K řivoklátsko 
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky slabý středně silný 
Vliv na stanoviště Natura 2000 - 
Vliv na přírodní parky - 
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)    středně silný 
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky žádný 
Vliv na krajinné dominanty žádný 
Vliv na estetické hodnoty středně silný 
Vliv na harmonické měřítko krajiny středně silný  

Variantní řešení v podobě kabelového vedení v CHKO Křivoklátsko ovlivní také krajinný ráz. 
Doprovodné objekty ovlivní negativně harmonické měřítko a prostorové vztahy, středně silný až 
silný vliv při překonávání údolí Javornice kabelovým mostem. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 

Posouzení vlivu záměru z hlediska památkové ochrany významných objektů a cenných území bylo 
provedeno v rámci studie Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha č. 10). V trase 
záměru ani v ochranném pásmu vedení se nenachází žádné kulturní památky ani památkově 
chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Při realizaci 
záměru (v průběhu posuzovaných zemních a technických 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, v platném znění. Ve smyslu uvedeného 
zákona bude nutné stavbu od jejího zahájení sledovat a v případě narušení archeologické struktury 
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situaci prostřednictvím oprávněné organizace kresebně, fotograficky a písemně zdokumentovat, 
včetně provedení archeologického výzkumu. 
Trasa záměru prochází opakovaně přes území s archeologickými nálezy ÚAN I., II. a III. kategorie. 
Posuzovaný záměr se vyhýbá známým oblastem, geologickým a paleontologickým památkám. 
V případě nálezu v průběhu výstavby bude postupováno obdobně jako při nálezu archeologických 
památek. 
Trasa vedení je umístěna v maximální možné míře ve stávající trase vedení převážně mimo 
zastavěná území. 
Vedení zvn vede v dostatečné vzdálenosti (150 až 190 m) od hranice vymezených VPZ. Vzhledem 
k této skutečnosti nedojde vlivem zdvojení stávajícího vedení  k žádnému ovlivnění. Nová základní 
výška stožárů ovlivní vizuální scenérii prostoru. 
V koridoru vedení zvn se nenacházejí žádné kulturní nemovité památky. V trase stávajícího vedení 
zvn se nacházejí další drobné křížky a kapličky, které navrhovaným záměrem nebudou ovlivněny. 

� Provoz 

Vlastní provoz záměru neovlivní hmotný majetek ani kulturní památky. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Během výstavby podzemního kabelového vedení bude vliv na hmotný majetek a kulturní památky 
zanedbatelný. 

� Provoz 

Vlastní provoz podzemního kabelového vedení nebude mít vliv na hmotný majetek a kulturní 
památky. 

Realizace a provoz záměru i v případě navržených úprav trasy nebude mít významně negativní 
vliv na hmotný majetek a kulturní památky. 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prost ředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnost i přeshrani čních 
vliv ů 

a) Nadzemní vedení 

Rozsah vlivů záměru vzhledem k dotčenému území a populaci je převážně lokální a je daný šířkou 
koridoru vedení. Širší rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů 
na krajinu. V přímo dotčeném území se záměr dotýká trvale žijících obyvatel, v širším území 
(vizuální kontakt se záměrem) se může záměr dotknout řádově až několika tisíců obyvatel. 
Podmínky pro ochranu veřejného zdraví současných obyvatel se realizací záměru prakticky 
nezmění a záměr svým provozem neovlivní podmínky pro ochranu veřejného zdraví ve srovnání 
se současným stavem. 
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, očekávané vlivy 
na obyvatelstvo jsou proto spíše rázu majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či estetického. 
Vlivem přesahujícím blízké okolí vlastní stavby po jejím dokončení je vznik nové technické 
dominanty v okolní krajině. Míra estetického vnímání této skutečnosti je faktorem subjektivním. 
Vyloučit nelze ani pozitivní hodnocení dané skutečnosti. 
Vlivy záměru na kulturní památky nejsou předpokládány. Všechny objekty, které se vyskytují 
v koridoru dvojitého vedení, již byly postaveny, a tudíž se nacházely v koridoru stávajícího 
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jednoduchého vedení. Vzhledem k tomu nelze tedy předpokládat zhoršení vlivu posuzovaného 
dvojitého vedení na hmotný majetek. 
Výstavba ani provoz vedení neovlivní kvalitu ovzduší ani klima. Výstavba ani provoz vedení 
neovlivní množství ani jakost povrchových a podzemních vod. Vzhledem k umístění záměru 
v maximální míře v trase stávajícího vedení lze považovat vliv záměru na krajinný ráz na hranici 
přijatelnosti. Realizací záměru nedojde k vizuálnímu ovlivnění vesnických památkových zón, záměr 
nebude mít přímý vliv na další architektonické památky. Rovněž vliv záměru na horninové 
prostředí, přírodní zdroje, geologické či paleontologické  památky lze považovat za nevýznamný. 
V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohla nastat 
kontaminace přírodních zdrojů. Realizace záměru nemá významné nároky na veřejnou dopravní 
infrastrukturu dotčeného území. 
V souhrnu vlivů záměru na obyvatelstvo lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické 
aspekty nebudou realizací záměru ani v případě variantního řešení ovlivněny. 
Po realizaci záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu na soustavu Natura 2000, 
flóru, faunu a ekosystémy. Nelze očekávat, že by tyto vlivy překročily únosnou mez a způsobily 
nevratné změny v přilehlých a vzdálenějších ekosystémech. 
Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný. 
Dle výše uvedených rozborů jednotlivých vlivů lze konstatovat, že záměr výstavby dvojitého vedení 
nebude mít výrazný dopad na veřejné zdraví, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, faunu, flóru 
a ekosystémy, což je dokladováno v textu Dokumentace. Stavba je navržena s ohledem 
na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu. 
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 a snížení všech významných nepříznivých 
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné). Rozsah 
vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný. 

b) Podzemní kabelové vedení 

V případě podzemního kabelového vedení je rozsah vlivů záměru vůči obyvatelstvu vyskytující se 
v blízkosti vedení a dotčenému území lokální, daný šířkou koridoru podzemního kabelového 
vedení a jeho navrhovanou délkou. Vliv záměru je zřejmý v jeho bezprostřední blízkosti. Sociálně 
ekonomický vliv záměru bude časově a prostorově omezen pouze na období výstavby záměru, vliv 
lze tedy hodnotit za zanedbatelný.  

Na základě modelových výpočtů lze konstatovat, že v průběhu výstavby podzemního kabelového 
vedení v úseku průchodu CHKO Křivoklátsko bude splněn hygienický limit pro hluk ze stavební 
činnosti. Při dodržení vstupních akustických parametrů použitých v modelovém výpočtu nejsou 
u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková opatření. Vzhledem k umístění podzemního 
kabelového vedení  do hloubky cca 2 m pod úroveň terénu a útlumu hluku, lze konstatovat, že 
hluková situace v období provozu kabelového vedení bude nulová. 

V průběhu realizace kabelového vedení bude docházet ke zvýšenému pohybu dopravních 
prostředků, stavebních strojů a mechanizmů, což se může projevit ve zvýšené produkci emisí 
výfukových plynů z automobilů, stavebních mechanizmů a následně vést ke zhoršení kvality 
ovzduší v území dotčeného realizací záměru. Tento zvýšený pohyb dopravních prostředků 
a stavebních strojů se může dále projevovat zejména ve zvýšené prašnosti, kterou bude možné 
zčásti eliminovat řízeným zkrápěním prašných ploch, čištěním nákladních aut a přístupových 
komunikací. Jedná se o vlivy časově omezené způsobené stavební činností v období realizace. 

Kabelové vedení bude během provozu zvyšovat teplotu v trase jeho uložení, což se projeví 
ve změně mechanických vlastností zemin v podložních zeminách a také v nadložních konstrukcích 
(např. rozpraskání půdy, zvýšení možnosti vzniku eroze, atd.). 
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Podzemní kabelové vedení není zdrojem ionizujícího záření a v průběhu výstavby podzemního 
kabelového vedení, především při provádění výkopových prací, nelze vyloučit těžení horniny a její 
případný dostřel. Tyto činnosti budou způsobovat vibrace, které můžou mít vliv na obytné budovy 
v blízkosti provádění těchto činností. 
Vliv kabelového vedení na povrchové a podzemní vody je významný zejména při překonávání údolí 
řek pomocí kabelových mostů. Z důvodu zajištění bezpečného odtoku vody a případných 
povodňových situací budou při výstavbě kabelového vedení kladeny zvýšené nároky na stavební 
zabezpečení trasy záměru. Tato technická opatření k zabezpečení trasy mohou negativně ovlivnit 
krajinný ráz v dotčeném území. Zároveň bude nutné klást při realizaci kabelového vedení důraz, 
aby nedošlo k ovlivnění hydrogeologických vlastností a hydraulických parametrů vodních toků. 
V pramenných oblastech s převládající puklinovou propustností či v místech povrchového 
odvodnění může stavba trvale narušovat přirozený odtok povrchových vod, což se může negativně 
projevit v hydrologické i hydrogeologické bilanci vody. Nevýhoda kabelového vedení je v nutnosti  
čerpání vody při odvodnění výkopu pro uložení kabelů. V rámci výstavby kabelového vedení hrozí 
narušení pramenných vývěrů (puklinových) technickými pracemi, kde je na tyto lokality vázána 
řada chráněných vlhkomilných druhů živočichů a rostlin. Existence kabelového vedení bude již 
trvale ovlivňovat hydrogeologické poměry v trase, což se projevuje zejména změnou směru 
proudění mělké podzemní vody. Vlivy na kvalitu podzemních a povrchových vod v důsledku úniku 
nebezpečných a jiných látek vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládají. 

Realizace podzemního kabelového vedení bude mít významný vliv na harmonické vztahy 
i prostorové měřítko zaříznutého údolí a s tím související ovlivnění hydrologických poměrů 
v dotčeném území.  Na základě technologických znalostí a technickému řešení je konstatováno, 
že objekty nezbytně nutné pro realizaci této varianty jako jsou doprovodné komunikace, 
kompenzační zařízení, přechodové stanice, zpevněné manipulační plochy, přechodové mosty 
apod., mají vliv na krajinný ráz a představují větší zásah do hodnot prostorových měřítek 
a harmonických vztahů. 

Při realizaci podzemního kabelového vedení dojde k trvalému záboru pozemků zemědělského 
půdního fondu a lesního půdního fondu v celé šíři koridoru kabelového vedení a pro související 
infrastrukturu. Veškerý trvalý porost (stromy a keře) bude v trase kabelového vedení a jeho 
ochranném pásmu odstraněn. Výstavbou záměru dojde k porušení půdního horizontu jak v trase 
kabelového vedení, tak v jejím nejbližším okolí. Při průchodu trasy svažitým terénem může 
docházet ke vzniku eroze půdy. 

V průběhu realizace podzemního kabelového vedení dojde k totální destrukci biotopů v koridoru 
vedení. Lokality budou přeměněny pouze na antropogenní liniovou obslužnou komunikaci. Obecně 
by takto razantním terénním zásahem došlo k nevratným změnám v biotopech, což by mělo 
významný vliv na funkce řeky jako biokoridoru a rovněž významného krajinného prvku. Během 
provozu bude mít podzemního kabelového vedení kromě technologických, provozních 
a ekologických aspektů vliv i na fragmentaci území, biotopů v současné době nerozdělených 
a plnících své biologické funkce. Fragmentace bude mít za následek likvidaci druhů obývajících 
„mikrolokality“ v pásu vedení, omezení výskytu druhů vyskytujících se ostrůvkovitě, mozaikovitě 
apod. V rámci výskytu druhů vyskytujících se plošně dojde k omezení vzájemné komunikace, 
migrace a tím bude snížena vitalita místních populací. 

Výstavba ani provoz kabelového vedení nebudou mít vliv na nadregionální, regionální ani lokálních 
prvky ÚSES. Je to dáno zejména tím, že dvojité vedení prochází v koridoru stávajícího 
jednoduchého vedení.  

Během výstavby podzemního kabelového vedení bude vliv na hmotný majetek a kulturní památky 
zanedbatelný. Vlastní provoz podzemního kabelového vedení nebude mít vliv na hmotný majetek 
a kulturní památky 
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Vlastní provoz podzemního kabelového vedení nebude mít oproti nadzemnímu vedení vliv 
na vizuální scenérii krajiny. Nicméně podzemní kabelové vedení má významný vliv na druhově 
bohatých stanovišť, ovlivnění bezprostředního okolí půdního horizontu i na jeho povrchu v místě 
uložení kabelů a nulová absence porostů vyskytujících se v koridoru kabelového vedení. 

Dle výše uvedených rozborů jednotlivých vlivů lze konstatovat, že záměr výstavby dvojitého vedení 
v podobě kabelového vedení bude mít výrazné dopady na všechny složky životního prostředí a .  
Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících státní 
hranice. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích 
a nestandardních stavech 

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
a) Nadzemní vedení 

� Výstavba 
Rizika havárií spojená s výstavbou záměru 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 dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV 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. V úsecích, kde se pod novým vedením nebo v jeho 
ochranném pásmu vyskytují objekty určené pro bydlení, bude vedení vybudováno se zvýšenou 
úrovní spolehlivosti (např. zesílení ocelové konstrukce stožárů, základů, podpěrných bodů, lan, 
izolátorových závěsů a dalších opatření). Pouze  nepředvídatelné události, jako například extrémní 
klimatické podmínky, havárie letadla apod., mohou způsobit přetržení vodičů vedení či destrukci 
stožáru. Při takovéto události by vzniklo  krátkodobé nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
(ve zlomcích vteřiny) pro osoby a  živočichy, 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. 
Při výše uvedených událostech spojených s případným přetržením vodičů vedení či destrukci 
stožáru nepředpokládáme, že dojde ke škodám na životním prostředí. Porucha se projeví 
výpadkem přenosu elektrické energie na zasaženém vedení. 

b) Podzemní kabelové vedení 

� Výstavba 

Při dodržení platných předpisů, pracovních postupů při výstavbě podzemního kabelového vedení 
a zajištění kvalitního technického stavu stavebních strojů a mechanismů v období výstavby lze 
rizika havárií považovat za zanedbatelné. 
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� Provoz 

Porucha na kabelovém vedení uloženém v zemi je výjimečná, ale nelze ji však s určitostí vyloučit. 
Při vzniklé poruše u kabelového vedení je velmi obtížné řešení těchto poruch při provozu především 
vyhledání místa poruchy, oprava poškozeného místa, protože není možná vizuální kontrola. 
Minimální délka odkrytí kabelu výkopem pro provedení opravy vložením spojek je cca 50 m, ale 
vyhledání místa poruchy může být s přesností pouze v řádech desítek až sta metrů. Doba zásahu 
se pohybuje nikoliv v řádu hodin až dní (jako u vzdušného vedení), ale týdnů až měsíců.  
Při výše uvedených složitostech při vyhledávání a opravě místa poruchy na kabelovém vedení 
a vzhledem k důležitosti a významu tohoto vedení jako součásti přenosové soustavy ČR můžou 
být toto významné důsledky pro zajištění spolehlivosti přenosu elektrické energie. 

D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vylou čení a snížení všech 
významných nep říznivých vliv ů na životní prost ředí a popis 
kompenzací, pokud jsou vzhledem k zám ěru možné 

Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení o napěťové hladině 400 kV lze specifikovat 
převážně ve stadiu realizace díla. Pro jejich vyloučení bude vypracován podrobný plán organizace 
výstavby, obsahující mimo jiné určení a vyčíslení množství vzniklých odpadů včetně konkrétního 
způsobu jejich odstranění, optimální stanovení přístupových tras na staveniště, preventivní 
opatření a příslušný kontrolní mechanizmus proti úniku ropných látek z dopravních prostředků 
a stavebních mechanizmů. 
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 respektována. 
V rámci uvedených opatření nejsou vyjmenovány opatření vyplývající z platné legislativy (zákonné 
povinnosti oznamovatele), které jsou zapracovány v předchozích kapitolách Dokumentace 
záměru. 
Základní projektová opat ření k prevenci, vylou čení, snížení pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů spočívají v t ěchto oblastech: 

• K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby budou používány barvy s nízkým 
obsahem organických rozpouštědel; 

• V DÚR bude proveden v exponovaných lokalitách podrobný inženýrskogeologický 
a hydrogeologický průzkum tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění množství a jakosti 
podzemních vod;  

• Dřeviny rostoucí mimo les v koridoru vedení budou odstraněny v nezbytně nutném rozsahu 
v období vegetačního klidu (listopad – březen); 

• Vodiče jsou díky technice zatahování pomocným lankem natahovány na stožáry bez kontaktu 
se zemí a bez nutnosti pojezdu těžké techniky v blízkosti vodních toků, významných lokalit aj.; 

• Stožáry budou v maximální možné míře umisťovány mimo plochy biokoridorů a území 
biocenter a mimo lokality citlivé z hlediska ochrany přírody; 

• Pohledová exponovanost stožárů bude snížena po dohodě s investorem vhodným odstínem 
nátěru stožárových konstrukcí; 

• Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o minimalizaci škod 
na zemědělských pozemcích; 

• Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace; 
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• Bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné 
znečištění bude ihned odstraněno; 

• V trase vedení nebudou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu. 

Při provozu p řenosového vedení lze nep říznivý vliv na životní prost ředí, kterým je údržba 
koridoru vedení, omezit v t ěchto oblastech: 

• Šetrně provádět výřez s důsledným odstraněním vyřezaných náletových křovin a keřů; 

• Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném 
nezbytně nutném rozsahu. 

Ochrana p řírody, ekosystém ů a krajiny: 

• Nové trvalé zábory ZPF a PUPFL související s novým umístěním stožárů nebo jiné 
infrastruktury provádět v co nejmenší míře. Vzrostlá zeleň v okolí záměru supluje funkce 
stabilního biotopu v době realizace a posléze i v době užívání; 

• Při údržbě nárostů dřevin v koridoru je nutné provádět důsledné odstraňování a likvidaci 
vyřezané hmoty; 

• V případě nutnosti kácení vzrostlých stromů mimo les se navrhuje provést adekvátní kvalitní 
náhradní výsadbu; 

• Vhodným plošným a časovým managementem prací omezit negativní dopady na složky 
přírody v době realizace záměru; 

• Do vodních toků, rybníků a mokřadů v nivách není možné zasahovat a vjíždět mechanizací; 
• Po dobu realizace výstavby záměru je vhodné zajistit biologický stavební dozor, který bude 

prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci 
podmínek vyplývající z rozhodnutí orgánů ochrany přírody; 

• Aby nedocházelo k neúmyslnému usmrcování ptáků na hnízdech, nechtěné likvidaci snůšek, 
rušení či jiným zásahům do přirozeného vývoje (§ 50 a § 5a  zákona č. 114/1992 Sb.), je nutné 
provádět výše popsané zásahy a rušivé činnosti v identifikovaných místech výskytu 
v konkrétním biotopu mimo dobu hnízdění, tj. mimo období od 15. 3. do 31. 7. daného 
kalendářního roku. Tuto podmínku není nutné dodržovat plošně. Je možné, aby před terénními 
pracemi v určeném biotopu byl proveden kontrolní průzkum biologického dozoru, který v místě 
zásahu případně vyloučí hnízdění ptáků a zaručí minimalizaci negativních dopadů stavby 
ne prvky přírody;  

• V rámci záměru nesmí dojít k přímému či nepřímému negativnímu ovlivnění kvality vody 
a vodního režimu; 

• Pokud bude zjištěna přítomnost rozmnožující se populace obojživelníků, biologický dozor 
na základě aktuálního stavu (abundance populace, diverzity druhů, klimatických podmínek 
apod.) rozhodne o termínech, kdy nebudou práce prováděny z důvodů dokončení reprodukce 
obojživelníků nebo v možných případech zajistí jejich šetrný transfer mimo stavbou ovlivněné 
území. Zpravidla termín koresponduje s omezením prací z důvodů hnízdění ptáků, tedy mezi 
15. 3. až 30. 7. běžného kalendářního roku. Po dobu realizace výstavby záměru je vhodné 
zajistit biologický stavební dozor, který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou 
dozoru bude zajistit správnou realizaci podmínek vyplývající z rozhodnutí orgánu ochrany 
přírody; 

• Z důvodu eliminace poranění nebo usmrcení ptáků je vhodné opatřit vedení zvn optickými 
prvky zemnícího lana v místech častých migrací ornitofauny (v místech křížení vedení zvn 
s významnými vodními toky: Liboc, Leska, Blšanka, Rakovnický potok, Javornice, Třemošná, 
Berounka a dále vodní plochy Dolní a Horní Kněžický rybník u obce Kněžice a v prostoru 
stožáru č. 4 a 5, kde došlo k výraznému zvětšení stožárů v místě migrací mezi PO oblastmi). 
(Dle navržených opatření stanovených v Posouzení vlivu záměru na soustavu Natura 2000 je 
navržen dvouletý ornitologický monitoring v úseku mezi lomovými body R2 – R5, na základě 
kterého budou navrženy konkrétní optické prvky instalované na zemnících lanech.) 
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• Na základě doplnění informací o přesné lokalizaci stožárových míst a přesné výšky stožárů 
z hlediska ochrany migrujících ptáků jsou navrženy vizuální prvky v trase vedení v těchto 
úsecích: st. 4 – 5, 24 – 26, 28 – 30, 52 – 54, 126 – 127, 161 – 165. 185 – 188, 204 – 209, 225 
– 227 a 253 – 257. 

Ochrana p ředmětů dotčených evropsky významných lokalit a pta čích oblastí  

Obecná opatření 

• V úseku vedení mezi TR Hradec u Kadaně a silnicí mezi sídly Malé Krhovice a Libědice, tedy 
mezi lomovými body R2 a R4, bude proveden alespoň dvouletý ornitologický monitoring 
mortality táhnoucích ptáků způsobené střety s elektrickým vedením. Na základě tohoto 
monitoringu pak budou případně navržena opatření k minimalizaci střetů tedy optické prvky 
instalované na zemnících lanech;   

• Kácení dřevin provádět mimo vegetační období a mimo hnízdní období ptáků, provádět  období 
září – březen; 

• Stavební činnosti v okolí dotčených EVL tedy vodních toků Liboc, Leska a Berounka provádět 
mimo období rozmnožování ryb a obojživelníků a mimo období hnízdění ptáků, provádět 
v období září – březen. Termín provádění prací může být po dohodě s biologickým dozorem 
upraven. 

Opatření na minimalizaci vlivů na EVL Kamenec 

• Přístupové cesty nesmí vést přes biotop modráska bahenního a modráska očkovaného; 

• Stavební práce v úseku, kde dochází k územnímu překryvu s EVL Kamenec, proběhnou mimo 
hlavní aktivitu obou druhů motýlů tedy v období září až duben. Jedná se o úseku mezi st. č. 
207 a stožárem č. 209. 

Opatření proti splachům mechanického znečištění v době výstavby 

• Na území EVL ani v blízkosti vodních toků nebudou umisťována zařízení staveniště a nebudou 
zde vytvářeny žádné manipulační ani skladovací plochy;  

• Před zahájením stavebních prací na území EVL a ve vzdálenosti 100 m od jejich hranic, budou 
vytyčeny přístupové komunikace pro pohyb mechanizace, které budou schváleny 
zodpovědným orgánem ochrany přírody (místně příslušným krajským úřadem); 

• Žádné deponie zeminy nebudou umisťovány v místech, kde by při vyšších srážkách mohlo 
dojít ke splachu do vodotečí ústících bezprostředně do koryta Liboce, Lesky nebo Berounky;   

• Všechny stroje musí být mimo pracovní dobu lokalizovány mimo zátopovou oblast. 
Monitoring a stavební dozor 

• Při stavbě musí být v níže uvedených úsecích vedení přítomna odborně způsobilá osoba 
vykonávající biologický dozor. V případě zjištění negativních jevů na přírodní prostředí musí 
být okamžitě přijata opatření na eliminaci důsledků těchto jevů.  
Jedná se o následující úseky:  
- křížení vedení s vodními toky Liboc a Leska; 
- úsek vedení nad Kněžickými rybníky u obce Kněžice; 
- křížení vedení a vodního toku Berounka (mezi stožáry č. 185 a 186, mezi stožáry č. 223 

a 225, resp. č. 211A a 225 v případě variantního řešení, mezi stožáry č. 253 a 254);  
- místo územního střetu vedení s EVL Kamenec;  

• Biologický dozor bude mít za úkol zejména sledovat, aby nedošlo k ohrožení vodního prostředí.  
Havarijní plán 

• Při stavebních pracích by měly být použity pouze stroje s biologicky odbouratelnými mazivy;  
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• Pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů je nutné mít připraven havarijní plán, který 
zajistí, aby se znečištění nedostalo dále do hlavních výše jmenovaných tří řek. 

Jiná opat ření 

• Při výběrovém řízení na dodavatele stavby vyžadovat 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 
předpoklad ů při hodnocení vliv ů 

Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu předkládané 
Dokumentace nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o předkládaném záměru. 
V příloze předkládané Dokumentace je doložena Přehledná 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. 

V oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy byla vypracována tato hodnocení: 

• Botanický průzkum; 

• Terénní průzkum; 

•   Zoologický průzkum. 
Hodnocení bylo provedeno autorizovanou osobou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
Předložené hodnocení se řídí pokyny pro zpracování posouzení dle ustanovení § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (metodický pokyn MŽP – Anonymus, 
2007). 
Hodnocení bylo provedeno držitelem autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona 
č.114/1992 Sb., v platném znění. 

Pro oblast vlivů na krajinu byla vypracována tato studie: 

• Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. 
Vyhodnocení bylo provedeno držitelem autorizace. 

Dále byly zpracovány tyto studie: 

• Hluková studie; 

• Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví; 

• Posouzení vlivu neionizujícího záření; 

• Posouzení vlivu neionizujícího záření kabelového vedení 400 kV. 
Při hodnocení byla použita standardní metodika EIA daná zákonem č. 100/2001 Sb. v platném 
znění.  
Použití uvedených způsobů vyhodnocení splnilo hlavní cíle předkládané Dokumentace, posouzení 
negativních i pozitivních vlivů, které vyvolá realizace a provoz posuzovaného záměru. Informace 
o zájmovém území byly získány z mapových podkladů, z literatury, z konzultací s příslušnými 
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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, 

• terénní průzkumy, 

• osobní jednání, 

• internetové stránky a odborné články. 

Seznam použité literatury, podkladů a zdrojů 

• Platné právní předpisy (zákony, nařízení vlády a vyhlášky), které se vztahují k problematice 
posuzování vlivů na životní prostředí 

• Zpravodaje EIA, Ministerstvo životního prostředí 

• Elektroatlas 1:100 000 Česká republika, ČEPS a.s., 2014 

• Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Studia Geographica 16, GÚ 
ČSAV v Brně 

• Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - digitální data (Natura 2000, 
velkoplošná zvláště chráněná území, maloplošná zvláště chráněná území, památné 
stromy) ve formátu *shp 

• Krajský úřad Ústeckého, Středočeského a Plzeňského kraje – digitální data (Přírodní parky) 
ve formátu *shp 

• Podklady pro EIA záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást“ zpracovatel 
ČEPS Invest, a.s. (11/2013) 

• Mapové podklady (1:10 000, 1:50 000), ČEPS, a.s. 

• Internetové zdroje: 
- http://geoportal.gov.cz 
- http://heis.vuv.cz 
- http://drusop.nature.cz 
- http://twist.up.npu.cz 
- http://www.geofond.cz 
- http://www.mapy.nature.cz 
- http://www.npu.cz 
- http://www.monumnet.npu.cz 
- http://www.ochranaprirody.cz 
- http://www.geology.cz 
- http://www.chmi.cz 
- http://szu.cz 
- http://www.mzp.cz 
- http://www.mapy.cz 
- http://geoportal.kr-ustecky.cz 
- http://geoportal.plzensky-kraj.cz 
- http://gis.kr-stredocesky.cz 
- http://voda.gov.cz/portal/cz 
- http://www.biblioteka.cz 
- http://www.biomonitoring.cz 
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- http://www.cenia.cz 
- http://www.cuzk.cz 
- http://www.uir.cz 
- http://www.uses.cz 

Fotodokumentace 
Fotodokumentace byla pořízena zpracovatelem Oznámení a zároveň i v Dokumentace v rámci 
prohlídek stávajícího stavu předmětného nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV mezi TR 
Hradec u Kadaně a TR Chrást a souvisejícího okolí. 

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických ned ostatk ů nebo 
nedostatk ů ve znalostech), které se vyskytly p ři zpracování 
dokumentace 

Při zpracování Dokumentace hodnocení vlivů realizace záměru výstavby zdvojeného vedení 
o napěťové hladině 400 kV 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. 
Uvažované konečné počty stožárů, plochy a jejich umístění budou přesně stanoveny až v dalším 
stupni projektové dokumentace. 
Lze konstatovat, že v průběhu zpracování Dokumentace se nevyskytly takové nedostatky 
ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

E.I. Variantní řešení trasy vedení 

Jak již bylo uvedeno v kapitole B.I.5., jedná se o záměr zdvojení stávajícího jednoduchého vedení 
s označením V430 na dvojité vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV mezi TR 
Hradec u Kadaně a TR Chrást. Posuzované vedení o napěťové hladině 400 kV představuje 
rozsáhlou liniovou stavbu o celkové délce cca 82 km. 
Trasa dvojitého vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV bude vycházet z nově 
rozšířeného areálu TR Hradec u Kadaně do TR Chrást. Vedení bude z důvodu rozšíření koridoru 
souběžných vedení v úseku od TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 (st. č. 15) vedeno 
v nové trase posunuté cca o 50 m jižně od stávající trasy vedení V430, předpokládaná délka tohoto 
úseku je cca 5 km. Od lomového bodu R4 (st. č. 15) až po TR Chrást bude vedení procházet 
ve stávající trase jednoduchého vedení, s výjimkou dílčí úpravy trasy u obce Hřešihlavy. Tato dílčí 
úprava trasy vedení navržená v úseku mezi lomovými body R21A – R22 (st. č. 186 – 188) je z 
důvodu výskytu objektu určeného pro rekreaci vyskytující se v ochranném pásmu vedení. Dvojité 
vedení V430/830 bude v celé trase realizováno na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj 
s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase. 
Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je 
navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225). V úseku průchodu trasy vedení přes 
území CHKO Křivoklátsko je ve stávající trase vedení navrženo variantní provedení v podobě 
podzemního kabelového vedení. 

E.I.1. Lokalita N ěmčovice 
Na základě závěru Zjišťovacího řízení, ve kterém obec Němčovice požaduje variantní úpravu trasy 
vedení mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) kvůli možnému ovlivnění krajinného rázu 
obce Němčovice a zásahu do EVL Kamenec a PP Kamenec, byla navržena variantní úprava trasy 
vedení. 
Variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice je označována následovně: 

• Varianta 0 – N ěmčovice  (stávající trasa vedení)  – zdvojené vedení s označením V430/830 
v trase stávajícího vedení s označením V430 o napěťové hladině 400 kV; 

• Varianta I – N ěmčovice (úprava trasy vedení)  – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení 
s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV. 

Stručný popis navržených variant: 

Varianta 0 – N ěmčovice 
Jedná se o tzv. nulovou variantu, jejíž realizace spočívá v použití stožáru tvaru Dunaj v úseku mezi 
lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním 
stávající trasy vedení s označením V430. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace stožárů 
tvaru Dunaj 69,4 m v běžné trase. 
Varianta I – N ěmčovice 
Navržená variantní úprava trasy vedení je mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) 
v celkové délce cca 9,7 km. Tato úprava trasy spočívá v odklonu trasy západním směrem od nově 
umístěného lomového bodu R22 (st. č. 188), která dále vede přímým směrem až k lomovému bodu 
R25 (st. č. 225), ve kterém se napojí na stávající trasu vedení a pokračuje dále do TR Chrást. 
Celková šířka koridoru vedení ve variantě I je 69,4 m v běžné trase při použití stožárové konstrukce 
tvaru Dunaj s vyložením fázových vodičů 14,7 m. 
 



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                    
224 

 

 

Obrázek č. 43 Variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice 

 

Vyhodnocení navržených variant 
Realizace variantní úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta I), která je navržena mezi 
lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225), si vyžádá nový zábor PUPFL v rozsahu cca 37,3 ha. 
Varianta I má z pohledu krajinného rázu negativní vliv na prostorové vztahy a harmonické měřítko. 
Vnáší do harmonické krajiny nový technický prvek, který si vyžádá zábor lesních pozemků a nový 
průsek. Úprava trasy (Varianta I) je upřednostňováno z hlediska minimalizace lokalizace stožárů 
v PP a EVL Kamenec a na tuto lokalitu má pozitivní vliv. V porovnání variant je z pohledu Vlivu 
na Krajinný ráz vhodnější Varianta 0. 
V případě variantní úpravy trasy vedení v lokalitě Němčovice se nachází několik objektů vyskytující 
se v koridoru vedení, nicméně ke kolizi se stavbami určenými pro bydlení v tomto případě 
nedochází. 

Sociálně ekonomické vlivy na obyvatelstvo jsou z hlediska celkové významnosti, časového 
a prostorového rozvržení v případě variantní úpravy trasy v lokalitě Němčovice zanedbatelné. 
Z pohledu provedeného Biologického hodnocení při uvážení všech argumentů a dat z terénu hovoří 
pro stávající trasu, tj. Varianta 0. Významnější negativní ovlivnění sledovaných prvků přírody 
nastane při rozsáhlém kácení stávajících lesních celků kvůli variantní úpravě trasy (Varianta I) 
záměru než zdvojení vedení ve stávající trase.   
V lokalitě Němčovice lze u obou navržených variant na základě modelových výpočtů konstatovat, 
že hygienický limit LAeq,14h = 65 dB pro hluk ze stavební činnosti i hygienické limity pro hluk z provozu 
nového dvojitého vedení V430/830 budou splněny, a to v denní i noční době. 
Variantní řešení (Varianta I) v lokalitě Němčovice se zcela vyhýbá území EVL Kamenec. Z pohledu 
vlivu na EVL/PO má tato varianta nulový vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí. Realizací záměru ve stávající trase (Varianta 0) byl 
identifikován mírný negativní vliv na EVL Kamenec. Míru ovlivnění lze minimalizovat navrženými 
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opatřeními v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem 
k záměru možné. 
Variantní řešení p ředstavuje zásah do fauny, flóry a biotop ů vyskytující se v novém úseku 
protínajícího vedení a realizace této úpravy trasy bude mít negativní vliv na krajinný ráz. 
Hygienické limity hluku pro denní i no ční dobu budou prokazateln ě nepřekročeny p ři 
kterémkoliv variantním řešení trasy vedení. 
Realizace dvojitého vedení V430/830 v trase stávají cího jednoduchého vedení (varianta 0) je 
z pohledu vlivu zám ěru na životní prost ředí hodnocena jako p řijateln ější.  

E.II. Variantní řešení provedení vedení 

Na základě vyjádření od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné 
krajinné oblasti Křivoklátsko je v Dokumentaci a zpracovaných studiích vyhodnoceno variantní 
řešení provedení dvojitého vedení zvn v podobě nadzemního vedení a podzemního kabelového 
vedení. 
Variantní provedení vedení je posouzeno pro úsek, kde trasa dvojitého vedení s označením 
V430/830 o napěťové hladině 400 kV prochází přes území CHKO Křivoklátsko. Jedná se o úsek 
o délce cca 3,3 km, který se nachází mezi obcemi Šípy a Slatina. Variantní řešení provedení vedení 
jsou popsány následovně: 

• Varianta – Nadzemní vedení  – řešení formou nadzemního zdvojeného vedení 
s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV. Jedná se o variantu, jejíž realizace 
spočívá v použití stožáru tvaru Dunaj s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním 
stávající trasy vedení s označením V430. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace 
stožáru tvaru Dunaj 69,4 m v běžné trase. 

• Varianta – Podzemní kabelové vedení  – přechod ze vzdušného na podzemní vedení 
(přechodová stanice) bude před vstupem trasy dvojitého vedení s označením V430/830 
na území CHKO Křivoklátsko a přechod z kabelového vedení zpět na vzdušné vedení 
(přechodová stanice) umístěno za územím CHKO Křivoklátsko. 
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Obrázek č. 44 Průchod trasy vedení přes území CHKO Křivoklátsko 

 

Posouzení variant nadzemního a podzemního kabelovéh o vedení z hlediska biologického 
posouzení 
Ve prospěch podzemního vedení hovoří následující argumenty 

• Odstranění stožárů a vodičů z krajiny, snížení možností poranění živočichů používajících 
k migracím „vzdušný prostor (ptáci, netopýři apod.). 

• Ochranné pásmo podzemního vedení je užší než v případě nadzemního vedení. 
Ve prospěch nadzemního vedení hovoří následující argumenty 

• Několikanásobně „menší“ zábor půdy, tedy zásahů do biotopů. 
• Minimální fragmentace krajiny a biotopů – udržení prostupnosti krajiny. 
• Možnost udržovat přírodě blízké biotopy nebo zemědělské hospodaření v prakticky celé 

trase vedení. 
• Kratší doba výstavby vedení a pobytu obsluhy, strojů v terénu ve fázi údržby 

a nestandardních situací. 
• Daleko nižší potřeba budování kompenzačních zařízení, kabelových komor, dalších 

obslužných komunikací. 
• Nulové ovlivňování povrchu teplotním a elektromagnetickým gradientem. 
• Menší ovlivňování vodních režimů a ploch, geomorfologických poměrů vlivem nutných 

stavebních zásahů atd. 
• Minimální vliv na současná společenstva (rostliny, živočichy) a další chráněné prvky (VKP, 

památné stromy apod.). 
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Doporučení varianty (nadzemního vs. podzemního vedení) v místě křížení vedení s CHKO 
Křivoklátsko: 

• Nadzemní vedení zahrnuje výměnu stožáru a s tím spojené rušení, zároveň však zachování 
bezlesí a minimální zásahy do stávajícího vegetačního krytu. Z hlediska ovlivnění biotopů 
„nejen“ zvláště chráněných druhů organismů se jedná o nevýznamný vliv, pokud budou 
dodržena současná umístění stožárových míst. Při případných dočasných nových záborech 
ploch v souvislosti s realizací záměru (nové umístění stožárů, nové dočasné komunikace, 
manipulační plochy apod.) nebude rovněž vliv na společenstva významný. Je však nutno 
dodržet navržená opatření k eliminaci negativních vlivů. 

• Vedení pod povrchem by představovalo poměrně rozsáhlý zásah do tohoto krajinného 
segmentu. Vzhledem ke konfiguraci terénu by si vyžádalo přesuny hmot a především 
nutnost řešení průchodu pod korytem Javornice. Technologie vyžadující stálou přítomnost 
doprovodné komunikace by znamenala pravděpodobný zásah do skalního útvaru i do nivy. 
Z hlediska biotopového hodnocení by došlo k totální destrukci stanovišť v celé délce trasy 
vedení a šířce odpovídající ochrannému pásmu této varianty. Pro terestrické živočichy by 
tato varianta s doprovodnými stavbami znamenala fragmentaci areálu, snížení komunikace, 
migrace a tím v řadě případů zvýšení lability místních populací. Jistě by došlo ke změnám 
diverzity z hlediska zoologie i botaniky. Vznikem silně antropogenních stanovišť by daleko 
větším dílem byly zastoupeny ruderální druhy a společenstvo rostlin by alespoň místně 
změnilo charakter. Rovněž zastoupení živočišných druhů by se nezachovalo na současné 
úrovni. Obecně by takto razantním terénním zásahem došlo k nevratným změnám 
v biotopech, což by mělo významný vliv na funkce řeky jako biokoridoru a rovněž 
významného krajinného prvku. Celá zasažená část chráněné krajinné oblasti by ztratila svůj 
současný jedinečný přírodní charakter a nastal by jednoznačně posun k antropocenóze. 
Souhrnně řečeno by zásah, jako je realizace kabelového vedení (za současné technické 
dostupnosti) na zoologii, botaniku, chráněné území, VKP, ÚSES, měl oproti nadzemnímu 
vedení silně negativní dopady. Z hlediska intenzity vlivů na přírodní prostředí lze 
jednoznačně doporučit nadzemní variantní řešení. 

Při posuzování variant provedení vedení v úseku průchodu CHKO Křivoklátsko se výsledky 
biologického hodnocení jednoznačně přiklání k realizaci nadzemního vedení (a to i v případě 
revizního posouzení změny pozic a výšek stožárů v roce 2016). Dominantním argumentem je 
posouzení charakteru biotopů u obou variantních řešení trasy vedení a jejich využití z pohledu 
ochrany přírody.  
V případě nadzemního vedení jsou lokality pod vedením dostupné společenstvům rostlin 
a živočichů a zaručují jejich prosperitu na současné úrovni. Jejich mírné ovlivnění je omezeno 
časově a prostorově fází realizace - výměny stožárů. Většina druhů však ani tímto omezením 
nebude nikterak dotčena.  
Jiná situace nastane v případě realizace podzemního kabelového vedení, kdy dojde k totální 
destrukci biotopů v ochranném pásmu vedení. Lokality budou přeměněny pouze na antropogenní 
liniovou obslužnou komunikaci, která bude natrvalo technicky udržována v provozuschopném 
stavu. Dojde tedy k fragmentaci území, biotopů v současné době nerozdělených a plnících své 
biologické funkce. Fragmentace bude mít za následek likvidaci druhů obývajících „mikrolokality“ 
v pásu vedení, omezení výskytu druhů vyskytujících se ostrůvkovitě, mozaikovitě apod. V rámci 
výskytu druhů vyskytujících se plošně dojde k omezení vzájemné komunikace, migrace a tím bude 
snížena vitalita místních populací.  
Uvedené argumenty a především dopady se v případě řeky Javornice ještě zesílí, protože vodní 
tok Javornice slouží jako přirozený migrační a komunikační koridor řady druhů živočichů i rostlin.   

Shrnutí variant nadzemního a podzemního kabelového vedení z hlediska krajinného rázu 
Podzemní vedení při současných technologických znalostech a technickém řešení jako jsou 
doprovodné komunikace, kompenzační zařízení, přechodové stanice, zpevněné manipulační 
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plochy, přechodové mosty apod. znamenají daleko větší zásah do hodnot prostorových měřítek, 
harmonických vztahů a celkové charakteristiky krajinného rázu. Je nutno uvést, že nadzemní 
vedení existující v krajině řadu let se svými typickými a stabilizovanými biotopy v ochranných 
pásmech vedení znamená pro krajinu menší újmu než totální změna vlastností stavby a jeho 
přeměna na ryze antropogenní liniovou stavbu. Problémovým místem je křížení kabelové trasy 
s vodním tokem Javornice v CHKO Křivoklátsko. Při křížení vodních toků se kabely nesmí ukládat 
volně ve vodě ani na dno a musí se překonávat kabelovými mosty. Kabelový most přes řeku 
Javornici ovlivní harmonické vztahy i prostorové měřítko údolí Javornice. 
Variantní řešení v podobě kabelového vedení v CHKO Křivoklátsko ovlivní také krajinný ráz. 
Doprovodné objekty ovlivní negativně harmonické měřítko a prostorové vztahy, středně silný až 
silný vliv při překonávání údolí Javornice kabelovým mostem. Posouzení variant (nadzemního 
vedení a podzemního kabelového vedení) z hlediska krajinného rázu jednoznačně upřednostňuje 
nadzemní způsob vedení v původní trase. 

Shrnutí variant nadzemního a podzemního kabelového vedení z hlediska vlivu na ve řejné 
zdraví 
Z hlediska možných vlivů na veřejné zdraví jsou obě navržené varianty záměru (realizace 
nadzemního vedení i kabelového vedení) při průchodu trasy vedení přes území CHKO Křivoklátsko 
akceptovatelné. Při výstavbě kabelového vedení je možné předpokládat větší nároky na stavební 
práce a delší časové období celé výstavby, tj. delší působení z hlediska možných negativních vlivů 
spojených s výstavbou (prašnost, hluková zátěž). 

Shrnutí variant nadzemního a podzemního kabelového vedení z hlediska vlivu na soustavu 
NATURA 2000 
Ve smyslu ovlivnění celistvosti a předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
není rozdíl mezi podzemním kabelovým a nadzemním vedením v úseku průchodu vedení přes 
CHKO Křivoklátsko. Ani u jedné z navrhovaných variant nebyl identifikován vliv na soustavu Natura 
2000. 

Shrnutí variant nadzemního a podzemního kabelového vedení z hlediska hluku 
Hygienické limity hluku pro denní i noční dobu nebudou prokazatelně překročeny při kterémkoliv 
variantním řešení provedení vedení.  

Shrnutí variant nadzemního a podzemního kabelového vedení z hlediska neionizujícího 
záření 
Obě posuzované varianty zdvojení stávajícího vedení v podobě nadzemního a podzemního vedení 
zdvojení vyhovují hygienickým limitům uvedeným v NV č. 1/2008 Sb., ve znění platném 
do 17. 11. 2015, které není v rozporu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. 

Shrnutí variant nadzemního a podzemního kabelového vedení z hlediska vlivu na ostatní 
složky životního prost ředí 
Vzhledem ke zvýšenému pohybu dopravních prostředků, stavebních strojů a mechanizmů, oproti 
výstavbě vedení nadzemního, a s tím související zvýšené produkce emisí výfukových plynů je vliv 
podzemního kabelového vedení na ovzduší a klima významný. 
Kabelové vedení bude během provozu zvyšovat teplotu v trase jeho uložení, což se projeví 
ve změně mechanických vlastností zemin v podložních zeminách a také v nadložních konstrukcích 
(např. rozpraskání půdy, zvýšení možnosti vzniku eroze, atd.). 

Vlivy na jakost povrchových vod vzhledem k průchodu trasy kabelového vedení přes vodní tok 
Javornice lze považovat za významné. 
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Vlivy kabelového vedení na podzemní vody vzhledem k liniovému charakteru stavby narušující 
odtokové poměry podzemních vod a směrů jejich proudění lze považovat za významné. Vlivy 
na kvalitu podzemních vod vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládají. 
Vliv kabelového vedení na půdu při samotné výstavbě, tak následném provozu lze hodnotit jako 
trvalý a negativní. Při realizaci podzemního kabelového vedení dojde k trvalému záboru pozemků 
zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu v celé šíři koridoru kabelového vedení a pro 
související infrastrukturu. Veškerý trvalý porost (stromy a keře) bude v trase kabelového vedení 
a jeho ochranném pásmu odstraněn. Výstavbou záměru dojde k porušení půdního horizontu jak 
v trase kabelového vedení, tak v jejím nejbližším okolí. Vlivem stavby dojde k porušení půdního 
horizontu jak v trase kabelového vedení, tak v jejím nejbližším okolí. Při průchodu trasy svažitým 
terénem může docházet ke vzniku eroze půdy. 
Vliv kabelového vedení při výstavbě, kde lze předpokládat provádění trhacích prací a během 
provozu na horninové prostředí a přírodní zdroje v dotčeném území bude oproti realizaci 
nadzemního vedení trvalý a významný. 

Na základě zpracovaných studií a posouzení hlavních výhod a n evýhod výstavby 
a následného provozu podzemního kabelového vedení v  textu Dokumentace vyplývá, že 
realizací zám ěru výstavby dvojitého vedení s ozna čením V430/830 o nap ěťové hladin ě 
400 kV za využití technologie nadzemního vedení doc hází k ovlivn ění životního prost ředí 
v daleko menší mí ře, než realizací podzemního kabelového vedení.  
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F. ZÁVĚR 
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani 
průmyslové odpady. Posuzovaným záměrem nedojde ke zhoršení stávajícího stavu složek 
životního prostředí v dotčeném území. Rozsah vlivů záměru na okolní prostředí je převážně lokální, 
daný šířkou koridoru vedení. 
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky na ochranu veřejného zdraví. 
Zároveň lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické aspekty na trvale žijící obyvatele 
nebudou záměrem ovlivněny a budou v maximální míře minimalizovány. 
V důsledku výstavby nadzemního dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV dojde k trvalému 
záboru zemědělské půdy. Trvalý zábor pozemků ZPF 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 jen minimálně vzhledem k tomu, že 
je záměr navrhován v maximální možné míře ve stávající trase vedení, s výjimkou změny trasy 
v úseku mezi TR Hradec u Kadaně po lomový bod R4 (st. č. 15) a dílčí úpravy trasy u obce 
Hřešihlavy. U těchto úprav trasy vedení se předpokládá trvalé omezení PUPFL v rozsahu cca 
0,05 ha. Díky zúžení koridoru vedení a těmto úpravám trasy vedení dojde k uvolnění PUPFL 
doposud trvale omezených koridorem vedení v rozsahu cca 0,1 ha. Součástí záměru je variantní 
úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice, která si v případě realizace vyžádá nový zábor PUPFL 
v rozsahu cca 37,3 ha. Přesná plocha trvalého omezení PUPFL bude stanovena až v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
Realizací záměru, ani v případě změny trasy v úseku mezi TR Hradec u Kadaně po lomový bod 
R4 (st. č. 15), dílčí úpravy trasy u obce Hřešihlavy a variantní úpravy trasy vedení v lokalitě 
Němčovice, nelze očekávat významné negativní ovlivnění ve vztahu ke kvalitě ovzduší, jakosti 
povrchových i podzemních vod, vodních zdrojů, úrodnosti ani mimoprodukčních vlastností půdy, 
dopravní infrastruktury a geologických či paleontologických památek. V průběhu výstavby 
a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohla nastat jakákoliv kontaminace 
přírodních zdrojů. 
Z provedených posouzení vyplývá, že hodnocený záměr v předložené podobě nemá významný 
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany dotčené evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
ani na flóru, faunu a dotčené ekosystémy. 
Realizace záměru sice ovlivní řadu pozitivních hodnot krajinného rázu, ale tento vliv lze vnímat 
jako mírný až únosný. Stavba je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto 
hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Lze konstatovat, že vlivy záměru nepřekročí únosnou mez a nezpůsobí nevratné změny nebo 
zhoršení stávajících podmínek v okolním prostředí v místě umístění záměru. 
Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech 
v Dokumentaci prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných technik. 
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Oznamovatel: 

Obchodní firma  ČEPS, a.s. 

IČ 25702556 

Sídlo (bydlišt ě) Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10 

Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon 
oprávn ěného zástupce oznamovatele  

Ing. Andrew Gayo Kasembe Ph.D. 

Elektrárenská 774/2 

101 52 PRAHA 10 

tel. 211 044 356 
 

  

Název záměru: 

„Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást“ 

Charakter zám ěru: 

Cílem záměru je posílení přenosové schopnosti mezi TR Hradec u Kadaně a TR Chrást zdvojením 
stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 o napěťové hladině 400 kV. Záměr dvojitého 
vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV je navržen v maximální možné míře 
v koridoru stávajícího jednoduchého vedení s označením V430 (varianta 0), s výjimkou změny 
trasy v úseku od areálu TR Hradec u Kadaně po lomový bod R4 (stožár č. 15) a dílčí úpravy trasy 
u obce Hřešihlavy. Součástí záměru je variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice (varianta 
I), která je navržena mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) v délce cca 9,7 km. V úseku 
průchodu trasy vedení CHKO Křivoklátsko je ve stávající trase vedení navržena variantní 
provedení v podobě podzemního kabelového vedení v délce cca 3,3 km. Dvojité vedení V430/830 
bude v celé trase realizováno na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru 
vedení cca 69,4 m v běžné trase. Celková délka vedení je cca 82 km. 
Potřeba záměru je z důvodu zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové 
soustavy ČR. 

Umíst ění záměru: 

Kraj:  Ústecký, Středočeský a Plzeňský. 
Okres:  Chomutov, Louny, Rakovník, Plzeň – sever, Rokycany, Plzeň – město. 
Obec:  Rokle, Chbany, Libědice, Podbořany, Blšany, Kryry, Hořovičky, Děkov, Pšovlky, Kolešovice, 
Šanov, Petrovice, Příčina, Hvozd, Malinová, Krakov, Krakovec, Šípy, Slatina, Chříč, Studená, 
Hlince, Kladruby, Hlohovice, Kamenec, Radnice, Němčovice, Újezd u Svatého Kříže, Kaceřov, 
Hromnice, Nadryby, Dolany, Chrást, Dýšina. 
Katastrální území:  Rokle, Poláky, Přeskaky, Libědice, Kněžice u Podbořan, Neprobylice u Kaštic, 
Pšov u Podbořan, Libešovice, Blšany, Stacov u Blšan, Soběchleby u Podbořan, Malá Černoc, 
Běsno, Vrbice u Hořoviček, Děkov, Hokov, Kolešovice, Pšovlky, Šanov u Rakovníka, Petrovice 
u Rakovníka, Příčina, Hvozd, Malinová, Krakov, Krakovec u Rakovníka, Šípy, Milíčov, Slatina 
u Chříče, Chříč, Studená u Chříče, Chříč, Hlince, Třímany, Hřešihlavy, Kladruby u Radnic, Svinná 
u Hlohovic, Kamenec u Radnic, Radnice u Rokycan, Němčovice, Újezd u Svatého Kříže, Olešná 
u Radnic, Kaceřov, Planá u Nynic, Nynice, Kostelec u Nadryb, Nadryby, Dolany u Plzně, Chrást 
u Plzně, Dýšina. 
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Obrázek č. 45 Umístění záměru 

 

Všeobecný popis zám ěru: 
Trasa dvojitého vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV bude vycházet z areálu 
TR Hradec u Kadaně do areálu TR Chrást. Z důvodu rozšíření koridoru souběžných vedení 
v úseku mezi TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 (st. č. 15) bude vedení procházet v nové 
trase. Předpokládaná délka tohoto úseku je cca 5 km. Od lomového bodu R4 (st. č. 15) až po TR 
Chrást bude dvojité vedení procházet v maximální možné míře v koridoru stávajícího 
jednoduchého vedení, s výjimkou dílčí úpravy trasy u obce Hřešihlavy. Součástí záměru je 
variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice, která je navržena mezi lomovými body R22 – 
R25 (st. č. 188 – 225). V úseku průchodu CHKO Křivoklátsko je ve stávající trase vedení navržena 
varianta podzemního kabelového vedení. Celková délka dvojitého vedení je cca 82 km. 
Z areálu TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 (st. č. 15) bude dvojité vedení směřovat v nové 
trase posunuté cca 50 m jižně od stávající trasy vedení V430. Od lomového bodu R4 (st. č. 15) 
bude vedení pokračovat jižním směrem ve stávající trase jednoduchého vedení a procházet kolem 
obce Libědice a Podbořany až po lomový bod R14 (st. č. 138). Trasa vedení od tohoto lomového 
bodu bude dále pokračovat jihozápadním směrem kolem obce Krakov až po lomový bod R21 (st. 
č. 185). V úseku mezi lomovými body R21A – R22 (st. č. 186 – 188) u obce Hřešihlavy je navržena 
dílčí úprava trasy kvůli výskytu objektu určeného pro rekreaci, který se nachází v ochranném 
pásmu vedení. V této lokalitě nově navržená trasa vedení směřuje od lomového bodu R21A (st. č. 
186) do nově umístěného lomového bodu R22 (st. č. 188), který je posunut cca o 25 m. 
Od lomového bodu R22 (st. č. 188) bude vedení směřovat jihozápadním směrem v trase 
stávajícího jednoduchého vedení až k TR Chrást. Mezi lomovými body R22 – R25 (st. č. 188 – 
225) je navržena variantní úprava trasy vedení v lokalitě Němčovice. Tato úprava trasy spočívá 
v odklonu trasy vedení západním směrem od nově umístěného lomového bodu R22 (st. č. 188), 
která dále pokračuje přímým směrem až k lomovému bodu R25 (st. č. 225), kde se napojí 
na stávající trasu vedení a dále pokračuje do TR Chrást. V úseku průchodu CHKO Křivoklátsko je 
mezi stožáry č. 156 – 167 navržena varianta podzemního kabelového vedení ve stávající trase 
vedení v délce cca 3,3 km. Dvojité vedení bude v celé trase realizováno na stožárových 
konstrukcích tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase. 
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Zaúst ění do TR Hradec u Kadan ě 
Nové dvojité vedení s označením V430/830 o napěťové hladině 400 kV bude vycházet z nově 
rozšířeného areálu TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 (st. č. 15) v nové trase. Z důvodu 
plánované rekonstrukce a modernizace TR Hradec u Kadaně a rozšíření koridoru souběžných 
vedení je navržena úprava trasy vedení, a to mezi TR Hradec u Kadaně až po lomový bod R4 (st. 
č. 15). Tato úprava trasy vedení bude posunutá o cca 50 m jižním směrem od stávající trasy vedení 
V430. Předpokládaná délka tohoto nového úseku je cca 5 km. 

Dílčí změna trasy u obce H řešihlavy 
V úseku mezi lomovými body R21A – R22 (st. č. 186 – 188) u obce Hřešihlavy dochází ke kolizi 
objektu určeného pro rekreaci, který se nachází v ochranném pásmu vedení mezi stávajícími 
stožáry č. 187 – 188. Z toho důvodu je navržena dílčí změna trasy, která spočívá v přeložení 
stožárového místa č. 188 (lomový bod R22) o cca 25 m severně ve směru vedení a v posunu 
stávajícího stožáru č. 187 (lomový bod R21A) o cca 3 m ve směru kolmém mezi lomovými body 
R21A – R22 (st. č. 186 – 188). Touto dílčí změnou trasy se bude kolizní objekt nacházet mimo 
koridor nového dvojitého vedení. 

Variantní úprava trasy v lokalit ě Němčovice 
Varianta 0 – Němčovice (stávající trasa) – zdvojené vedení s označením V430/830 v trase 
stávajícího vedení s označením V430 o napěťové hladině 400 kV. Jedná se o tzv. nulovou variantu, 
jejíž realizace spočívá v použití stožáru tvaru Dunaj v úseku mezi lomovými body R22 – R25 (st. 
č. 188 – 225) s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním stávající trasy vedení 
s označením V430. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace stožárů tvaru Dunaj 69,4 m 
v běžné trase. 
Varianta I – Němčovice (úprava trasy vedení) – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení s označením 
V430/830 o napěťové hladině 400 kV. Navržená variantní úprava trasy vedení je mezi lomovými 
body R22 – R25 (st. č. 188 – 225) v celkové délce cca 9,7 km. Tato úprava trasy spočívá v odklonu 
trasy západním směrem od nově umístěného lomového bodu R22 (st. č. 188), která dále vede 
přímým směrem až k lomovému bodu R25 (st. č. 225), ve kterém se napojí na stávající trasu vedení 
a pokračuje dále do TR Chrást. I v této variantě se počítá s vyložením fázových vodičů 14,7 m 
a šíří koridoru vedení 69,4 m v běžné trase při použití stožárů tvaru Dunaj. 

Popis stavu životního prost ředí v dot čeném území: 
Trasa posuzovaného záměru prochází přes území Ústeckého, Středočeského a Plzeňského kraje. 
Posuzovaný záměr náleží do mezinárodní oblasti povodí řeky Labe a dílčích povodí Ohře, Dolní 
Labe a ostatní přítoky (1-13) a Berounka (1-11). 
Trasa vedení kříží 38 vodních toků, z nichž mezi významné vodní toky patří řeka Liboc, Leska, 
Blšanka, Rakovnický potok, Javornice, Berounka a Třemošná, které jsou uvedeny v příloze 
č. 1 vyhlášky č. 178/2012 v platném znění a jsou vymezeny jako významné v úseku jejich průchodu 
trasy vedení. Trasa vedení dále kříží dvě vodní plochy - Dolní a Horní Kněžický rybník u obce 
Kněžice. 
Záměr zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rakovník (PHO II b) u obce Pšovlky,  
Rokycany (nerozlišený stupeň) u obce Kladruby a Studená (II. stupeň) u obce Studená. Trasa 
vedení prochází přes záplavová území vodních toků Liboc, Blšanka, Rakovnický potok, Javornice 
a Berounka (3x), přičemž aktivní zóna záplavového území je stanovena u všech těchto zmíněných 
vodních toků. 
V rámci soustavy Natura 2000 trasa vedení nezasahuje do žádné ptačí oblasti, nejblíže 
posuzovaného záměru se vyskytuje ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice u obce Poláky a ve 
vzdálenosti cca 1,0 km od osy vedení PO Doupovské hory. Vedení prochází přes evropsky 
významné lokality CZ0424125 Doupovské hory, CZ0323142 Berounka a CZ0323150 Kamenec. 
V blízkém okolí trasy vedení se dále vyskytují evropsky významné lokality Plzeň – Zábělá u obce 



 
Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                    
234 

 

 

Bukovec a Chlumská stráň u obce Chlum. Vedení prochází velkoplošným zvláště chráněným 
územím CHKO Křivoklátsko a maloplošným zvláště chráněným územím přírodní památkou 
Kamenec. Trasa vedení dále prochází územím přírodních parků Džbán, Hřešihlavská a Horní 
Berounka (4x). V blízkém okolí trasy záměru se vyskytuje několik památných stromů. 
Na trase záměru dochází ke křížení s nadregionálními, regionálními a lokálními prvky územního 
systému ekologické stability (ÚSES). V případě nadregionálních prvků se jedná o NRBK K42, 
NRBK K53 a NRBK K50. 
V koridoru dvojitého vedení se nachází ložiska surovinových zdrojů a přírodních bohatství, sesuvná 
území a několik poddolovaných území. Záměr vedení neprochází žádnou geologicky významnou 
lokalitou, oznámeným důlním dílem ani chráněným ložiskovým územím. 
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 

Zhodnocení: 
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani 
průmyslové odpady. Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem koridoru vedení. 
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky na ochranu veřejného zdraví 
a lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické aspekty trvale žijících obyvatel nebudou 
realizací záměru ovlivněny a budou v maximální míře minimalizovány. Případné vlivy záměru 
na obyvatelstvo, jsou proto spíše rázu majetkového či estetického. 
Realizací záměru ani u dílčí úpravy trasy vedení a variantního řešení v lokalitě Němčovice nelze 
očekávat významné negativní vlivy ve vztahu k ovlivnění kvality ovzduší, jakosti povrchových 
i podzemních vod ani vodních zdrojů, celistvosti a předmětů ochrany evropsky významných lokalit 
a ptačích oblastí, flóry, fauny a dotčených ekosystémů, úrodnosti ani mimoprodukčních vlastností 
půdy, dopravní infrastruktury a geologických či paleontologických památek. V průběhu výstavby 
a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů. 
Vlivy záměru na kulturní památky nejsou předpokládány a nedochází k významnému ovlivnění 
okolí z hlediska krajinného rázu. 
Lze konstatovat, že vlivy záměru nepřekročí únosnou mez a nezpůsobí nevratné změny nebo 
zhoršení stávajících podmínek v okolním prostředí v místě umístění záměru. 
Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech 
v dokumentaci prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných technik (viz Kapitola 
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých 
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné). 
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H. PŘÍLOHY 

Příloha č.1 Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace 

Příloha č.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. v platném znění 

Příloha č.3 Závěr zjišťovacího řízení 

Příloha č.4 Hluková studie, EMPLA AG spol. s.r.o. 

Příloha č.5 Posouzení vlivu neionizujícího záření, Jan Světlík, DiS , ČEPS Invest, a.s. 

Příloha č.6 Posouzení vlivů neionizujícího záření kabelového vedení 400 kV, Ing. Jan Švec, Ph.D. 
a kolektiv, ČVUT v Praze 

Příloha č.7 Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví, EMPLA AG spol. s.r.o. 

Příloha č.8 Biologické hodnocení, Ing. Pavel Majer, JUROS, s.r.o. 

Příloha č.9 Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Mgr. Ondřej Volf 

Příloha č.10 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, Ing. Markéta Kavková 

Příloha č.11 Mapová a grafická dokumentace 

11.1 Celková situace 

11.2 Přehledná situace 

11.3 Rozměry stožárové konstrukce 

11.4 Přehledný soupis stožárových konstrukcí 

11.5 Fotodokumentace 

Příloha č.12 Vyjádření obdržená v průběhu zpracování Dokumentace 
 
Výše uvedené dokumenty jsou zařazeny jako samostatné přílohy. 
  




